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1. Indledning 
 
Professionshøjskolernes arbejde med talenter skal styrkes, hvis centrale 
samfundsudfordringer skal løses 
Det danske samfund står i de kommende år over for en række udfordringer og 
muligheder i udviklingen af den borgernære velfærd. Professionshøjskolerne uddanner 
de fagprofessionelle, der skal løfte en væsentlig del af opgaven – sygeplejersker, 
pædagoger, socialrådgivere og ikke mindst grundskolelærere. Det er derfor en 
nøgleopgave at tiltrække dygtige og ambitiøse ansøgere til professionsuddannelserne og 
at give de mest talentfulde studerende de bedste muligheder for at udvikle deres talent 
og dermed blive i stand til at gå forrest i deres professionelle praksis.  
 
Danmark er bagud i arbejdet med talent på professionsuddannelserne. De bedste bliver 
hverken tilstrækkeligt udfordret eller anerkendt og mødes ikke med tilstrækkelige 
attraktive karrieremuligheder. Det er Københavns Professionshøjskoles1 ambition at 
forandre dette. Det skal være legitimt, anerkendt og institutionelt understøttet at stræbe 
efter at blive bedst mulig - som studerende og som fagprofessionel.  
 
Copenhagen Honours College for dygtige og ambitiøse lærerstuderende er en del 

af løsningen  

Københavns Professionshøjskole etablerer sit første honours-program på 
læreruddannelsen, fordi naturfagslærere i grundskolen spiller en helt afgørende rolle i 
løftet af science-området i grundskolen og dermed bredere i det danske samfund. 
Formålet med programmet er at uddanne naturfagslærere, der konkret og praktisk skal 
have opnået særlige evner til at løfte den enkelte elev, det enkelte fag, den enkelte 
klasse og det specifikke naturfaglige miljø på sin skole. 
 
Copenhagen Honours College for naturfagslærerstuderende (herefter CHC) er en 
tillægsuddannelse på 30 ECTS for dygtige, motiverede og ambitiøse naturfagslærer-
studerende2.  
 
CHC optager årligt et hold på 15 studerende. De studerende, som optages i programmet, 
skal både have evnen og viljen til at yde en ekstra indsats på deres studie og i løsningen 
af de udfordringer, som grundskolen står overfor i relation til naturfagsundervisningen.  

 

                                                      
1 Metropols og UCCs bestyrelser har med fusionsredegørelse indstillet til Forsknings- og Uddannelsesministeren, at 
institutionerne fusioneres til ”Københavns Professionshøjskole” med juridisk virkning fra 1. marts 2018. Udviklingen af CHC-
honours programmet er sket i et samarbejde mellem læreruddannelserne på Metropol og UCC. 
2 CHC gennemføres inden for rammerne af Talentbekendtgørelsen, hvorved det bliver en formel del af de studerendes 
kvalifikation. Alle uddannelsesaktiviteter, herunder eksamens/udprøvningsaktiviteter, skal leve op til de gældende 
kvalitetssikringsstandarder for institutionen. 
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CHC arbejder med en honours-didaktik3, der understøtter de studerendes motivation, 
tilgang til undersøgende tænkning, udvikling af deres evner og kreative kapacitet, 
forpligtelse over for opgaverne samt identitet som talentfulde. De tre principper er: 
 
■ Et stærkt arbejdsfællesskab mellem de CHC-studerende, undervisere på 

læreruddannelsen og naturfagslærere i grundskolen. CHC-studerende får en fast 
praksistilknytning til et naturfagsmiljø på en partnerskole gennem hele forløbet, hvor de 
vil være en integreret del af skolens naturfaglige miljø og indsatser for at styrke 
naturfagsundervisningen.  
 
Det tætte samarbejde med praksis om konkrete problemstillinger er et centralt 
didaktisk greb for at udfordre de studerende til kanten af deres formåen – samtidig 
med, at de deltager i en række aktiviteter i læreruddannelsesmiljøet, hvor der skabes 
rum for at eksperimentere og afprøve egne idéer og grænser.    
 

■ Styrket dybdefaglighed og fagdidaktisk fundament. De planlagte aktiviteter i CHC 
understøtter, at de studerende får et ekstra fagligt gear og styrker deres faglige 
selvsikkerhed. Dybdefagligheden opnås ved, at de studerende bliver trænet i at udvikle 
konkrete undervisningsforløb, hvor de trækker på den viden og de kompetencer, som 
de opnår gennem deltagelse i journal clubs, sommerskoler, kursusaktiviteter og får 
mulighed for at deltage i relevante forsknings- og udviklingsprojekter. 

 
Et centralt element i CHC er, at de studerende kan fordybe sig i faglige og tværfaglige 
problemstillinger og har mulighed for at tone deres CHC-forløb. De studerende har stor 
indflydelse på de problemstillinger, som danner rammen for diskussionerne i journal 
clubs.  
 

■ Ansvar for opgaven og kompetencerne til at drive den faglige udvikling. CHC er 
designet, så de studerende skal tage et stort ansvar i såvel deres eget 
læreruddannelsesmiljø som på den partnerskole, de er tilknyttet. CHC arbejder med de 
studerendes kompetencer til at tage medansvar for at drive den faglige udvikling på 
grundskoler. Det er nødvendigt, at dimittenderne kan samarbejde med ledelsen (lede 
op ad) og bidrage aktivt til et dynamisk fagligt samarbejde i skolens naturfagsgruppe.  

 

CHC har fokus på fem naturfaglige problemfelter i grundskolen 

CHC skal uddanne naturfagslærere, der har en redskabskasse med teoretisk 
velfunderede, praktiske løsninger på hvordan interessen for naturfagene kan styrkes hos 
den enkelte elev.  
 
Med CHC stiller Københavns Professionshøjskole i samarbejde med Københavns og 
Frederiksberg Kommuner skarpt på, hvordan dygtige og ambitiøse lærerstuderende i 

                                                      
3 Programmet er inspireret af Marca V. C. Wolfensberger (2012) principper for honours-didaktik, som bliver udfoldet i ”Teaching 

for Excellence: Honors Pedagogics revealed”. 
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samarbejde med dygtige naturfagslærere i grundskolen kan løfte kvaliteten af og 
interessen for naturfagsundervisningen for den enkelte elev, den enkelte klasse og i det 
specifikke naturlige miljø på sin skole. 
 
Fem problemstillinger er i fokus: 
 
1. Naturfagenes generelle position i skolen.  Naturfagene i grundskolen står svagt i 

forhold til andre store fagområder. Science og teknologi ses i markant mindre grad end 
f.eks. dansk og engelsk som et centralt element i skolens almendannende projekt. 
Dette slår negativt igennem i forhold til styrkelsen af både kompetencer og interesser.  
 

2. Sammenhæng mellem naturfagene og kobling til andre fag gennem hele grundskolen. 
Eleverne oplever ofte naturfagsundervisningen som fragmenteret og med manglende 
sammenhæng mellem mellemtrinets natur- og teknologiundervisning og udskolingens 
naturfag samt få timer til de enkelte naturfag. En stærk sammenhæng mellem fagene 
kræver, at lærerne har en stærk forståelse for de enkelte fag og en forståelse af, 
hvordan naturfagene indbyrdes og sammen med andre fag kan bidrage til elevernes 
forståelse for naturfagenes vigtige rolle i løsningen af aktuelle problemstillinger med 
blandt andet miljø, sundhed mv. 
 

3. Digitale og teknologiske kompetencer, herunder programmering og ”engineering”. Der 
sker i disse år omfattende investeringer i ny teknologi for at understøtte faglige 
læreprocesser og styrke motivation og interesse for naturfagene. Forskningen peger 
dog på, at integreringen af de nye teknologier i undervisningen langtfra entydigt 
fremmer elevernes motivation for naturfagene. Lærerkompetencer på feltet er en 
afgørende faktor i den sammenhæng.  
 

4. Brug af eksterne undervisningsmiljøer, som ressource i undervisningen og 
motivationsskabende faktor i naturfagene. Med den seneste skolereform blev der stillet 
skarpt på brug af åben skole som en integreret del af skolens praksis. De eksterne 
miljøer rummer et stort potentiale, men eleverne oplever ofte brugen af åben skole som 
afkoblet fra den øvrige undervisning, og udbyttet står sjældent til måls med 
investeringen i tid og ressourcer.  
 

5. Brug for naturfagslærere, der kan spotte talenter blandt eleverne og fagligt udfordre 
dem. Der er stadig en svag talentkultur i den danske skole med den konsekvens, at 
særligt talentfulde elever i grundskolen sjældent udfordres tilstrækkeligt og snarere 
demotiveres, bliver skoletrætte og får dårlige arbejdsvaner. Grundskolens lærere er 
ikke uddannet til talentudvikling, og der findes ikke nogen stærk tradition for udvikling 
af materiale eller didaktisk design. Derfor sætter CHC fokus på talentspotting. 
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Kort om udviklingen af drejebogen 
 
I dette afsnit beskrives kort nogle centrale forhold knyttet til udarbejdelsen af drejebogen 
med afsæt i ansøgningen fra 2017 og den efterfølgende tilbagemelding fra Novo Nordisk 
Fonden, herunder fra det eksterne review. 
 
Inddragelse af eksterne aktører 
Arbejdet med drejebogen har i betydelig grad involveret eksterne aktører, der i kraft af 
særlige kompetencer og/eller deres fremtidige roller som partnere, har ydet væsentlige 
bidrag til at skærpe konceptet for Copenhagen Honours College.  
 
Københavns og Frederiksberg kommuner er partnere i programmet, og det har derfor 
været afgørende, at de to kommuners direktører med ansvar for skoleområdet samt 
udvalgte skolechefer/ledere har været en del af udviklingen af programmet.  
 
Det har været højt prioriteret at inddrage national og international ekspertise i 
talentudvikling på videregående uddannelser og inden for sportens verden. Udviklingen 
af CHC har trukket på hollandske erfaringer, idet en repræsentant fra Hanze University of 
Applied Science, en af de førende europæiske institutioner inden for honours-didaktik, 
har deltaget i den rådgivende ekspertgruppe. Det hollandske universitet er ligeledes 
samarbejdspartner med Københavns Professionshøjskole og en række andre 
europæiske uddannelsesinstitutioner med honours-programmer i et nyt Erasmus+ projekt 
om talentudvikling4. En anden central partner i CHC-programmet er Science Talenter, der 
har givet sparring på kursusaktiviteter, og som i implementeringen uddanner studerende 
og undervisere i talentudvikling. Endelig er direktør for eliteidrætsfonden Talent-dk 
medlem af programmets ekspertgruppe.  
 
Rektor for Københavns Professionshøjskole, som har det overordnede ansvar for CHC-
programmet, har bidraget til udviklingen af CHC med sin erfaring som formand for den 
nationale arbejdsgruppe for talent i uddannelsessystemet fra 2011, samt hans indsigt fra 
deltagelsen i det norske Uddannelsesministeriums ”Offentlig utvalg for høyt presterende 
elever i 2015 - 2016.  
 
Kommentarer fra reviewere 
Udarbejdelse af drejebogen har nøje taget bestik af kommentarerne fra tre reviewere, 
som i 2017 på Novo Nordisk Fondens foranledning har bedømt den første ansøgning fra 
februar 2017.  
 
De tre reviewere var overvejende positive over for programmet. De to mest principielle 
kommentarer var: 
 

1. et forslag om at lade ph.d. stipendiater følge projektet 
2. skepsis over for udbetaling af stipendier til de studerende 

 
 
 

                                                      
4 Working in Europe to Connect Talent Development in Higher Education (WeTalent). 
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Vedr. 1. Følgeforskning 
Københavns Professionshøjskole er enig i forslaget om, at programmet bør følges 
forskningsmæssigt. CHC er derfor designet med to former for 
forskningstilknytning: 
 
1) En ph.d. om honours-didaktik inden for naturfagene på læreruddannelsen 
Ved at etablere en ph.d. om honours-didaktik vil erfaringerne fra programmet være 
forankret i den internationale forskning samtidig med, at der bliver opbygget viden på 
højeste niveau om de danske erfaringer, som opnås gennem CHC for naturfagslærere. 
Den viden vurderes at være et værdifuldt bidrag til alle landets grundskoler og 
læreruddannelser. Københavns Professionshøjskole planlægger med et 3-årigt ph.d. 
forløb om honours-didaktik i naturfaglig læreruddannelse. Ph.d. uddannelsen er et 
samarbejde mellem (1) Danmarks stærkeste naturfagsdidaktiske miljø, Institut for 
Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet, (2) professor Marca Wolfensberger 
og hendes forskerteam fra Hanze University of Applied Science og (3) forsknings- og 
udviklingsmiljøet ved Københavns Professionshøjskole.  
 
 
2) Følgeforskning i langtidseffekterne af CHC på partnerskolerne. Her undersøges 
den langsigtede og forhåbentlig blivende forandring, som programmet skaber for 
naturfagsundervisningen i grundskolen. Københavns Professionshøjskole vil ansætte en 
docent på læreruddannelsen, der i samarbejde med Institut for Naturfagenes Didaktik på 
Københavns Universitet, har ansvar for denne følgeforskningsopgave. 
 
De to forskningsprojekter detailudvikles i samarbejde mellem partnerne parallelt med 
implementeringen af projektet. Finansiering af projekterne er indlagt i budgettet, og de er 
nærmere beskrevet i bilag 12. 
 
Stipendier 
I ansøgningen fra 2017 er arbejdet med en model, hvor de honours-studerende tildeles et 
stipendium, der kan supplere deres SU og dermed mindske behovet for sideløbende 
erhvervsarbejde. Det skal ses i lyset af det forhold, at de studerende på programmet må 
forventes at skulle bruge 45-50 timer om ugen på deres samlede uddannelse i 
programmets toårige forløb.  
 
I reviewet er stipendiemodellen problematiseret. Københavns Professionshøjskole er 
enig i, at modellen ikke på lang sigt er bæredygtig. I en langsigtet indlejring af CHC skal 
programmets drift være uafhængig af eksterne (f.eks. fonds-) midler, og samtidig har 
professionshøjskolen ikke hjemmel til at udbetale studerende løn for uddannelse. 
Stipendiemodellen er et bidrag til at gøre det realistisk i etableringsfasen 2018-2023 at 
rekruttere og fastholde studerende til et krævende program, som hverken de ældre 
studerende eller potentielle fremtidige arbejdsgivere har nogle erfaringer med.  
 
Efter dialog med den rådgivende ekspertgruppe og studerende på læreruddannelsen er 
vurderingen, at det er en nødvendig prioritering i perioden 2018-2023 at give et CHC-
stipendium på 2.000 kr. før skat pr. måned som et tilbud til de studerende. Finansiering af 
dette er derfor fastholdt i budgettet.  
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Andre forhold 
Den tætte dialog med de kommunale partnere har præciseret, at det i projektperioden er 
en afgørende forudsætning for kommunernes deltagelse, at ressourcetrækket på de to 
kommuners partnerskoler kompenseres fuldt på grund af det betydelige projektpres, der 
er i disse år. Skolernes lærere løfter med deres vejledning af de CHC-studerende i 
praksis en undervisningsopgave i CHC-programmet på linje med læreruddannelsens 
undervisere. En langsigtet indlejring af CHC for naturfagslærere på læreruddannelsen vil 
kræve en alternativ model for finansiering af skolernes bidrag.  
 

2. Succeskriterier og risikohåndtering 
 
Der er formuleret operationelle succeskriterier, som kan vise, om programmets mål 
indfries. CHC er rettet mod at uddanne ekstraordinært dygtige naturfagslærere, der kan 
være med til at gøre en forskel for den enkelte elev, i den enkelte klasse, på den enkelte 
skole. Det er ikke resultater, som kommer let eller slår hurtigt igennem, og forandringer 
på skoleniveau kan let påvirkes af faktorer, der ligger uden for CHC-programmets 
rækkevidde.  
 
Succeskriterierne for CHC er tredelte: 
 
Succeskriterium 1: Naturfagskulturen på skoler er styrket efter fem år  
 
1a. 90 pct. af CHC-dimittenderne ansættes i grundskolen efter endt uddannelse.  
Baseline: 80 pct. af dimittender fra læreruddannelsen ansættes i grundskolen efter endt 
uddannelse. 
  
1b CHC-dimittender bidrager aktivt til skolernes kapacitet for udvikling. CHC-
dimittendernes vej fra uddannelse ind i skolerne spores gennem følgeforskning. Dette vil 
afdække koblingen mellem CHC programmet og dimittendernes mulighed for at påvirke 
skolens kapacitet for udvikling inden for naturfagene som et mål for skolens naturfaglige 
kultur.  
 
1.c. Der udvikles konkrete tiltag på skolerne, hvor CHC-dimittenderne kommer i arbejde 
således, at der inden for 5 år kan fremvises eksemplarisk praksisudvikling på skolerne. 
 
1d. Flere eleverne oplever, at naturfagene er relevante for dem at beskæftige sig med, 
samtidigt med at selv de mest talentfulde elever oplever, at de bliver fagligt udfordret.  

 
Succeskriterium 2: Naturfagene er styrket på læreruddannelsen 
 
2a. 30 pct. flere lærerstuderende dimitterer med ét naturfag som undervisningsfag i år 
2020.                                                                                                                                     

Baseline: 95 studerende i dimittendårgangen 2018 (årgang 2014) har bestået 
kompetencemålsprøve i minimum ét naturfag.  
 
2b. I 2021 er antallet af 1. prioritetsansøgere med karaktergennemsnit over 9 øget med 
20 pct.  
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Baseline: I 2017 var der 199 ud af 1153 1. prioritetsansøgere, som havde over 9 i 
adgangskvotient.  
 
2c. 50 pct. af alle naturfagslærerstuderende har i 2019 deltaget i en eller flere CHC-
aktiviteter, hvilket styrker spredningen af viden fra programmet til den ordinære 
læreruddannelse. 

 
2.d. CHC løfter honours-studerendes karakterniveau for professionsbachelorprojektet, 

hvilket betyder, at 90 pct. af honours-dimittenderne skal være blandt de 20 pct. bedste, 
målt som studerende med 10 eller 12 i karakter for professionsbachelorprojektet.  
Baseline: I 2016/2017 er gennemsnittet 9,1 for bachelorprojektet for studerende på 
læreruddannelsen  
 
2.e. CHC-studerende udtrykker større engagement og motivation for deres uddannelse 
og oplever, at der bliver stillet høje faglige krav til dem sammenholdt med studerende på 
den ordinære læreruddannelse.   

Baseline: 65 pct. af de studerende på læreruddannelsen vurderer i semesterevalueringer 
fra 2016, at der bliver stillet høje faglige krav til dem. 
 
Succeskriterium 3: Indlejring af CHC på Københavns Professionshøjskole  
 
3a. Honours-programmet for læreruddannelsen er fuldt indlejret i uddannelsen fra 
september 2023 

 
Det er centralt for Københavns Professionshøjskole, at programmet har et 
evalueringsdesign der gør det muligt at indfange effekter på både kort og længere sigt. 
Programmets model for evaluering af målopfyldelse omfatter derfor evalueringsmetoder, 
der spænder fra et følgeforskningsprojekt til en intern evaluering af institutionens data for 
studerende på læreruddannelsen. Programmets design for følgeforskning er præsenteret 
i bilag 12. 
 

Risikohåndtering og kvalitetsudvikling af CHC 
Indfrielse af CHC’s succeskriterier forudsætter, at aktiviteter og resultater (leverancer) er 
så markante, at de har en mærkbar påvirkning på de eksterne forhold, som der er 
opstillet succeskriterier for. For løbende at kunne følge om programmet forløber, som det 
skal, er der udviklet en model for risikohåndtering og kvalitetsudvikling. Modellen sikrer 
en løbende evaluering af kritiske forhold af betydning for programmets aktiviteter og 
mulighed for at opnå gode resultater af de forskellige indsatser.  
 
Model for risikohåndtering og kvalitetsudvikling tager udgangspunkt i, at programmet har 
en række ressourcer, hvor den mest kritiske er de studerende og CHC-undervisere 
(læreruddannelsen) og lærere på skolerne.  
 
Programmets største risici vurderes at være: 
■ tilstrækkelig rekruttering af motiverede og dygtige naturfagsstuderende 
■ fastholdelse af CHC-studerende gennem programmets to år  
■ manglende legitimitet af CHC-programmet blandt medarbejdere og studerende bredt 

set  
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■ at CHC-dimittender vælger ansættelse andre steder end i grundskolen efter endt 
uddannelse 

■ at en høj andel af CHC-dimittender fem år efter endt uddannelse ikke er ansat i 
grundskolen 

 
Evalueringsmetoder og modellen for risikohåndtering og kvalitetsudvikling er udfoldet i  
bilag 9: Målopfyldelse, risikohåndtering og kvalitetsudvikling. 

 

3. Proces for rekruttering af studerende 
 
Der optages hvert år 15 studerende fra Københavns Professionshøjskoles 
læreruddannelse på CHC. CHC er et toårigt forløb, der påbegyndes på 3. studieår med 
særligt fokus på de fire naturfag – ”natur/teknologi”, ”biologi”, ”geografi” og ”fysik/kemi”.  
 
CHC har en række kriterier for optagelse, som sikrer, at de optagne studerende har den 
nødvendige faglige ballast, motivation og disciplin, der kræves for at gennemføre 30 
ECTS ekstra de sidste to studieår parallelt med deres fuldtidsuddannelse.   
I både rekrutterings- og optagelsesprocessen er der lagt vægt på, at procedurer og 
vurderingsgrundlag er præget af:  
 
■ rettidig og målrettet kommunikation  
■ gennemsigtighed  
■ ligebehandling 
■ saglighed 
 
Potentielle studerende til læreruddannelsen vil stifte bekendtskab med CHC i 
Københavns Professionshøjskoles rekrutteringsarbejde. Potentielle studerende ved 
læreruddannelsen vil således målrettet være informeret om, at de på 3. og 4. studieår har 
mulighed for at blive del af et ambitiøst honours-program.  
 
Ansøgning til og optagelse på CHC sker på de studerendes 2. studieår i en proces, der 
løber fra december til marts. Processen for rekruttering og ansøgning er illustreret i figur 
1. Konceptet for rekruttering og optag er udfoldet i bilag 7. 
 

 



 11 

 

Figur 1. Rekruttering og optagelsesforløbet 

 
 

 
I forbindelse med ansøgningen om optagelse på CHC får de studerende automatisk 
tilbud om CHC-stipendium. Den studerende tilkendegiver ved optag på CHC, at han/hun i 
forløbet vil lægge den arbejdsindsats, det kræver at være fuldtidsstuderende på den 
ordinære uddannelse og samtidig følge CHC-programmet. Stipendiet skal styrke den 
studerendes mulighed for at kunne prioritere sin uddannelse optimalt ved at skabe 
økonomisk grundlag for at fravælge erhvervsarbejde. Dette tema drøftes i forbindelse 
med optagelsesinterview med vurderingsudvalget. Koncept for stipendier er udfoldet i 
bilag 8. 
 
 

4. CHC-programforløb 
 
Læreruddannelsen er et fireårigt forløb, der omfatter undervisningsaktiviteter svarende til 
240 ECTS. Aktiviteterne fordeler sig på: 
 
■ tre undervisningsfag (i alt 100 ECTS),  
■ specialiseringsmoduler og lærerfaglighed (90 ECTS),  
■ praktik (30 ECTS)  
■ bachelorprojekt (20 ECTS).  
 
CHC-programmet har et omfang på 30 ECTS og forløber sideløbende med de ordinære 
uddannelsesaktiviteter over uddannelsens 3. og 4. år. En studerende, der gennemfører 
CHC-programmet har dermed gennemført en uddannelse med 270 ECTS. 
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CHC-programmet har følgende ECTS-givende undervisningsaktiviteter:  
 

■ praksistilknytning (10 ECTS) 
■ journal clubs (5 ECTS) 
■ kursusaktiviteter og øvrige læringsaktiviteter (10 ECTS)  
■ sommerskole (5 ECTS) 

 

Derudover forventes det, at den enkelte CHC-studerende også deltager i ikke-ECTS 
givende aktiviteter, herunder:  
 

■ case competition  
■ introduktionsforløb/teambuilding forud for programstart  
■ jævnlig vejledning og sparring under hele forløbet med en underviser (CHC-

underviser), der er tilknyttet den studerende  
■ ”community service” på læreruddannelsen, hvilket omfatter formidling til 

gymnasiestuderende og uddannelsessøgende, til medstuderende på den 
ordinære læreruddannelse, bidrag til den årlige science festival, introduktion af 
programmet til kommende studerende, hjælp til faglige seminarer mv.  
 

Det gennemgående træk ved alle aktiviteter og delforløb i CHC er, at de individuelt og i 
samspil styrker den kommende lærers evner til at løfte den enkelte elev og den enkelte 
klasse på den specifikke skole. Desuden at den CHC-studerende indgår i et forpligtende 
fællesskab, hvor man qua sit talent har opnået særlige muligheder, men hvor dette talent 
også indbefatter et ansvar for at bidrage aktivt til et godt læreruddannelsesmiljø.  
 
Nedenstående temaer er centrale i alle programmets aktiviteter: 
 
■ naturfagenes position i skolens praksis, lærernes samarbejde om naturfagene   
■ faglig sammenhæng (vertikal/horisontal) inden for naturfagene   
■ digitale og teknologiske kompetencer, herunder programmering og engineering  
■ brug af eksterne undervisningsmiljøer som ressource i undervisningen og 

motivationsskabende faktor i naturfagene 
■ talentspotting og -udvikling 
 
Nedenstående figur viser CHC-læringsaktiviteterne, hvor det ses, at CHC-studerende 
gennem hele forløbet har en praksistilknytning til en udvalgt skole i en af programmets 
partnerkommuner.  
 
Parallelt hermed deltager de studerende i journal clubs, kurser og øvrige aktiviteter. 
Kurserne skal ses i sammenhæng med CHC-praksistilknytningen, således at der opstår 
en synergi mellem teori og praksis, bidragende til en meningsgivende sammenhæng for 
den studerende.  
 
Derudover inkluderer CHC-programmet en sommerskole, som har et fagligt afsæt inden 
for science og naturfagsdidaktik, men som tillige har til formål at danne en faglig-social 
ramme og reference for de studerende hvilket vil understøtte honours-miljøet for såvel 
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honours-studerende som honours-undervisere. Endelig understøtter sommerskolen et 
vigtigt internationalt element i CHC-programmet. 
 
CHC-programmet og det ordinære uddannelsesforløb er illustreret i figur 2.  
 

Figur 2 CHC-programforløb  

 

 

Indhold og tilrettelæggelse 
 
Praksistilknytning (10 ECTS)  
En tredjedel af uddannelsesaktiviteterne i CHC-programmet gennemføres som et 
praksistilknytningsforløb, hvor den enkelte studerende i hele sit toårige forløb tilknyttes en 
partnerskole med henblik på at styrke den konkret erfaring med skolens praksis på 
naturfagsområdet. Det sker ved, at den studerende arbejder med en konkret 
problemstilling og indgår i et fagligt/fagdidaktisk samarbejde med skolens lærere.  
 
CHC-praksistilknytningen strækker sig over det samlede CHC-forløb på 2 år svarende til, 
at den studerende i gennemsnit er på skolen 2-3 dage om måneden og arbejder med en 
konkret indsats/opgave sammen med skolens lærere.   
 
Den CHC-studerende er tilknyttet én skole og har her en lokal naturfagslærer som fast 
kontaktperson og vejleder (CHC-praksisvejleder). Det forventes, at der fra 2019 vil være 
3-5 CHC-studerende tilknyttet den enkelte skole.  
 
Praksistilknytningen fordrer et tæt, løbende samarbejde mellem skolen v/ CHC-
praksisvejlederen og læreruddannelsen v/ den studerendes tilknyttede CHC-underviser. 
De tre parter – studerende, CHC-vejleder og CHC-underviser mødes forud for 
praksisforløbet og udarbejder sammen en plan for forløbet. 
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Skolen sikrer, at den pågældende lærer har mulighed for at varetage opgaverne som 
praksisvejleder, herunder de indlagte kompetenceudviklingsforløb og teamsamarbejder 
med læreruddannelsens tilknyttede CHC-undervisere. 
 
CHC-sommerskole (5 ECTS) 
Der afholdes en årlig CHC-sommerskole på én uges varighed for det hold, som afslutter 
første år af CHC. Sommerskolen afholdes i samarbejde med en international 
samarbejdspartner for CHC-programmet og er fagligt tematiseret i relation til denne 
partners naturvidenskabelige eller didaktiske specialistområde. Det er obligatorisk at 
deltage i sommerskolen, der involverer såvel deltagelse samt forberedende og 
opfølgende arbejde. Sommerskolemodellen med to eksempler er skitseret i bilag 13.   
 
Journal clubs (5 ECTS-point) 
En dag om måneden er allokeret til journal clubs. Formålet med journal clubs er at 
fremme de studerendes dybdeforståelse inden for programmets målområder, 
formidlingskompetencer peer-peer, træning i at læse international forskningslitteratur, 
herunder særligt med fokus på at omsætte/oversætte til en praksis. Der køres to 
parallelle journal clubs med hver 20 studerende, hvilket dels giver mulighed for, at CHC-
studerende på tværs af årgange kan deltage i samme journal club og dels giver mulighed 
for, at enkelte naturfagsstuderende på den ordinære uddannelse kan være med på de 
ledige pladser. 
 
De studerende skiftes til at fremlægge forskningslitteratur inden for programmets 
fokusområder. Møderne vil bestå dels af egentlige oplæg på baggrund af fremsendt 
litteratur, dels formulering af tilknyttede praksisrelevante spørgsmål af den studerende 
med henblik på fælles refleksion. 
  
Derudover kan litteraturen også være ”work-in-progress”- litteratur, drafts til papers fra de 
forsknings- og udviklingsprojekter, som de CHC-studerende kan være en del af.  
 
Fremmøde er obligatorisk, og den studerende udprøves f.eks. i form af fremlæggelse, 
review af artikler på et specifikt felt mv.  
 
Kursusaktiviteter og øvrige aktiviteter (10 ECTS-point) 
Der udbydes kurser i CHC-regi, som den studerende kan følge i løbet af den toårige 
periode, og som for den enkelte studerende skal udgøre et volumen på 10 ECTS. 
Studerende på tværs af CHC-årgange kan deltage, og i det omfang der er plads på 
kurset kan andre studerende fra læreruddannelsen deltage. 
 
Faste udbudte, obligatoriske kurser – 1.25 ECTS pr. kursus: 
 
■ talentspotting/honours-didaktik 
■ åben skole – samarbejde med science centre mv. 
■ programmering (blokprogrammering), engineering  
■ tværfagligt samarbejde (imellem fagene i skolen) 
 
Faste udbudte, ikke obligatoriske kurser – 1.25 ECTS pr. kursus: 
■ projektledelse 
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■ naturvidenskab og æstetik (kreativitet, innovation og entreprenørskab)  
■ ”attitudes towards science and technology” 
■ styrk din undervisning med faglige netværk og ressourcer 
  
Ad-hoc udbudte, ikke obligatoriske kurser; f.eks.  
■ SCIENCE deep-dive topics 
■ kurser baseret på aktuelle forsknings- og udviklingsprojekter 
 
De studerende skal således tage fire obligatoriske kurser og fire ikke-obligatoriske kurser. 
De udbudte kurser kan efter aftale med en CHC-underviser erstattes med andre konkrete 
aktiviteter, der understøtter læringsmålene for den studerende, f.eks. 
 
■ deltagelse i forsknings- og udviklingsaktiviteter  
■ artikelskrivning til relevante tidsskrifter 
■ udvikling af undervisningsmateriale i samarbejde med eksterne aktører, fx Den Blå 

Planet, Experimentarium mv.  
■ planlægning og gennemførsel af studieture/ekskursioner med fagligt indhold for CHC-

studerende og/eller andre studerende, fx virksomhedsbesøg, feltture mv.  
■ arrangering af naturfaglige temadage for øvrige lærerstuderende  
■ deltagelse i konferencer med naturfagligt og/eller naturfagsdidaktisk indhold 

 
Deltagelseskrav og udprøvning 
Deltagelse i kurser, journal clubs og sommerskole er obligatorisk, og 
eksamen/udprøvning for alle 30 ECTS sker i henhold til gældende bekendtgørelse og 
uddannelsesinstitutionens kvalitetssikringspolitikker og -procedurer.   
 
 

5. Case competitions, der skaber 
synlighed og finder innovative løsninger 
 
En årlig case competition er indlagt i programmet som en aktivitet, der har til formål at 
skabe synlighed omkring dygtige studerendes evner til at tænke i innovative og brugbare 
løsninger på problemstillinger, som grundskolen skal håndtere for at styrke elevernes 
motivation for naturfagene.   
 
Cases competitions giver CHC-studerende mulighed for at afprøve deres færdigheder i 
forhold til aktuelle og realistiske udfordringer inden for deres fagfelt i samarbejde med 
studerende fra andre videregående uddannelsesinstitutioner. Case competitions giver 
desuden de studerende en hands-on forståelse af det faglige niveau og innovative 
redskaber, det kræver at designe brugbare løsninger på konkrete problemstillinger. 
 
Som en del af partnerskabsaftalen med Københavns og Frederiksberg Kommuner er det 
de deltagende forvaltninger eller skoler, der stiller opgaver til case competitions, og som 
deltager i dommerpanelet.  
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Case competitions er åbne for naturfagslærerstuderende fra andre professionshøjskoler 
og studerende fra relevante universitetsmiljøer. I takt med at CHC opbygger sit netværk 
af internationale samarbejdspartnere er forventningen, at case competitions i 2021 har 
deltagelse af udenlandske studerende fra Holland og de nordiske lande.  
 
Københavns Professionshøjskole arbejder med en model for case competition, som er 
udfoldet i bilag 5. Modellen er udarbejdet med inspiration fra Syddansk Universitet og 
CBS, der begge har gode erfaringer med case competitions. En case competition er ikke 
ECTS-belagt, men der er en forventning til den enkelte CHC-studerende om at deltage. 
 
Case competition har som alle aktiviteter i CHC det overordnede formål at styrke de 
studerendes kompetencer og færdigheder som naturfagslærere. Derfor vil 
problemstillinger i case competitions alle have naturfagsundervisningen som 
omdrejningspunkt. I boksen er angivet en fiktiv opgave for en case competition som 
illustration.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Naturfag er vigtige, også for mig” 
 – åben skole samarbejde, der styrker elevernes motivation for naturfagene 
 
Københavns og Frederiksberg Kommune stiller sammen med den Blå Planet, Zoologisk 
Have og Amagerforbrænding opgaven om et koncept for et åbent skoleforløb under 
overskriften ”Naturfag er vigtige, også for mig” 
 
Udfordringen er at designe et åbent skoleforløb, for enten indskoling, mellemtrin eller 
udskoling, der skal styrke elevernes motivation for naturfagene. 
 
På 24 timer skal de studerende i hold (deltagere fra KU Science, forskellige 
professionshøjskolers læreruddannelser) designe et åbent skoleforløb, hvor en af de tre 
partnere (Blå Planet, Zoologisk Have eller Amagerforbrænding) er ”den fiktive 
samarbejdspartnere”. 
 
Casen har afsæt i en fiktiv skole, hvor de studerende er naturfagsunderviserteam for en 
klasse enten i indskolingen, mellemtrinet, udskolingen – klassen er dybt umotiveret for 
naturfagsundervisningen og har et lavt fagligt niveau. Skolens ledelse har besluttet, at 
underviserne skal etablere et forløb med en af de tre partnere, der skal løbe over et 
skoleår. 
 
De tre partnere har en række forventninger til samarbejdet og ser en række 
begrænsninger. Underviserteamet har nu 24 timer til at designe et forløb, der: 
 

Styrker klassens motivation for naturfagene og det faglige niveau (det vil være 
dommernes vurdering af forløbet, om det har en didaktisk tilgang, som vurderes at 
kunne løse udfordringen) 

■  
■ Indfrier de forventninger den eksterne partner har til et samarbejde – samt 

imødekommer de begrænsninger, som er for at samarbejde med en skole. 
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6. Æresalumne som inspirator 
 

Der udnævnes i de kommende år en række alumner fra læreruddannelsen til 
æresalumner på CHC-programmer. Formålet med æresalumnerne er at skabe et 
netværk af rollemodeller, der kan inspirere CHC-studerende til at yde deres bedste og 
tænke i nye løsninger undervejs i deres forløb.   
 
Æresalumnerne bidrager med et praksisperspektiv på god naturfagsundervisning - hvad 
det kræver af den enkelte lærer, naturfagslærerne som gruppe og af skolens ledelse. 
Æresalumnerne kan deltage i aktiviteter i programmet, hvor de stiller deres erfaring og 
viden til rådighed for de studerende. Men de gør det også som ambassadører for 
ambitionen om god naturfagsundervisning i deres eget arbejdsliv, hvor de kan være med 
til at danne samarbejdsrelationer mellem CHC, skoler og eksterne undervisningsmiljøer.  
 
Der udnævnes årligt to æresalumner, der identificeres blandt institutionens alumner med 
naturfaglig baggrund og med job og karrierer, der matcher målene for CHC-programmet. 
Muligheden for at identificere potentielle æresalumner blandt indstillede til/modtagere af 
de forskellige undervisningspriser i Danmark overvejes.    
 
 

7. Organisatorisk forankring  
 
CHC-programmet er strategisk forankret i Københavns Professionshøjskoles ledelse i en 
styregruppe med rektor som formand og med den programansvarlige dekan som 
medlem. Rektors stab understøtter på det strategiske niveau såvel CHC som øvrige 
talentinitiativer. Rektor rådgives af en ekstern ekspertgruppe, der tæller såvel de 
ansvarlige direktører fra partnerkommunerne som eksperter inden for talentarbejde.  
 
Operationelt er uddannelsen forankret i professionshøjskolens læreruddannelsesmiljø 
med dennes institutchef som overordnet ansvarlig. En underviser fra naturfagsområdet er 
den daglige leder af programmet. Den operationelle ledelse rådgives af en ekstern 
referencegruppe med bl.a. skoleledere/chefer for partnerskoler mv.  
 
Undervisningsaktiviteter på CHC-programmet (kurser, journal clubs og sommerskole) og 
løbende vejledning udvikles, planlægges og varetages af et hold på 16 undervisere under 
ledelse af programlederen. Der indgås efter behov samarbejder med eksterne 
undervisere f.eks. til valgfrie kurser, sommerskoler mv. Underviserteamet gennemgår 
kompetenceudviklingsforløb med fokus på talentspotting og -arbejde.  
 
Der indgås partnerskabsaftaler med Københavns og Frederiksberg kommuner, hvor 
fælles forpligtelser og rammer for samarbejdet præciseres. De to kommuner sikrer i 
fællesskab det nødvendige antal partnerskoler (forventeligt 6-10 skoler) og på disse faste 
pladser til 30 studerendes praksistilknytning. Der forventes 1-2 praksisvejledere ved hver 
af partnerskolerne. Praksisvejlederne indgår sammen med CHC-underviserne fra 
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læreruddannelsen i årlige team- og talentundervisningsforløb, der bidrager til at skabe et 
stadig stigende niveau i kompetencerne inden for talentarbejde ved læreruddannelsen og 
de CHC-partnerskolerne.  
 

Indlejring af CHC på Københavns Professionshøjskole 
Ambitionen for Københavns Professionshøjskole er, at CHC fra 2023 skal være et 
permanent tilbud til dygtige og ambitiøse naturfagsstuderende og på den måde blive en 
integreret del af læreruddannelsen. 
 
Københavns Professionshøjskole modtager ikke statslige midler til at finansiere ekstra 
uddannelsesaktiviteter under Talentbekendtgørelsen. En central opgave i løbet af 
programmets fem første år er at etablere en model for indlejringen af CHC på 
læreruddannelsen.  
 
Modellen vil blive udviklet med inddragelse af internationale erfaringer (ikke mindst 
hollandske) og erfaringer fra projektperioden 2018-2023. Erfaringerne fra Holland viser, 
at det er muligt at fortsætte honours-programmer efter udløbet af initial finansiering.  
 
Den grundlæggende ambition for en indlejringsmodel er, at driftsomkostninger 
(ressourcetræk til undervisere på partnerskoler og professionshøjskole, evt. stipendier til 
studerende mv.) ikke skal fondsfinansieres. Der skal derfor som udgangspunkt etableres 
en model, hvor honours-aktiviteter finansieres af professionshøjskolen og partner-
skolerne/kommunerne. Det muliggøres af styrket rekruttering, højere 
gennemførelsesprocent og effektivisering af driften.  
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Bilag 1: Aktivitets- og optagsoversigt for 
CHC, 2018-2023 
 
 
Først hold CHC-studerende påbegynder programmet i september 2018. Sidste hold 
inden for denne bevilling optages i september 2021 og afslutter i juni 2023. I alt 60 CHC-
studerende kommer igennem programmet inden for den femårige periode, som 
bevillingen fra Novo Nordisk Fonden løber over. Fra september 2023 er ambitionen, at 
Københavns Professionshøjskole har indlejret programmet på læreruddannelsen og 
optager ”første” hold på version 2.0 af CHC for naturfagslærerstuderende. Dette er 
illustreret i figur 3.  
 
Figur 3; Aktivitets- og optagsoversigt for CHC, 2018-2023 
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Bilag 2: Oversigt eksterne 
samarbejdspartnere  
 
Oversigt over eksterne partnere i CHC i 2018/2019. Programmet vil, når det vurderes 
relevant, udvide kredsen af eksterne partnere til fx samarbejde om sommerskole, 
gæsteundervisere på kurser, æresalumne og case competitions. 
 
Tabel 1: Oversigt over eksterne samarbejdspartnere i 2018/2019 

Aktivitet Navn på organisation Kontaktperson Opgave/ansvar 
Praksistilknytning Børne- og 

Ungeforvaltningen i 
Københavns 
Kommune 

Tobias Børner Stax, 
Direktør BUF, 
Københavns 
Kommune 

Øverste ansvarlige for 
kommunens 
partnerskoler. Deltager i 
rådgivende 
ekspertgruppe, se 
nedenfor 

Børne- og 
Ungeområdet i 
Frederiksberg 
Kommune 

Inger Andersen, 
Børne- og 
Ungedirektør, 
Frederiksberg 
Kommune 
 

Øverste ansvarlige for 
kommunens 
partnerskoler. Deltager i 
rådgivende 
ekspertgruppe, se 
nedenfor 

Rekruttering Science Talenter  
 
Nynne Afzelius, 
Talentchef 
Uffe Sveegaard, 
Projektleder    
 

Deltager i 
vurderingspanel for 
rekruttering 

Kurser Science Talenter Afholdelse af kurser 
vedrørende 
talentspotting og 
indsatser for talentfulde 
elever i grundskolen 

Ph.d. om honours-
didaktik for 
naturfagslærere 

Institut for 
Naturfagenes didaktik 

Lektor Jan Sølberg Vejleder for ph.d. og 
ansvarlig for INDs 
bidrag til følge-
forskningsprojekt 

Hanze University of 
Applied Sciences  
Utrecht University 

Marca Wolfensberger Medvejleder til ph.d 
med fokus på honours--
didaktik, idet Marca 
Wolfensberger er en af 
de største europæiske 
kapaciteter inden for 
talent-didaktik på 
videregående 
uddannelsesinstitutioner 

Rådgivende 
ekspertgruppe 

Børne- og 
Ungeforvaltningen i 

Tobias Børner Stax Rådgiver rektor og 
dekan på Københavns 
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Københavns 
Kommune 

Professionshøjskole om 
rammer og udvikling af 
CHC Børne- og 

Ungeområdet i 
Frederiksberg 
Kommune 

Inger Andersen 

Hanze University of 
Applied Sciences 

Dr. Maarten 
Hogenstijn, Secretary 
Honours in Europe at 
Hanze University of 
Applied Sciences 

Talent.dk Leif Chr. Mikkelsen, 
Direktør for Team 
Copenhagen 

Læreruddannelsen Nicoline Lyng 
Strange, ASTE 
studerende 

Referencegruppen Frederiksberg 
Kommune 

Gorm Bagger, 
Skolechef i 
Frederiksberg 
kommune  

Rådgiver 
læreruddannelsens 
ledelse om udvikling af 
CHC 

Skt. Annæ 
Gymnasium 

Merete Emcken, 
Leder af 
folkeskoleafdelingen 
Flemming Nielsen, 
naturfagslærer 
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Bilag 3: Interessetilkendegivelse fra 
studerende 
 
Københavns Professionshøjskole har i efteråret 2017 arbejdet for at sikre rekrutteringen 
af studerende til CHC. Processen har resulteret i, at 30 studerende har givet en positiv 
tilkendegivelse af, at de vil søge programmet, såfremt det etableres med første optag i 
september 2018 i sin nuværende form (stærk praksistilknytning mv.).  
 
Københavns Professionshøjskole vurderer, at antallet af studerende, der har vist 
interesse er tilstrækkeligt til, at der kan etableres et første hold CHC-studerende i 2018. 
 
København Professionshøjskole har haft følgende proces for rekruttering af studerende i 
2017:  
 

Rekrutteringsproces på Metropol 

7. november 2017 Undervisningsfagsorientering, fælles arrangement for alle 
studerende på 2. år på læreruddannelsen. Her blev der 
orienteret om CHC og orienteringsmødet den 28. november. 
  

28. november 2017 Orienteringsmøde om CHC for studerende 
11.december 2017 Alle studerende som har valgt naturfag som undervisningsfag på 

deres 3. år (2018/2019) har modtaget en mail, hvoraf det 
fremgår, hvordan de kan tilkendegive deres interesse for 
deltagelse i CHC 

Rekrutteringsproces på UCC 

5. december 2017 På Campus Carlsberg blev der afholdt orienteringsmøde for 
ASTE-holdet på 2. årgang, som vil være 3. årgang i studieåret 
2018/2019. På mødet fik de studerende mulighed for at 
tilkendegive interesse.  

December 2017 UCC´ kommende natur/ teknologihold (2. Årgang) blev orienteret 
via mail om CHC. De studerende kunne besvare mail med en 
interessetilkendegivelse. 
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Bilag 4: CHC og det faglige miljø på 
læreruddannelsen 
 
Det faglige miljø på læreruddannelsen, som har det daglige ansvar for CHC med 
undervisere og vejledere, repræsenterer stærke faglige kompetencer inden for Science-
didaktik, hvor flere af underviserne har ph.d.-grader inden for science-fagene. De 
gennemgående kapaciteter, der er tilknyttet Copenhagen Honours College er 
præsenteret i dette bilag med et uddrag af deres CV-er.  
 
Ph.d. Anders Vestergaard Thomsen, med ansvar for FoU-området af STEM-
uddannelse på Metropols læreruddannelse. Anders er uddannet lærer i fysik/kemi og 
biologi og har efterfølgende taget diplom- og kandidatuddannelse i naturfagenes didaktik 
og skrevet ph.d. om skole-virksomhedssamarbejde i naturfag. Anders har 20 års relevant 
erhvervserfaring i at uddanne naturfagslærere og har herudover været meget aktiv i 
faglige foreninger, bl.a. ni år som landsformand for Biologforbundet og over 10 år i WWF 
Verdensnaturfondens præsidium. Desuden har Anders af flere omgange siddet i 
Undervisningsministeriets styregruppe for udvikling af nye målbeskrivelser for 
naturfagene, ligesom han har flere års erfaring fra Undervisningsministeriets 
opgavekommission for udvikling af digitale afgangsprøver til naturfagene i folkeskolen. 
Udvikling af lærebøger til naturfag har optaget Anders i godt 15 år, og han har blandt 
mange udgivelser på diverse forlag været medforfatter på det meget anvendte og 
respekterede bogsystem BIOS, som vandt Undervisningsmiddelprisen i konkurrence med 
et stort antal undervisningsmidler i alle fag fra 0. klasse til og med gymnasiet. Anders har 
herudover været gæsteforsker på Stanford University og har præsenteret 
forskningsresultater på flere nationale og internationale konferencer.  
 
Ph.d. Henrik Levinsen, er ansat ved Metropol og uddannet cand.scient. i biologi og 
geografi og har efterfølgende skrevet en ph.d. om ishavets økologi. Henrik har 15 års 
relevant erhvervserfaring i at undervise i naturfag både i grundskole, gymnasium og på 
læreruddannelsen og har herudover været meget aktiv i forskning i udvikling af digitale 
lærerressourcer og har desuden særlige kompetencer inden for kvantitativ forskning. 
Henrik har herudover været både bachelorvejleder og ph.d.-vejleder og har præsenteret 
forskningsresultater på flere nationale og internationale konferencer.  
 
Master i naturfagenes didaktik Mette Fredslund Andersen, lektor på Metropols 
læreruddannelse. Mette er uddannet lærer og har efterfølgende taget en 
masteruddannelse i naturfagenes didaktik ved Aarhus Universitet. Mette har fem års 
erfaring i at uddanne naturfagslærere og har derudover deltaget i forsknings- og 
udviklingsprojekter på Institut for Skole og Læring om henholdsvis fagligt marginaliserede 
elever i natur/teknologi og om elevgenererede digitale repræsentationer i naturfag. Af 
anden relevant erhvervserfaring kan nævnes, at Mette har været pædagogisk konsulent 
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inden for naturfagsområdet og udviklet digitale læremidler til biologifaget som 
forlagsredaktør. 
 
Cand.scient. Nina Troelsgaard Jensen, er uddannet cand.scient. i astronomi fra 
Københavns Universitet, herunder et års specialestudier på McMaster University, 
Canada og Summerschool-ophold på L’Observatoire St. Michel, Frankrig. Uddannelsen 
er sideløbende med arbejdet som lektor suppleret med studier i kemi på Den Kongelige 
Veterinær- og Landbohøjskole. I forbindelse med udvikling af Profillæreruddannelsen i 
pædagogisk ledelse på Frederiksberg Seminarium har Nina taget diplomuddannelsen i 
ledelse. Endelig har hun taget projektlederuddannelsen på Metropol med henblik på 
optimering af arbejdet med forsknings- og udviklingsprojekter. Nina har mere end 20 års 
erfaring med undervisning i læreruddannelse og lærer-efteruddannelse og har været aktiv 
i implementeringen af fire forskellige læreruddannelsesbekendtgørelser. Undervisningen 
har dækket fagene fysik/kemi, natur/teknik, matematik og pædagogisk ledelse. 
Herudover har hun bred undervisningserfaring fra såvel Tycho Brahe Planetarium som 
grundskolen og Folkeuniversitetet i København. Nina har organisatorisk erfaring som 
mangeårig formand for flere nationale faglige foreninger og forskellige medarbejderråd. 
Hun har administrativ erfaring som projektleder for flere forsknings- og 
udviklingsprojekter. Nina er desuden aktiv adjunktvejleder og -bedømmer og medlem af 
reviewboard på tidsskriftet MONA. Endelig har hun sideløbende skrevet og redigeret 
skolebøger for forlagene Gyldendal og Alinea. 
 
Lektor i Geografi og Natur/Teknologi, Peter Mikael Bom Hansen ved UCC’s 
læreruddannelse. Cand scient. fra Roskilde Uddannelsescenter. Underviser i geografi og 
natur/teknologi på læreruddannelsen. Har undervist på skolen i 3 år og været ansat i 
læreruddannelsesregi siden 2003. Har deltaget i diverse udviklings- og 
forskningsprojekter, eksempelvis i forbindelse med praksistilknytning. Peter er 
koordinator i Videreuddannelsen (VU) for naturfag og løser opgaver i VU. Har siden 2008 
deltaget i et nordisk samarbejde finansieret af ESA (den europæiske 
rumfartsorganisation) om udvikling af feltarbejde, uderumsundervisning og digitale 
værktøjer i naturfagene, hvor han sammen med forskere underviser på et feltkursus på 
Svalbard for nordiske skolelærere i klima, geologi, digital datalogging, GPS og GIS.  
 
Rasmus Høiby er uddannet lærer med linjefag i fysik/kemi, matematik, dansk og historie, 
og har arbejdet som lærer i grundskolen i 8 år. Rasmus var efterfølgende ansat som 
forlagsredaktør på et digitalt forlag, og havde her især ansvaret for drift og udvikling af 
undervisningsportalen FysikKemifaget.dk.  Efter ansættelsen på Metropol har Rasmus 
bl.a. taget en masteruddannelse i naturfagsundervisning, og har været forfatter på 
fysik/kemi-delen af et nyt, fællesfagligt lærebogssystem fra Gyldendal.  
 
Cand. Scient. i geografi/miljø Klaus Bruun er underviser i geografi, natur/teknologi på 
UCC’s læreruddannelse. Klaus Bruun har siden sin ansættelse i 1994 deltaget i og været 
national koordinator på flere Comenius-projekter omkring IT’s muligheder i relation til 
læring i skolen og på læreruddannelsen. Han har gennem de sidste 15 år været i 
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bestyrelsen i flere naturfaglige foreninger for undervisere på læreruddannelsen (natur-
teknik (herunder formand), geografi og sidder stadig på nuværende tidspunkt i den nu 
fælles forening for alle naturfagene (LUNA)). Klaus besidder en særlig viden til 
”uderummet som læringsarena” i relation til samtlige fag i skolen og i relation til 
”Undervisning for bæredygtig undervisning(UBU)” såvel i relation til skolen som 
læreruddannelsen. I forbindelse med det sidste område har Klaus gennem 8 år været 
deltager i dansk regi i relation i UNESCO-initiativet: ” Re-orienting Teacher Education for 
Sustainability, samt deltaget i bestyrelsen for Regional Centres Expertise on UBU. I 
relation til begge disse områder har Klaus lavet en del udviklings- og 
forskningsprojekter. Klaus har endvidere gennem hele sit arbejdsforløb været involveret i 
internationale aktiviteter såvel hjemme som ude – herunder været international 
koordinator. Klaus besidder derigennem en meget stor indsigt i størstedelen af de 
europæiske skolesystemer, bl.a. igennem utallige møder med og besøg på skoler i de 
enkelte lande. 

Cand.scient. i marinebiologi fra Københavns Universitet i 2001, Nicolai Munksby, lektor 
på Metropols læreruddannelse. Nicolai har undervisningserfaring fra dels HTX, samt 
laborantskole og har de seneste 14 år været tilknyttet læreruddannelsens naturfagsmiljø 
og i særlig grad biologifaget. Nicolai har gennem flere års virke som national formand for 
biologifaget på læreruddannelsen samt øvrige lokale formandsposter, et organisatorisk 
blik for at skabe fremdrift, sammenhæng og mening på tværs af organisatoriske skel i 
den fælles opgaveløsning. Nicolai har flere års erfaring som projektleder og er uddannet 
inden for forandringsledelse på CBS. Nicolai er forfatter til undervisningsmateriale til 
Gyldendal, Institut for Geogenetik samt Københavns Universitets Skoletjeneste. Dertil har 
Nicolai skrevet fagdidaktisk litteratur for Dafolo på baggrund af mange års interesse og 
erfaring med brug af it i naturfagsundervisningen. Nicolai har de seneste 4 år været 
projektleder på et forskningsprojekt omhandlende elevers læring gennem digitale 
repræsentationsformer af naturvidenskabeligt indhold og med konferencebidrag på såvel 
nationale som internationale arenaer.  
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Bilag 5: Case competition 
 
Bilaget præsenterer Københavns Professionshøjskoles model for case competition. 
Arbejdet er inspireret af Syddansk Universitets og CBS’s koncepter for case competition.  
 
Deltagere i case competitions 
Case competition er for CHC- studerende på både 3. og 4. årgang. Ligeledes kan 
studerende med et naturfag på Københavns Professionshøjskole og andre 
professionshøjskoler deltage samt studerende indskrevet på relevante 
universitetsuddannelser. Der vil blive set positivt på hold med studerende fra forskellige 
institutioner i udvælgelsen af hold, der deltager.   
 
Der rekrutteres et samlet antal på 30 studerende til hver case competition, og ud fra dette 
oprettes 6 hold af 5 studerende. Der vil på alle hold indgå CHC-studerende, andre 
lærerstuderende, herunder lærerstuderende fra andre professionshøjskoler. Det betyder, 
at ikke alle studerende, som søger om deltagelse i case competition kan regne med at 
deltage. Denne holdsammensætning vil sikre en tværfaglig tilgang til de problemstillinger, 
de studerende møder i konkurrencen.  
 
I det følgende er modellen for case competitions præsenteret. Københavns 
Professionshøjskole vil i løbet af programmet evaluere på, hvordan modellen egner sig til 
programmets formål. 

 

24-timers case competition 
I samarbejde med Købehavns kommune, Frederiksberg Kommune eller en skole i en af 
kommunerne afholdes en 24-timers case competition med fokus på en aktuel og relevant 
problemstilling hos praksispartneren. Problemstillingen kvalificeres af Københavns 
Professionshøjskole i samarbejde med praksispartneren og vil udfordre de studerende 
både fagligt inden for science-faget samt didaktisk5. Københavns Professionshøjskole vil 
med inspiration fra CBS arbejde med case-writers med særlig kompetence til at 
udarbejde gode cases, som fungerer til netop dette formål. 
 
Deltagere og pre-workshop 
Der afholdes en pre-workshop inden selve arrangementet, hvor opgavestiller drøfter og 
afklarer forventninger til arrangementet med de deltagende studerende. En pre-workshop 
vil bidrage til at hæve niveauet i forhold til de løsninger, som de studerende ved 
afslutningen af den afholdte case competition præsenterer6.  
 
På pre-workshoppen inddeles de studerende i hold og introduceres for en række 
teambuilding-øvelser samt projektledelsesværktøjer. Dette vil give de studerende de 
bedste forudsætninger for et godt samarbejde omkring den givne problemstilling ved 
arrangementet.  
 

                                                      
5 Erfaringer fra Syddansk Universitet (SDU) viser, at det er vigtigt, at den præsenterede case er gennemarbejdet og har et godt 
setup, hvis det skal fungere optimalt. 
6 Erfaringer fra SDU viser, at forventningsafstemning er essentiel således, at både opgavestiller og de studerende får det ud af 
arrangementet, de ønsker.  
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Opgavestiller vil på pre-workshoppen præsentere temaet for den case, der skal arbejdes 
med ved arrangementet. Selve problemstillingen for casen præsenteres først ved selve 
arrangementet. 
 
Dommerpanel 
Dommerpanelet vil bestå af erhvervsfolk (entreprenør/innovationsfolk), repræsentanter 
fra praksispartnere (f.eks. forvaltningschef, skoleleder og/eller underviser) og relevante 
fra science-området (f.eks. fra andre uddannelsesinstitutioner). Dommerpanelet opstiller i 
samarbejde med Københavns Professionshøjskole en række klare kriterier for, hvordan 
de studerende bedst løser den stillede opgave ved arrangementet. Disse kriterier 
videreformidles til de studerende ved start af arrangementet.  
 
Deltagerne i dommerpanelet vil undervejs i arrangementet sparre med de studerende. 
 
Holdene vil ved afslutningen af arrangementet præsentere deres løsninger på den givne 
problemstilling til dommerpanelet. Dommerpanelet vil drøfte de forskellige løsningsforslag 
og herefter udnævne et vinderhold. 
 
Præmie 
For den bedste løsning tildeles vinderholdet en præmie, som overrækkes af 
dommerpanelet. Præmien er et pengebeløb.  
 
Organisering 
Relevante undervisere og konsulenter, der indgår i CHC vil planlægge og gennemføre 
arrangementet i samarbejde med praksispartnere. Der er derfor et fælles ansvar for at 
klæde de studerende godt på til arrangementet, kvalificere den stillede problemstilling og 
finde relevante deltagere til dommerpanelet. Københavns Professionshøjskole har ansvar 
for at rekruttere studerende til arrangementet. 
 
I det omfang, det er relevant, vil der blive involveret studerende, der på frivillig basis kan 
hjælpe til ved afholdelsen af arrangementet. 
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Bilag 6: Æresalumne 
 
Dette bilag præsenterer Københavns Professionshøjskoles arbejde med at udpege CHC-
æresalumner blandt tidligere studerende på Metropol og UCC og med at trække på de 
pågældende som rollemodeller og ressourcepersoner for programmet. 
 
Proces for udnævnelse af æresalumne  
Hvert år inviteres programmets aktører (partnerskoler, undervisere, studerende m.fl.) til at 
indstille kandidat til CHC-æresalumner. Ligeledes kan der identificeres kandidater blandt 
indstillede til/modtagere af de nationale priser for fremragende naturfagsundervisning. 
Den rådgivende ekspertgruppe vurderer kandidaterne og indstiller til rektor om udpegning 
af op til to æresalumner årligt.  
 
Medio marts offentliggøres de nye æresalumner, og der afholdes et introduktionsevent, 
hvor nye æresalumner møder andre æresalumner, CHC-studerende og CHC-undervisere 
og praksispartnere. Herudover deltager rektor og dekan.   
 
Kriterier for udvælgelse af æresalumner 
Københavns Professionshøjskole lægger vægt på, at rollemodeller for CHC-studerende 
for hovedpartens vedkommende er lærere ansat i grundskolen, så de studerende får 
ældre kollegaer, de kan identificere sig med. Derfor vil flertallet af de udpegede 
æresalumner være aktive undervisere i grundskolen.  
 
Kriterier for æresalumne: 
■ dimittender, der har gjort noget særligt for professionen, og som kan være til inspiration 

for CHC-studerende om at gøre en særlig indsats 
og/eller 

■ dimittender, der har fastholdt et stærkt, fagligt fokus på deres profession, men som er 
gået en alternativ karrierevej i udfoldelsen af denne 
og/eller 

■ dimittender, der i deres daglige virke inden for professionen bidrager til særlige 
innovative løsninger inden for science på skoler i hovedstadsregionen 
og/eller 

■ dimittender, der har fordybet sig i et bestemt/e tema/er inden for science, som har haft 
en særlig, positiv indflydelse på den måde, en given skole har indrettet deres 
undervisning i science på. 

 
De udvalgte æresalumner vil understøtte det brede talentperspektiv, altså de forskellige 
muligheder CHC-studerende har for at udfolde deres talent inden for naturfagene og de 
forskellige sammenhænge, hvori dette kan udfoldes.  
 
Events med deltagelse af æresalumner 
Der lægges i udvælgelsen af æresalumner vægt på, at disse har en interesse i at bidrage 
med relevant viden og input til CHC-programmet. Herudover vil æresalumnerne fungere 
som CHC-programmets ambassadører og altså bidrage til at udbrede viden og skabe 
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opmærksomhed omkring programmet i deres praksis og i andre relevante 
sammenhænge, hvori de indgår.  
 
Æresalumner vil som udgangspunkt deltage i immatrikulationsreceptionen for de nye 
honours-studerende, der afholdes ved opstarten af et nyt hold CHC-studerende i 
august/september. Rektor vil være vært for eventen og i den sammenhæng fremhæve 
CHC’s æresalumnerne og deres rolle som ambassadører for CHC-programmet. 
Herudover vil æresalumnerne indgå i events som case competitions, som dommere eller 
opgavestillere og sommerskolen, eksempelvis som formidlere af særlige temaer eller 
problemstillinger inden for science i grundskolen.  
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Bilag 7: Koncept for rekruttering og 
optag 
 

Prærekruttering 
Prærekruttering til CHC sker i forbindelse med rekrutteringsarbejdet til læreruddannelsen 
ved Københavns Professionshøjskole. I den sammenhæng brandes læreruddannelsens 
SCIENCE-profil og talentarbejde (ASTE7, CHC) samt partnerskaber med regionens 
kommuner; herunder specifikt København og Frederiksberg. 

 
CHC og de uddannelsessøgendes muligheder for at blive optaget herpå efter to års 
studier kommunikeres specifikt og tydeligt i rekrutteringsmaterialer/kampagner, 
studievejledning mv.   
 

Rekruttering 
Rekruttering til CHC blandt 1.- og 2. årsstuderende sker ved kommunikation på en række 
forskellige kanaler:  
 
■ studieintroduktionsforløb for ny optagne studerende 
■ via de almindelige elektroniske kanaler (intranet) 
■ specifikke CHC-vejledningsarrangementer, der afholdes i forbindelse med valg af 

undervisningsfag på 3. studieår 
■ via Københavns Professionshøjskoles hjemmeside og SoMe platforme med henblik på 

at synliggøre muligheden for studerende på andre uddannelser end Københavns 
Professionshøjskoles læreruddannelse. 

 

Ansøgningsprocedure 
Annoncering af ansøgningsproces sker via de almindelige elektroniske kanaler (intranet) 
mindst 2 måneder før ansøgningsfristen. Ansøgningsmateriale - herunder skabeloner, 
forudsætninger, vurderingskriterier og -proces– gøres her tilgængelig for alle studerende.  

 
Skriftlig ansøgning skal indeholder:  
■ begrundelse for ønsket om optagelse på CHC 
■ mål og ønsker til planer for CHC-forløbet 
■ CV (relevante naturfagsdidaktiske erfaringer mv.)  
■ anbefalinger/udtalelser fra relevante undervisere, arbejdsgivere mv.  

 
Vurderingsgrundlag og -procedure 
For at komme i betragtning som studerende på CHC er det krav, at ansøgeren lever op til 
følgende kriterier:  
1. normeret studietid: Ansøgeren har på ansøgningstidspunktet gennemført sit hidtidige 

uddannelsesforløb på normeret studietid.8 

                                                      
7 ASTE – Advanced Science Teacher Education; en særlig profil på læreruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole, 
der giver den studerende en undervisningsfagskompetence inden for alle naturfagene for udskolingsniveau samt matematik. 
Det forventes, at mange ASTE-studerende vil søge optagelse på CHC.  
8 Der tages højde for orlov i forbindelse med barsel, sygdom, værnepligt mv.  



 31 

 

2. naturfagsprofil: Ansøgeren har på de to første studieår haft mindst et af fire naturfag 
som undervisningsfag og/eller er tilmeldt mindst et naturfag som undervisningsfag på 
3. og 4. studieår.  

3. motivation: Ansøgeren demonstrerer en tydelig motivation for at blive optaget på CHC 
og for at løfte CHC’s mål i sin efterfølgende lærergerning. 

4. fokus: Ansøgeren prioriterer CHC og læreruddannelsen ekstraordinært, og det 
forventes derfor, at han/hun ikke har erhvervsarbejde ved siden af uddannelsen. 

 
Vurderingskriterier 
Følgende forhold tillægges en positiv betydning i forbindelse med vurderingen af 
ansøgeren: 
1. naturfagsprofil: Ansøgere med natur/teknologi eller med mere end et naturfag som 

undervisningsfag. 
2. ASTE-programmet: Ansøgere optaget på ASTE-programmet.9 
3. udvalgte undervisningsfag: Ansøgere med følgende undervisningsfag: matematik, 

idræt, madkundskab, håndværk og design  
4. fagligt/fagdidaktisk niveau: Ansøgere med højt fagligt niveau målt på 

karaktergennemsnit på de første 1.5 studieår.  
5. særlige naturfagsdidaktiske erfaringer: Ansøgere med relevante naturfagsdidaktiske 

erfaringer; f.eks. fra arbejde på naturskoler, science-centre mv. 
6. engagement, samarbejdsevner, kreativitet: Ansøgere der i løbet af de første to studieår 

har udvist disse egenskaber. 
7. CHC-mål og planer: Ansøgere med klart formulerede mål og plan for deres forløb på 

CHC. 
 

Procedure for vurdering og udvælgelse af studerende 
Der er åbent for ansøgning i perioden december til februar, hvor de studerende har valgt 
undervisningsfag. I marts bliver der gennemført interviews med vurderingspanelet. 
Ansøgerne får afgørelsen i marts.  Vurdering og udvælgelse af studerende til CHC sker 
på baggrund af: 
■ skriftlig ansøgning  
■ interview med ansøgeren 
 
Vurderingen foretages af et udvalg, der på baggrund af ansøgning og interview indstiller 
ansøgere til optagelse til institutchefen for læreruddannelsen. Hvis der indstilles flere end 
15 ansøgere, foretager institutchefen prioriteringen. Udvalget består af:  
■ To naturfagsundervisere fra læreruddannelsen (hvoraf den ene er formand for 

udvalget) 
■ En skoleleder fra en af partnerskolerne 
■ En medarbejder fra Science Talenter 

                                                      
9 ASTE: Advanced Science Teacher Education, se også note 8. 
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Bilag 8: CHC-stipendium 
 
I forbindelse med ansøgningen om optagelse på CHC bliver den studerende automatisk 
tilbudt et CHC-stipendium. Ved optag tilkendegiver ansøgeren, at han/hun i forløbet vil 
lægge den arbejdsindsats, det kræver at være fuldtidsstuderende, på den ordinære 
uddannelse og samtidig følge CHC-programmet. Dette tema drøftes i forbindelse med 
optagelsesinterview med vurderingsudvalget. Stipendiet er en anerkendelse af den 
ekstraindsats, som den CHC-studerende skal lægge de sidste to år af sin uddannelse. 
 
CHC-studerende får udbetalt 2.000 kr. før skat om måneden i 22 måneder, svarende til 
44.000 kr. i alt. Stipendiet ophører, hvis den studerende udskrives af programmet.  
 
Den studerende får udbetalt stipendiet ved at oprette sig i Københavns 
Professionshøjskoles system for udbetaling af stipendier. Det har den praktiske 
konsekvens, at stipendiet bliver indberettet til SKAT som B-indkomst. Dette indebærer, at 
der ikke trækkes skat af beløbet ved udbetalingen, skatten vil først blive beregnet i 
forbindelse med den studerendes årsopgørelse. Der optjenes ikke feriepenge af beløbet. 
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Bilag 9: Målopfyldelse, risikohåndtering 
og kvalitetsudvikling 
 
Dette bilag præsenterer Københavns Professionshøjskoles evalueringsdesign for 
opfølgning på succeskriterier (effekter af programmet) og model for risikohåndtering og 
kvalitetsudvikling, der har fokus på opfølgningen og den løbende justering af aktiviteter 
og leverancer, så de har tilstrækkelig gennemslagskraft til, at effekterne indtræffer på kort 
og længere sigt.  
 
Modellen er todelt og har afsæt i programteorien for CHC, der bygger på følgende 
spørgsmål: 
■ hvilken effekt ønsker vi opnået? Hvilke kortsigtede og langsigtede effekter ønsker vi, at 

programmet skal have? 
■ hvordan opnår vi den ønskede effekt? Programmets ressourcer, aktiviteter og output 

har betydning herfor. 
 
Den overordnede model er illustreret i figur 4, hvor pilene indikerer sammenhæng mellem 
aktiviteter, leverancer og effekter. 
  
Figur 4: Sammenhæng mellem opfølgning på effekter og risikohåndtering og kvalitetsudvikling af CHC 
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Målopfyldelse 
Ansvaret for målopfølgningen er forankret i rektors stab og hos docent på 
læreruddannelsen med ansvar for følgeforskning. 
 
Succeskriterierne for CHC er tredelte: 
Succeskriterium 1: Naturfagskulturen på skoler er styrket efter fem år  
 
1a. 90 pct. af CHC-dimittenderne ansættes i grundskolen efter endt uddannelse.  
Baseline: 80 pct. af dimittender fra læreruddannelsen ansættes i grundskolen efter endt 
uddannelse. 
 
CHC-dimittender er eftertragtet arbejdskraft for skoler, men også for kommunale 
forvaltninger, eksterne undervisningsmiljøer mfl., og der er derfor en risiko for, at disse 
studerende vælger ansættelse andet sted en grundskolen. CHC er rettet mod at uddanne 
dygtige naturfagslærere, der ønsker at gøre en forskel for elevernes motivation for 
naturfagene i grundskolen. Succeskriteriet tager højde for, at en mindre gruppe af CHC-
dimittender vælger at læse videre eller finder ansættelse uden for grundskolen.  
 
Evalueringsdesign: Målet opgøres årligt fra 2020, hvor det første hold CHC-dimittender  
ender deres uddannelse.  
 
 
1b. CHC-dimittender bidrager aktivt til skolernes kapacitet for udvikling. CHC-
dimittendernes vej fra uddannelse ind i skolerne spores gennem følgeforskning. Dette vil 
afdække koblingen mellem CHC programmet og dimittendernes mulighed for at påvirke 
skolens kapacitet for udvikling inden for naturfagene som et mål for skolens naturfaglige 
kultur.  
 
Programmets langsigtede succeskriterier er, at ekstraordinært dygtige naturfagslærere 
sammen med deres kollegaer kan styrke naturfagene på de skoler, de er ansat og styrke 
elevernes interesse for naturfagene. Der er tale om en kulturændring hos både lærere, 
skoleledere og forvaltninger – der er med andre ord tale om, at der skal ske en 
længerevarende og vedholdende indsats. Opfølgningen på de langsigtede effekter er 
etableret som et følgeforskningsprojekt, som vil være et samarbejde mellem forskere på 
IND og på læreruddannelsen. Følgeforskningsprojektet læner sig op ad ph.d. projektets 
fokus på talent i læreruddannelsen og vil undersøge, hvordan dette fokus i praksis kan 
påvirke naturfagskulturen på en skole. Mere specifikt vil skolens kapacitet for udvikling 
blive undersøgt over tid, så det bliver tydeligt, på hvilke måder dimittender kan bidrage til 
at præge naturfagsundervisningen, lærersamarbejdet og organisationen som helhed 
gennem i kraft af sin uddannelse.      
 
1.c. Der udvikles konkrete tiltag på skolerne, hvor CHC-dimittenderne kommer i arbejde 
således, at der inden for 5 år kan fremvises eksemplarisk praksisudvikling på skolerne. 
 
CHC-dimittenderne følges i deres overgang fra uddannelse til arbejde på forskellige 
skoler. Der foretages en undersøgelse af, hvilke udviklingstiltag de har været med til at 
igangsætte på skolerne. På denne måde opnås et overblik over konkrete tiltag, som 
dimittenderne har bidraget til. Sammenholdt med følgeforskningens undersøgelse af 
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opbygningen af kapacitet på skolerne bliver det muligt at pege på muligheder og barrierer 
for at udnytte dimittenderne til at udvikle den naturfaglige kultur på skolerne.      
 
1d. Flere eleverne oplever, at naturfagene er relevante for dem at beskæftige sig med, 
samtidigt med at selv de mest talentfulde elever oplever, at de bliver fagligt udfordret.  
 

På udvalgte skoler, hvor der har været eksemplarisk praksisudvikling, vil eleverne blive 
spurgt om, hvordan de oplever naturfagene på skolen. Undersøgelsen vil både afdække 
hvor stor en andel af de berørte elever, som oplever naturfagene som relevante. 
Samtidigt vil der være særligt fokus på at undersøge, om de mest talentfulde elever inden 
for naturfagene oplever, at de får tilstrækkelig mulighed for at udvikle deres talent. 
Elevperspektivet giver en vigtig indsigt, som kan sammenholdes med de øvrige 
undersøgelser, så det bliver muligt at vise, hvordan CHC programmet reelt kan bidrage til 
at øge elevernes interesse for naturfagene.   
 

Succeskriterium 2: Naturfagene er styrket på læreruddannelsen 
 
2a. 30 pct. flere lærerstuderende dimitterer med ét naturfag som undervisningsfag i år 
2020.                                                                                                                                     

Baseline: 95 studerende i dimittendårgangen 2018 (årgang 2014) har bestået 
kompetencemålsprøve i minimum ét naturfag.  
 

Rekrutteringen til læreruddannelsens naturfag er udfordret af, at de unge som interesser 
sig for og er dygtige til naturfag og teknologi, ikke har læreruddannelsen som naturlig 
førsteprioritet. Mange lærerstuderende kommer med humanistisk eller samfundsfaglig 
studieretning fra gymnasiet. CHC skal bidrage til, at dygtige og naturfagsinteresserede 
unge ser, at læreruddannelsen er et ambitiøst alternativ til universiteterne og søger ind på 
læreruddannelsen, ligesom at flere dygtige lærerstuderende ser naturfagene som et 
attraktivt valg og vælger disse som undervisningsfag i deres uddannelse. 
 
Evalueringsdesign: Årlig monitorering af studerende som består kompetencemålsprøve i 
ét naturfag.  
 
2b. I 2021 er antallet af 1. prioritetsansøgere med karaktergennemsnit over 9 øget med 
20 pct.  

Baseline: I 2017 var der 199 ud af 1153 1. prioritetsansøgere, som havde over 9 i 
adgangskvotient. En stigning på 20 pct. svarer til 239 1. prioritetsansøgere med over 9 i 
adgangskvotient.   
 
Læreruddannelsen er en samfundsbærende profession, og det er derfor centralt, at 
dygtige og motiverede unge vælger læreruddannelsen. Det er samtidig en måde at sikre 
rekrutteringen af endnu flere dygtige naturfagslærere. 
 
Evalueringsdesign: Udviklingen i antallet af 1. prioritetsansøgere med over 9 i 
adgangskvotient vil herefter følgende blive opgjort årligt efter hvert sommeroptag. 
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Ligeledes vil der i 2023 være en ekstern evaluering af programmet, som sætter fokus på 
programmets aktiviteter i relation til at afdække effekt på søgningen til læreruddannelsen, 
herunder de studerendes søgning til naturfagene. 
 
 
2c. 50 pct. af alle naturfagslærerstuderende har i 2019 deltaget i en til flere CHC-
aktiviteter, hvilket styrker spredningen af viden fra programmet til den ordinære 
læreruddannelse 
 
Et centralt element i CHC er, at den viden som genereres i programmet kommer en 
bredere gruppe af studerende til gode. Det kan enten ske ved, at CHC-undervisere 
trækker ny viden ind i den ordinære undervisning eller ved de studerendes deltagelse i 
CHC-kurser og journal clubs. 
 
Evalueringsdesign: Evaluering blandt naturfagsstuderende og CHC-undervisere i 2020, 
samt opgørelse af naturfagsstuderende som deltager i CHC-aktiviteter. 
 
2.d. CHC løfter honours-studerendes karakterniveau for professionsbachelorprojektet, 

hvilket betyder, at 90 pct. af honours-dimittenderne skal være blandt de 20 pct. bedste, 
målt som studerende med 10 eller 12 i karakter for professionsbachelorprojektet.  
Baseline: I 2016/2017 er gennemsnittet 9,1 for bachelorprojektet for studerende på 
læreruddannelsen 
.  
CHC-studerende får gennem deres deltagelse i praksistilknytning, journal clubs, 
kursusaktiviteter og sommerskole en dybere indsigt i faglige områder og vil derfor kunne 
forventes at skrive et bachelorprojekt, der har et højt fagligt niveau. 
 
Evalueringsdesign: Årlig monitorering af karakterer for bachelorprojekter fra CHC-
studerende sammenholdt med gennemsnittet på læreruddannelsen.  
 
2.e. CHC-studerende udtrykker større engagement og motivation for deres uddannelse 
og oplever, at der bliver stillet høje faglige krav til dem sammenholdt med studerende på 
den ordinære læreruddannelse.   

Baseline: 65 pct. af de studerende på læreruddannelsen vurderer i semesterevalueringer 
fra 2016, at der bliver stillet høje faglige krav til dem. 
 
CHC-studerende skal udfordres til det yderste af deres potentiale samtidigt med, at de 
oplever et stort engagement og motivation for at gøre en forskel i praksis i relation til de 
problemstillinger med naturfag i grundskolen som programmet har fokus på. 
 
Evalueringsdesign: Opfølgning på semesterevalueringer, hvor CHC-studerende på linje 
med deres medstuderende på ordinæruddannelse vurderer de faglige krav på 
uddannelsen.  
 
Succeskriterium 3: Indlejring af CHC på Københavns Professionshøjskole  
3a. Honours-programmet for læreruddannelsen er fuldt indlejret i uddannelsen fra 
september 2023 
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Risikohåndtering og kvalitetsudvikling 
Ansvaret for risikohåndtering og kvalitetsudvikling er forankret hos: 
■ rektor og dekan 
■ læreruddannelsens ledelse 
 
Den løbende risikohåndtering og kvalitetsudvikling består af en række aktiviteter:  
■ intern løbende evaluering af centrale aktiviteter, fx rekruttering, 

kompetenceudviklingsforløb, case competition. Formålet er at indsamle viden om, hvad 
fungerer godt, og hvad fungerer mindre godt til brug for løbende justeringer af de 
enkelte aktiviteter. Formålet er desuden at indsamle viden, der kan indgå i arbejdet 
med at indlejre honours-programmet på læreruddannelsen  

■ årlige undersøgelse blandt optagne studerende vedrørende deres kendskab til 
CHC og motivation for at vælge læreruddannelsen fra 2019 

■ den løbende opfølgning mellem CHC-studerende og CHC-underviser. CHC-
underviserne har ansvar for at følge frafald blandt de studerende og iværksætte 
forbyggende aktiviteter, hvis en CHC-studerende er frafaldstruet. Ligeledes er det 
CHC-underviserens ansvar at sikre, opfølgning på, om den studerende gennemfører 
sit studie inden for normeret studietid, som er en forudsætning i talentbekendtgørelsen. 
Kan den studerende ikke det, udskrives vedkommende af programmet. Der vil i så fald 
være mulighed for at give en anerkendelse på eksamensbeviset, men ikke de fulde 
ECTS for gennemført forløb 

■ løbende evaluering af samarbejdet mellem CHC-studerende, CHC-undervisere og 
CHC-praksisvejlederen på skolen med det formål at sikre et læringsrigt 
praksisforløb, hvor den CHC-studerende bliver udfordret og sammen med 
praksisvejlederen afprøver nye undervisningsformer og tilrettelæggelsen af 
undervisning på partnerskolen 
 

Læreruddannelsens ledelse mødes halvårligt med en referencegruppe, som har 
deltagelse af skoleledere og lærere fra CHC-partnerskoler og CHC-studerende. 
Referencegruppen har en central rolle i at følge op på den løbende evaluering og sikre, at 
der sker en løbende tilpasning, hvis der viser sig et behov for mindre justeringer.  
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Bilag 10. Programorganisation og 
rådgivning 
 
 
Københavns Professionshøjskoles programorganisation følger ledelsesstrengen for 
læreruddannelsen med rektor og dekan som øverste ansvarlige. Bilaget præsenterer kort 
ansvar og opgaver for de enkelte enheder i programorganisationen samt den eksterne 
rådgivning, som er en central del af programmets udvikling. 
 
Ansvar og opgaver for Københavns Professionshøjskoles 
programorganisation 
 
Rektor og dekan har ansvar for: 
■ dialog med den øverste ledelse for partnerkommuner og Novo Nordisk Fonden 
■ opfølgning på programmets aktiviteter, leverancer og succeskriterier og ansvar for at 

iværksætte tiltag, hvis aktiviteterne viser sig ikke at fungere efter hensigten. Dette sker 
i dialog med ledelsen på læreruddannelsen på kvartalvis statusmøder 

■ aktiviteter i relation til indlejring af CHC på læreruddannelsen fra 2023 
 
Læreruddannelsens øverste ledelse har ansvar for: 
■ at aftaler som beskrevet i partnerskabsaftalen med Københavns og Frederiksberg 

Kommuner bliver overholdt, herunder afholdelse af kompetenceudvikling mv. 
■ den daglige drift af programmet, herunder ansvaret for at der er et godt samarbejde 

mellem CHC-studerende, CHC-undervisere og skolernes CHC-praksisvejledere 
■ opfølgning med skolelederne på de involverede partnerskoler på et ½ årligt møde. Det 

er ledelsens ansvar at løfte væsentlige problemstillinger videre til dekan og rektor, så 
de sammen med den øverste ledelse for skolerne (forvaltninger) kan beslutte, om der 
er behov for justeringer  

■ kommunikation og markedsføring af CHC i forbindelse med rekruttering. Dette sker i 
dialog med institutionens centrale kommunikationsenhed 

■ afholdelse af case competitions 
■ udpegning af æresalumne  
 
På læreruddannelsen er der udpeget en honours-lektor, der bistår uddannelsens ledelse 
og underviserteam. Den ansvarlige lektor er bindeled til den centralt placerede honours-
koordinator i rektors stab.  
 
Rektors stab – honours-koordinator (konsulent) har ansvar for at: 
■ understøtte rektor og dekan, herunder ansvar for møder med den rådgivende gruppe  
■ programmets planlagte evalueringer bliver gennemført. Honours-koordinatoren har 

ansvar for en kvartal statusopfølgning til rektor og dekan 
■ udarbejde procedurer for budget- og ledelsesopfølgning, herunder rapportering til 

dekan og rektor 
■ bistå læreruddannelsens ledelse i arbejdet med case competitions 
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Ekstern rådgivning  
Praksispartnere indgår i programorganisationen ved deltagelse i den rådgivende  
ekspertgruppe, som rådgiver rektor og dekan og ved deltagelse i en referencegruppe,  
der rådgiver læreruddannelsens daglige ledelse.  
 
Den rådgivende ekspertgruppe har ansvar for at rådgive: 
■ rektor og dekan om væsentlige forhold i relation til udviklingen af programmet, 

herunder indhold i curriculum eller involvering af nye eksterne partnere i programmet, 
fx samarbejde med andre videregående uddannelsesinstitutioner 

■ om behov for kompetenceudvikling af CHC-undervisere og CHC-praksisvejledere på 
skolerne 

 
Rektor og dekan mødes en gang årligt med den rådgivende ekspertgruppe.  
 
Referencegruppen har ansvar for at: 
■ rådgive læreruddannelsens ledelse om udvikling af de enkelte aktiviteter med afsæt i 

resultaterne fra de løbende evalueringer og de tilbagemeldinger, som kommer fra de 
studerende og de deltagende skoler 

 
Læreruddannelsens ledelse mødes minimum to gange om året med referencegruppen.  
 
På det årlige seminar for partnerskolernes repræsentanter (skoleledere, direktører i 
forvaltning) og Københavns Professionshøjskoles styregruppe og læreruddannelsens 
ledelse bliver der gjort status på samarbejdet og drøfte udviklingsmuligheder for det 
kommende år 
 



 
 

Bilag 11: Budget for CHC, 2018-2023 
 
 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 
GRAND 
TOTAL 

Antal studerende/hold 15 / 1 30 / 2 30 / 2 30 / 2 30 / 2 15 / 1 60 / 4 
CHC-programforløb               

Introduktionsforløb, kurser, journal clubs, vejledning 643.140 1.113.140 1.113.140 1.113.140 750.000 332.500 5.065.060 
60 udprøvninger/eksaminationer  

  
47.250 47.250 47.250 47.250 189.000 

Praksistilknytning 159.850 516.740 751.700 751.700 599.990 243.100 3.023.080 
4 CHC-sommerskoler  38.850 358.850 426.350 291.350 358.850 

 
1.474.250 

Honours-studerendes deltagelse i FoU projekter  
 

97.125 194.250 194.250 194.250 97.125 777.000 
Honours-studerendes formidling eksternt  2.500 5.000 5.000 5.000 5.000 2.500 25.000 
Programkoordination  174.825 194.250 194.250 194.250 194.250 174.825 1.126.650 
Case competitions 

 
257.360 257.360 257.360 257.360 257.360 1.286.800 

CHC-stipendium   
       

Stipendier til CHC-studerende 120.000 480.000 660.000 660.000 540.000 180.000 2.640.000 
Programorganisation og rådgivning 

       

Programledelse (ekspertgrp., sekretariat og afrapportering) 289.275 556.500 556.500 556.500 556.500 450.713 2.965.988 
Møder i referencegruppe 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 30.000 
Transport 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 45.000 
Rekrutteringsmateriale, kampagner og studievejledning  48.850 38.850 38.850 38.850 

  
165.400 

Pressemeddelelser og kommunikation  19.425 19.425 19.425 19.425 19.425 19.425 116.550 
Kompetenceudvikling (talentpædagogik og talentspotting) 308.680 330.880 330.880 330.880 308.680 

 
1.610.000 

Rekruttering   
       

Rekruttering og optag af studerende 94.850 94.850 94.850 94.850 
  

379.400 
Æresalumner 

       

CHC-æresalumner 
 

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000 
SUB TOTAL 1 1.912.745 4.125.470 4.752.305 4.617.305 3.894.055 1.867.298 21.169.178 

Målopfyldelse, risikohåndtering og kvalitetsudvikling 

Monitorering på kortsigtede succeskriterier  63.850 124.750 124.750 124.750 124.750 66.475 629.325 
Følgeforskning 626.665 1.880.000 1.880.000 1.263.335 

  
5.650.000 

Ekstern evaluering 
     

500.000 500.000 
Revision 

     
25.000 25.000 

SUB TOTAL 2 690.515 2.004.750 2.004.750 1.388.085 124.750 591.475 6.804.325 

GRAND TOTAL 2.603.260 6.130.220 6.757.055 6.005.390 4.018.805 2.458.773 27.973.503 

 



 
 

Bilag 12: Følgeforskning   
 
 
Dette bilag beskriver de følgeforskningsmuligheder, der er i relation til CHC. Bilaget 
afspejler de overvejelser om følgeforskning, Metropol tidligere har bidraget med i relation 
til Novo Nordisk Fondens LIFE-initiativ. 
 
CHC for naturfagslærerstuderende er først og fremmest rettet mod at uddanne dygtige og 
motiverede lærere, som er villige og i stand til at arbejde med større faglige udfordringer, 
end den ordinære uddannelse kan tilbyde dem. På denne måde vil CHC bidrage til at 
imødegå udfordringerne for naturfag i grundskolen.   
 
Målrettet arbejde med de studerendes talent, som mekanisme til at ændre skolen, er ikke 
forsøgt tidligere i dette omfang i en dansk sammenhæng. Derfor vil det være 
formålstjenstligt, at CHC følges af forskning for at undersøge to problemstillinger i relation 
til projektet:  
■ honours-didaktik i honours-programmer for talentfulde naturfagslærerstuderende  
■ effekter af honours-uddannelse for grundskolens naturfaglige kultur.  
 
Københavns Professionshøjskole har i sit design af CHC-programmets følgeforskning 
lagt vægt på, at arbejdet bidrager til at bygge bro mellem forsknings- og udviklingsmiljøer 
på professionshøjskoler og universiteter. Københavns Professionshøjskole har designet 
CHC-programmets følgeforskning i to projekter:   
 
■ ph.d.-stipendium: Den ph.d.-studerende vil have en vejleder ved et universitet og 

være ansat ved universitetet eller ved en professionshøjskole. Fordelen ved at 
udmønte følgeforskningsaktiviteter i ph.d.-stipendier er, at kvaliteten af projektet vil 
blive løftet af det vedholdende fokus i forbindelse med udarbejdelsen af ph.d.-
afhandlingen. Det er ligeledes en central fordel, at det resulterer i uddannelse af en 
honours-didaktiker inden for naturfag på højeste niveau.  

■ delt ansættelse af seniorforsker lektor/docent: Seniorforskerstillinger delt mellem 
Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet (IND) og Københavns 
Professionshøjskole. Fordelen ved denne model er, at seniorforskeren vil kunne 
påtage sig en forskningsledende og miljøopbyggende rolle og bidrage til at tiltrække 
yderligere projektmidler til området og på denne måde sikre langsigtet forankring.  

 
1.0 Kort om ph.d. om honours-didaktik inden for naturfagene på læreruddannelsen 
Ph.d.-projektet skal have fokus på honours-didaktik inden for læreruddannelsens 
naturfag, herunder fremme af kompetenceudvikling hos talentfulde 
naturfagslærerstuderende til at bidrage til grundskoleelevernes interesse for og 
kompetence i naturfag. På denne måde skaber projektet viden, der kan bidrage til 
udbredelsen af honours-uddannelse på læreruddannelsen og talentarbejde i skolen i 
Danmark inden for området.   
 
Ph.d.-projektet gennemføres som et 3-årigt ph.d.-forløb i et samarbejde mellem 
Københavns Universitet ved Institut for Naturfagenes Didaktik, Marca Wolfensbergers 
forskerteam (Hanze University of Applied Science) og Københavns Professionshøjskole. 
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Den ph.d.-studerende vil være indskrevet på KU, men tilknyttet CHC og forskningsteamet 
ved Hanze University of Applied Science. 
 
Ph.d.-stipendiet slås op i en åben ansøgningsrunde med forventning om ansættelse pr. 1. 
oktober 2018.  
 
2.0 Kort om følgeforskningsprojekt om effekterne for partnerskabsskolerne 
CHC skal i den sidste ende vurderes på, om det lykkedes at ændre naturfags-
undervisningen i grundskolen. Partnerskolernes forandring som resultat af deltagelsen i 
programmet og de honours-dimittenderne betydning herfor er vigtig at studere.  
 
Københavns Professionshøjskole vil ansætte en docent, der sammen med en 
seniorforsker fra Institut fra Naturfagenes Didaktik, skal lede og bidrage til at gennemføre 
dette forskningsarbejde. Docentstillingen vil blive opslået i maj 2018.  
Det endelige projektdesign skal udformes af de involverede forskningsmiljøer, men det er 
forventningen, at projektet vil benytte et mixed method design, hvor der vil blive indsamlet 
både kvantitative og kvalitative data om dimittendernes arbejde med udviklingen af det 
naturfaglige område, deres samspil med den øvrige lærergruppe og skolens ledelse samt 
elevernes resultater. 
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Bilag 13: Sommerskoler 
 
Der afholdes i CHC-regi hvert år i august en uges sommerskole for de 15 studerende, der 
har gennemført første år på CHC-programmet.  
 
Sommerskolen er obligatorisk og udløser 5 ECTS. Sommerskolen vil kræve forberedelse, 
deltagelse og opfølgning fra den studerende.  
 
Sommerskolen afholdes i samarbejde med en international partner og som udgangspunkt 
i udlandet. I et givet år adresserer sommerskolen et af programmets fem temaer; bl.a. 
baseret på partnerens særlige ekspertise: 
 
■ naturfagenes position i skolens praksis, lærernes samarbejde om naturfagene   
■ faglig sammenhæng (vertikal/horisontal) inden for naturfagene   
■ digitale og teknologiske kompetencer, herunder programmering og engineering  
■ brug af eksterne undervisningsmiljøer som ressource i undervisningen og 

motivationsskabende faktor i naturfagene 
■ talentspotting og -udvikling 
 
Sommerskolen understøtter således både faglige mål, ambitionen om at styrke de 
studerendes internationale perspektiv og sammenhængskraften på CHC-årgangen.  
 
Nedenfor skitseres i kort form to potentielle sommerskoler.  
 
1. Talentspotting og -udvikling, Hanze University of Applied Sciences, Groningen, 

Holland 
Sommerskolen fokuserer på talentarbejde – hvordan identificeres talenter i grundskolen, 
hvordan understøttes de i deres udvikling. Sommerskolen planlægges og gennemføres i 
samarbejde med honours-didaktikmiljøet ved Hanze University of Applied Sciences, 
Groningen, Holland. Her er samlet både forskningsbaseret viden om talentarbejde i 
Europa og konkrete talentudviklingsaktiviteter.  
 
Sommerskolen vil give de CHC-studerende mulighed for:  
■ at få indsigt i trends og talentudviklingsarbejde i internationalt perspektiv 
■ stifte bekendtskab med en række konkrete talentudviklingsprojekter i et skolesystem, 

der har visse ligheder med det danske 
■ møde internationale honours-studerende og dermed både udveksle erfaringer og 

opbygge netværk, som vil være væsentlige ressourcer for dem i deres fremtidige 
karriere. 

 
2. Brug af eksterne undervisningsmiljøer: Læreruddannelsen ved Høgskolen i 
Sørøst-Norge, Tønsberg Campus 
 
Sommerskolen fokuserer på styrket brug af eksterne miljøer under åben skole og vil stille 
skarpt på, hvordan motivation og interesse for naturfag hos elever kan fremmes ved 
fagligt kvalificeret brug af forskellige naturtyper i naturfagsundervisningen samt besøg på 
virksomheder, hvor moderne teknologi inden for det naturvidenskabslige område 
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anvendes. Sommerskolen placeres i en unik fysisk ramme, som skal danne baggrund for 
oplevelser i det fællesskab, som udgør kernen i CHC. 
 
Sommerskolen vil give de CHC-studerende mulighed for:  
■ at stifte bekendtskab med den norske grundskole, herunder med de centrale 

naturfaglige problemstillinger i det norske skolesystem – med markante ligheder og 
forskelle til det danske. 

■ at gennemføre praktisk arbejde i den norske natur med bl.a. bæredygtighedsperspektiv 
– med både biologiske, geologiske og tværfaglige perspektiver.  

■ besøg på norske virksomheder; f.eks. Norsk Hydro Porsgrunn 
■ undervisning ved norske kapaciteter inden for det naturfagsdidaktiske område; f.eks. 

fra universitetsmiljøet i Oslo.  
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Bilag 14: Hensigtserklæringer  
 
Hensigts- og støtteerklæringer fra følgende er vedlagt: 
 
■ Københavns og Frederiksberg Kommuner om samarbejde om praksistilknytning 
■ Institut for Naturfagenes Didaktik (Københavns Universitet) om ph.d. samarbejde og 

samarbejde om følgeforskning 
■ Professor, Marca Wolfensberger, leder af Research Center Talent Development in 

Higher Education and Societyr ved Hanze University of Applied Sciences vedrørende 
samarbejde om ph.d. 

■ Talentchef, Nynne Afzelius, Science Talenter, vedrørende samarbejde om 
kompetenceudvikling inden for talentspotting 

■ European Honors Council, der er en europæisk sammenslutning af videregående 
uddannelsesinstitutioner med honours-programmer 
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Hensigtserklæring 

Københavns Kommune/Frederiksberg Kommune bekræfter hermed at 
indtræde som partner i Copenhagen Honours College ved Københavns 
Professionshøjskole/Metropol1

Partnerskabet betyder konkret, at kommunen i et givet skoleår sikrer 
rammerne for (15-20) / (10-15) studerendes praksistilknytning til ud-
valgte partnerskoler som led i deres honoursforløb og herunder stiller 
lærere til rådighed som praksisvejledere. Desuden vil kommunen ind-
gå i ekspert- og arbejdsgrupper.  

 i perioden 2018-2023.  

CHC adresserer behovet for at styrke det naturfaglige område generelt 
i grundskolen og specifikt på kommunens skoler. Det gælder under-
visningsfagsdækningen såvel som styrkelse af elevernes kompetencer 
og interesse inden for feltet.  

Kommunen har på direktørniveau indgået i udviklingen af Copenha-
gen Honours College i ekspertgruppen og i arbejdsgruppen på ledel-
ses- og lærerniveau. Kommunen bakker fuldt op om programmets 
formål, mål og model.  

Tilsagnet sker i henhold til det budget, der er fremlagt i ansøgningen 
til Novo Nordisk Fonden og som rummer en kompensation i projekt-
perioden af skolernes direkte omkostninger til arbejdet i form af res-
sourcetræk på lærere og ledere. Hvis der ikke modtages bevilling til 
projektet, bortfalder denne hensigtserklæring efter aftale med Køben-
havns Professionshøjskole/Metropol.  

1 Metropols og UCCs bestyrelser har med fusionsredegørelse indstillet til Forsknings- og 
uddannelsesministeren, at institutionerne fusioneres til ”Københavns Professionshøjskole” 
med juridisk virkning fra 1. marts 2018. Formelt stiles denne hensigtserklæring derfor til 
Metropol, men med forventning om, at et partnerskab indgås med ”Københavns Professi-
onshøjskole”. 
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Københavns Kommune/Frederiksberg Kommune bekræfter hermed at indtræde som partner i Copenhagen 
Honours College ved Københavns Professionshøjskole/Metropol1 i perioden 2018-2023. 

Partnerskabet betyder konkret at kommunen i et givet skoleår sikrer rammerne for (15-20) / (10-15) 
studerendes praksistilknytning til udvalgte partnerskoler som led i deres honoursforløb og herunder stiller 
lærere til rådighed som praksisvejledere. Desuden vil kommunen indgå i ekspert- og arbejdsgrupper. 

CHC adresserer behovet for at styrke det naturfaglige område generelt i grundskolen og specifikt på 
kommunens skoler. Det gælder undervisningsfagsdækningen så vel som styrkelse af elevernes 
kompetencer og interesse. 

Kommunen har på direktørniveau indgået i udviklingen af Copenhagen Honours College i ekspertgruppen og 
i arbejdsgruppen på ledelses- og lærerniveau. Kommunen bakker fuldt op om programmets formål, mål og 
model. 

Tilsagnet sker i henhold til det budget, der er fremlagt i ansøgningen til Novo Nordisk Fonden og som 
rummer en kompensation i projektperioden af skolernes direkte omkostninger til arbejdet i form af 
ressourcetræk på lærere og ledere. Hvis der ikke modtages bevilling til projektet bortfalder denne 
hensigtserklæring efter aftale med Københavns Professionshøjskole/Metropol.
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institutionerne fusioneres til ”Københavns Professionshøjskole” med juridisk virkning fra 1. marts 2018. Formelt stiles 
denne hensigtserklæring derfor til Metropol men med forventning om at et partnerskab indgås med ”Københavns 
Professionshøjskole”.
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Subject: Copenhagen Honours College for Science teachers: PhD in 
honours didactic in Science education 
 
 

Letter of Intent 
 
In the event that The Metropolitan University College (Metropol) will receive a grant from the 
Novo Nordisk Foundation on Copenhagen Honours College for Science Teacher, Marca 
Wolfensberger hereby confirms to collaborate with the PhD in honors didactic in Science 
education, Metropol and Copenhagen University.  
 
This statement expires:  
a) If Metropolitan University College do not receive funding for a PhD  
b) When the parties sign a partner agreement on the PhD   
 
Yours sincerely, 

 
    
Prof. Dr. Marca V. C. Wolfensberger 
Head of Research Center Talent Development in Higher Education and Society 

Postbus 30037 9701 DA  Groningen 

 Zernikeplein 11  
9747 AS Groningen 
The Netherlands 
Telefoon #31-50-5957011 
 
www.hanze.nl 
 
Date: 11 January 2018 
 

 

 

 
 

To whom it may concern 



 

 

Mærsk Mc-Kinney Møller 
Videncenter 

Akademigrunden 18 
4180 Sorø 
Danmark 

 
T  +45 57 86 57 98 

E mail@sciencetalenter.dk 
W  sciencetalenter.dk 

Danmarks nationale videncenter og arrangør af camps for unge sciencetalenter 
 

Januar, 2018 
 
 
 
 

Støtteerklæring 
 
Science Talenter støtter stærkt ansøgningen om Copenhagen Honours College, da 
vi til fulde deler ambitionen for programmet. Vi mener det er en vigtig og betyd-
ningsfuld indsats, som med sikkerhed kan styrke læreruddannelsen og dermed 
styrke indsatsen ude på grundskolerne – for alle børns fremtid! 
 
Science Talenter vil indgå i programmet som en aktiv partner med særligt fokus 
på de aktiviteter, der relaterer sig til talentspotting. Vi har omfattende erfaring 
med at tilbyde talentvejlederuddannelsen som efteruddannelse til færdiguddan-
nede lærere, og vi har god evidens for at de uddannede talentvejledere gør en 
stor forskel for miljøet og indsatsen på de skoler, hvor de er ansat. 
 
Science Talenter ser derfor meget frem til samarbejdet, om en unik, velgennem-
tænkt og velvalgt indsats. 
 
Skulle I have yderligere spørgsmål, er I altid velkomne til at henvende jer. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Nynne Afzelius 
Talentchef 
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Letter of support for Copenhagen Honours College 
 
To: Novo Nordisk Foundation 
 
Groningen (Netherlands), January 16, 2018 
 
The Board of the European Honours Council (EHC) has learned about the plans of 
Professionshøjskolen Metropol (to be Københavns Professionshøjskole) to launch the 
Copenhagen Honours College, with support of the Novo Nordisk Foundation.  
 
The EHC Board fully supports and encourages this plan. We think the establishment of 
Copenhagen Honours College (CHC) will be a crucial milestone for Denmark, in establishing 
an infrastructure which provides challenges to talented students who are willing and able to 
do more than the regular program offers.  
 
Metropol has shown itself a pioneer in developing the idea for CHC and Novo Nordisk has 
already shown its pioneering spirit in providing a grant to bring the idea further. 
We believe that now is the right time to take the next step and establish CHC. We think that 
the experiences to be gained in CHC will be inspiring for others throughout Denmark, the 
Nordic countries and indeed Europe. Metropol has been involved in structured international 
dialogue on talent development for a number of years and is in close contact with the 
European Honors Council, with some of its staff among EHC membership and the EHC 
Secretary on the Advisory Board for the application. In addition, Metropol is partner in the 
EU-funded project ‘Working in Europe to Connect Talent Development in Higher Education’ 
(KA2-Strategic Partnerships, grant 2017-2020), in which the EHC is associate partner. 
  
The EHC offers opportunities for exchange of knowledge and good practices and a platform 
to support the development of (structural embeddedness of) honors programs in national 
education systems. The publication outlets of the EHC, such as the Journal of the European 
Honors Council, may be used to spread CHC experiences at the European level. 
 
The establishment of Copenhagen Honours College can make a real difference to talent 
development in Danish higher education. The EHC is therefore proud to support this 
application and highly recommends you to grant the budget needed to co-create the honors 
education of the future. 
 
On behalf of the Board of the European Honors Council, 

 
Marca Wolfensberger 
President European Honors Council and Professor Talent Development in Higher Education 
and Society, Hanze University of Applied Sciences Groningen, The Netherlands 

http://www.honorscouncil.eu/
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