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Årsrapporten angiver UCC’s væsentligste økonomiske 
og faglige resultater i 2014.

UCC skal levere uddannelser og viden, der styrker vel-
færden. Det er UCC’s opgave at uddanne kvalificerede 
medarbejdere til landets folkeskoler, institutioner og 
sundhedssektor. UCC skal præge den virkelighed, vi er 
en del af og arbejde målrettet med forskningsbaseret 
viden om, hvad der virker i praksis. 

2014 var et godt år for UCC. UCC fastholdt således 
en stor søgning til uddannelserne. Pædagoguddannel-
sen oplevede for sjette år i træk en markant stigning i 
antallet af ansøgere. Antallet af optagne studerende 
er siden 2010 steget med næsten 40 procent. Pæda-
goguddannelsen er både Danmarks og UCC’s største 
videregående uddannelse. 

En helt ny pædagoguddannelse blev implementeret 
i 2014. Den nye uddannelse øger muligheden for at 
specialisere sig og stiller samtidig større krav til de 
studerende. UCC deltog aktivt i udviklingen af den nye 
uddannelse. Det kvalitetsløft af uddannelsen, som er 
gennemført med reformen, skal sikre, at uddannelsen 
kan tiltrække de bedste studerende, der fremadrettet 
kan medvirke til at udvikle de pædagogiske institutio-
ner og arbejdspladser.

Også folkeskolereformen har været i centrum i 2014. 
UCC er forpligtet på at medvirke til at finde svar og 
udvikle bæredygtige løsninger i samarbejde med 
folkeskolen. UCC skal levere dimittender, uddannel-
sesaktiviteter og forskning, der kan bidrage til refor-
mens implementering, og som samtidig er tydelige og 
relevante for folkeskolen.
 
Folkeskolereformen er en læringsreform, hvor fokus 
ændres fra undervisning til læring. UCC er optaget 
af de muligheder og udfordringer, der er indeholdt i 
folkeskolereformen – både i forhold til UCC’s rolle som 
leverandør af ydelser til kommunerne og som udvikler 
og udbyder af professionsbacheloruddannelser. Fol-
keskolereformen er uden sammenligning den største 
tværgående opgave, UCC står overfor i de kommende 
år. Den skal prioriteres.

Regnskabsresultatet for 2014 udviser et resultat på 
104,7 mio. kr.  Overskuddet kan i al væsentlighed hen-
føres til salg af ejendomme samt til en række periodise-
ringsforskydninger. Disse periodiseringsforskydninger 
er primært opstået i konsekvens af en ændret konte-
ringspraksis vedrørende UCC’s forskningsmidler. Mid-
lerne indtægtsføres nu ved modtagelsen og ikke som 
tidligere i takt med at midlerne anvendes og omkost-
ningsregistreres. Resultater er således primært et ”tek-
nisk” overskud. Resultatet af den ordinære virksomhed 
viste en fornuftig balance mellem omkostninger og 

indtægter. Regnskabsresultatets størrelse kan umiddel-
bart virke overraskende, når UCC generelt påpeger, at 
velfærdssamfundet bør investere mere i uddannelse af 
lærere og pædagoger. Derfor er det vigtigt at frem-
hæve, at resultatet ikke ændrer på den grundlæggende 
og dokumenterede ubalance, der eksisterer mellem 
de mange krav og forventninger til især pædagog- og 
læreruddannelsen - og så de bevillingsmæssige ram-
mevilkår, der tilbydes uddannelserne. 

Det overskud, der er opnået gennem ejendomssalg i 
2014, skal investeres i UCC’s kommende uddannelses-
campus på Carlsberg i København, der åbner i 2016. 
UCC har siden 2008 arbejdet målrettet med strategi 
for campus og har systematisk tilpasset bygninger og 
lejemål i forhold hertil. 

Forord

Carsten Koch  
Formand for 
bestyrelsen

Laust Joen Jakobsen 
Rektor
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Ledelsesberetning

UCC er en selvejende institution for videregående ud-
dannelse og er en af syv professionshøjskoler i Dan-
mark. 

I henhold til Lov om professionshøjskoler for videregå-
ende uddannelser er det UCC’s formål at:

•	 Udbyde og udvikle videregående uddannelse og at 
varetage praksisnære og anvendelsesorienterede 
forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigen-
nem aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes 
og bringes i anvendelse i såvel den private som den 
offentlige sektor.

UCC har til opgave at:

•	 Udbyde og udvikle eksisterende og nye professions-
bacheloruddannelser

•	 Udbyde og udvikle efter- og videreuddannelse i til-
knytning til uddannelserne, udføre udviklingsarbejde 
og varetage videncenterfunktioner

•	 Varetage praksisnære og anvendelsesorienterede 

forsknings- og udviklingsaktiviteter i tæt samspil 
med det aftagende arbejdsmarked, øvrige uddan-
nelses- og videninstitutioner og det omgivende 
samfund

•	 Varetage opgaver i henhold til Lov om centre for 
undervisningsmidler

UCC udbyder syv professionsbacheloruddannelser til 
lærer, pædagog, sygeplejerske, fysioterapeut, psyko-
motorisk terapeut, tekstilformidler og tegnsprogstolk.  
Endvidere udbydes erhvervsuddannelsen til pædago-
gisk assistent.

UCC er en af Danmarks største udbydere af efter- og 
videreuddannelse særligt inden for skole-, instituti-
ons- og sundhedsområderne. UCC udbyder endvidere 
konsulentydelser og uddannelses- og udviklingsforløb 
til kommuner, skoler, institutioner og virksomheder.

UCC varetager opgaven som Center for Undervisning-
midler i Region Hovedstaden.
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Hoved- og nøgletal 2014

2014 2013 2012 2011 2010
mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr

Resultatopgørelse
Omsætning 901,0 866,4 790,8 748,6 772,2

Driftsomkostninger -797,5 -801,6 -719,8 -766,4 -793,7

Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 103,4 64,8 71,1 -17,7 -21,4

Finansielle poster 1,2 -4,1 -3,8 -5,2 -5,8

Driftsresultat før ekstraordinære poster 104,7 60,6 67,3 -22,9 -27,2

Ekstraordinære poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 104,7 60,6 67,3 -22,9 -27,2

Balance     

Anlægsaktiver 309,2 334,8 434,6 467,1 524,1

Omsætningsaktiver 474,8 385,8 353,9 146,2 212,2

Balancesum 783,9 720,5 788,4 613,2 736,3

Egenkapital ultimo 395,6 290,9 231,9 164,6 187,5

Langfristede gældsforpligtelser 142,2 161,6 166,0 212,3 231,2

Kortfristede gældsforpligtelser 246,2 268,0 390,6 236,4 239,1

Pengestrømsopgørelse     

Driftsaktivitet 67,2 -44,1 183,5 17,2 27,0

Investeringsaktivitet 28,7 102,7 66,2 24,9 -18,5

Finansieringsaktivitet -19,5 -4,4 -46,3 -18,9 -22,1

Pengestrøm, netto 76,4 54,2 203,4 23,2 -13,6

Nøgletal     

Overskudsgrad (%) 11,6 7,0 8,5 -3,1 -3,5

Likviditetsgrad (%) 192,8 143,9 90,6 61,9 55,9

Soliditetsgrad (%) 50,5 40,4 29,4 26,8 28,5

Finansieringsgrad (%) 48,0 49,9 39,1 46,5 45,0

Studieaktivitet 2014 2013 2012 2011 2010

Ordinære videregående uddannelser
Teori-STÅ 5.965 5.944 5.430 4.976 5.187

Heraf teori STÅ – undervisning udlagt til andre - - - - -

Heraf teori STÅ – undervisning gennemført for andre - - - - -

Praktik-STÅ 2.178 2.094 1.844 1.724 1.636

Heraf praktik STÅ – undervisning udlagt til andre - - - - -

Heraf praktik STÅ – undervisning gennemført for andre - - - - -

Studenterårsværk i alt ekskl. udlagt undervisning til andre 8.143 8.039 7.274 6.701 6.823

Antal dimittender 1.886 1.636 1.726 1.726 2.119

Åben uddannelse (ÅU) - Videregående uddannelser 1.339 1341 1595 1770 1881

Heraf ÅU – undervisning udlagt til andre 0 0 0 0 0

Heraf ÅU – undervisning gennemført for andre institutioner 0 0 0 0 0

Åben uddannelse i alt 1.339 1.341 1.595 1.770 1.881

Studieaktivitet – øvrige uddannelser
Studieaktivitet – øvrige tilskudsfinansierede uddannelser 682 648 232 113 201

Studieaktivitet – indtægtsdækket virksomhed 0 0 0 0 0

Øvrige uddannelser i alt 682 648 232 113 201

Studieaktivitet i alt 10.165 10.028 9.101 8.584 8.905
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Figur 1. Resultat fordelt på ordinær drift, forskning og udvikling samt bygningsmæssige tilpasninger

M
io

. k
r.

 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2012 2013 2014

Anden ordinær drift

Forskning og udvikling

Bygningsmæssige tilpasninger

resUltAt

Årets resultat viser et overskud på 104,7 mio. kr. 
Det markante resultat skyldes først og fremmest, at 
Uddannelses- og Forskningsministeriet har besluttet, 
at tilskud til forsknings- og udviklingsaktiviteter skal 
indtægtsføres indenfor bevillingsåret, uanset om der 
er afholdt omkostninger svarende til bevillingen. UCC 
indtægtsførte i 2013 alene den del af tilskuddet, der 
var afholdt omkostninger for i overensstemmelse med 
de gennemførte aktiviteter. Differencen på 25,7 mio. 
kr. er i henhold til ministeriets beslutning indtægtsført 
i 2014. Årets tilskud i 2014 er ikke anvendt fuldt ud, og 
samlet over de to år bidrager denne nye registrerings-
praksis til et overskud på 43,6 mio.kr. i 2014. 
UCC forventer at udvide forskningsaktiviteterne be-
tragteligt i årene 2015–2017 som led i den generelle ka-
pacitetsopbygning på området. Kapacitetsopbygningen 
på forskningsområdet er gennemført i overensstem-
melse med UCC’s forskningsstrategi og budget, og er 
i sagens natur forskudt lidt i forhold til tilskudsbeta-
lingerne. UCC planlægger at anvende overskuddet fra 
2014 i de kommende år, hvor de så vil bidrage negativt 
til regnskabsresultaterne. 

Regnskabsresultatet er i lighed med de foregående år 
endvidere påvirket af en række tilpasninger af UCC’s 
bygninger. I 2014 kan 17,3 mio. kr. af overskuddet hen-
føres til en gevinst fra salg af bygninger i tilknytning 
til etableringen af Campus Carlsberg 2016, hvor UCC 
samler sine aktiviteter i hovedstadsområdet. Gevinsten 
var budgetteret i 2016. 

Den øvrige driftsaktivitet viser et overskud på 43,8 
mio.kr. Dette overskud skyldes primært en kombi-
nation af overskud på videreuddannelsesaktiviteter, 
forsinket kapacitetsopbygning på pædagoguddannel-
sen, positive resultater på flere grunduddannelser samt 
periodeforskydning af en række konkrete projekter i 
fællesområderne, der først gøres færdige i 2015. 
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InDtÆGter

UCC’s havde i 2014 indtægter på i alt 901,0 mio. kr. Det 
er en stigning på 34,6 mio. kr. i forhold til 2013. Stats-
tilskud, der består af taxameterindtægter og særlige 
tilskud et steget med 60 mio. kr., mens deltagerbeta-
ling og andre indtægter er faldet med 25,4 mio. kr.

Omsætningen fordelt på indtægtskilder for perioden 
2012-2014 er vist i figur 2. Den andel, der kommer fra 
staten (Taxameter, Særlige og Forskning & Udvikling), 
er svagt faldende fra 71 procent i 2012 til 68 procent i 

2014 selvom beløbet er vokset fra 524 mio. kr. i 2012 til 
585 mio. kr. i 2014. Faldet skyldes primært, at andelen 
af taxameterindtægter falder fra 62 procent i 2012 til 
56 procent i 2014. 

Omsætningen fordelt på kerneydelser er vist i figur 
3. Omsætningen er vokset fra 833 mio. kr. i 2013 til 
858 mio. kr. i 2014, men fordelingen på kerneydelser i 
procent er stort set ikke ændret. Grunduddannelsernes 
andel er uændret mens Videreuddannelsens andel er 
faldet marginalt.
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Figur 2. Omsætning fordelt på indtægtskilder (uden indtægter fra ejendomssalg.  For sammenligningens skyld er overskydende indtægter til 
forskning og udviklingsaktiviteter fra 2013 her placeret i 2013 grundet ændret regnskabspraksis).

Figur 3. Omsætning fordelt på kerneydelser (uden indtægter fra ejendomssalg.  For sammenligningens skyld er overskydende indtægter til forsk-
ning og udviklingsaktiviteter fra 2013 her placeret i 2013 grundet ændret regnskabspraksis).
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Der har i 2014 fortsat været fokus på styring af om-
kostningerne i den ordinære drift. Det gælder særligt 
den løbende tilpasning af omkostninger ved faldende 
aktivitet. Generelt vurderes omkostningstilpasningerne 
som tilfredsstillende. Det samlede overskud skal også 
ses i lyset af, at en del af indtægterne i 2014 først bliver 
til omkostninger i de følgende år. Det gælder ikke 
mindst de overskydende indtægter fra forsknings- og 

udviklingsmidlerne.
Omkostningernes fordeling på formål er stort set uæn-
dret. Undervisningens gennemførelse lå to procent-
point lavere end i 2013, mens Aktiviteter med særlige 
tilskud uændret androg ti procent.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter udgjorde fire 
procent mod to procent året før. Omkostninger til 
Markedsføring, Ledelse og administration og Bygnings-
drift ligger stort set på samme niveau som i 2013. 

eGenKAPItAl oG ØKonoMIsKe 
nØGletAl

Egenkapitalen udgør 395,6 mio. kr. og overskuds-
graden 11,6 procent. Årets resultat har medført en 
styrkelse af både soliditetsgrad og likviditetsgrad. 
Soliditetsgraden er steget fra 40,4 procent i 2013 til 
50,5 procent i 2014, mens likviditetsgraden er steget 
fra 143,9 procent til 192,8 procent.

Finansieringsgraden er faldet fra 49,9 procent til 48,0 
procent. Dette fald skyldes, at tilbageværende ejen-
domme er belånt marginalt lavere end ejendommene 
før årets ejendomssalg. 

ForVentnInGer tIl De KoMMenDe År

Bestyrelsen vedtog i december 2014 budgettet for 
2015 inkl. overslag over perioden 2016-2018. Budget-
tet afspejler de centrale strategiske indsatsområder, 
som er indeholdt i UCC’s strategi. 

Budgettet for 2015 viser underskud i 2015-2017. Un-
derskuddene er i alle årerne bl.a. en følge af, at nogle af 
forsknings- og udviklingsaktiviteterne gennemføres for 
midler, der er indtægtsført i 2014. 

I 2015 er der desuden budgetteret med et underskud, 
der er en følge af disponering af andre dele af over-
skuddet i 2014 end  forsknings- og udviklingsaktivite-
ter. 

I 2016 flytter UCC hovedparten af sine aktiviteter til 
Campus Carlsberg. I den forbindelse forventes der 
både en række større engangsomkostninger og større 
indtægter, der påvirker resultatet næsten lige meget, 
men med hver sit fortegn. Indtægterne stammer fra 
salg af ejendomme, men hvilket år de realiseres er 
behæftet med usikkerhed. Da der er tale om relativt 
store beløb, kan resultatet fra det ene år til det andet 
år blive ændret markant.

I 2018 forventes et overskud som følge af ejendoms-
salg, mens den almindelige aktivitet balancerer.

Figur 4. Omkostningerne fordelt på formål, ekskl. bygningsmæssige tilpasninger 
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UCC er organiseret i en programstruktur med tre fag-
lige programområder, der understøtter UCC’s uddan-
nelsesaktiviteter mv:

•	 Læreruddannelse og formidling
•	 Pædagog- og sundhedsuddannelser
•	 Videreuddannelse

UCC’s forskningsindsats tilrettelægges i forsknings- og 
udviklingsafdelingen. De konkrete forskningsaktivite-
ter og projekter er forankret i et tæt samarbejde med 
de faglige uddannelsesprogrammer. Organisationen 
omfatter endvidere en række koncernadministrative 
fællesfunktioner mv. 

UCC’s uddannelser og forskning udvikles i et tæt 
samarbejde med regioner, kommuner, virksomheder og 

institutioner samt nationale og internationale uddan-
nelses- og forskningsinstitutioner. 

Ny bestyrelse i 2014
På UCC’s bestyrelsesmøde i juni 2014 blev 
UCC’s bestyrelse konstitueret med en række nye 
medlemmer og en ny formand og næstformand. 
Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse 
af Professionshøjskolen UCC med virkning fra 
1. januar 2015. Bestyrelsens sammensætning og 
opgaver er fastlagt i vedtægt for Professions-
højskolen UCC. Bestyrelsen er sammensat for 
perioden 1. maj 2014 til 30. april 2018.

Organisation
Udannelsesudvalg

Hovedsamarbejdsudvalg
De Studerendes Råd

UCC’s 
Bestyrelse

Rektor
Direktion

Grunduddannelser Ressourceområdet

Fem afdelinger for 
fælles administrative 

funktioner:

Økonomi, HR, IT, 
Bygning, drift og service, 

Studieadministration

Udviklingsafdelingen

Tre professionsinstitutter

Fire centre for
undervisningsmidler

UCC Biblioteket

Efter- og videreuddannelse
Udvikling og forskning

Fem afdelinger for
professionsbachelor-

uddannelser

Bibliotek

Program
Sygeplejerske-

uddannelse

Program
Fysioterapeut-

uddannelse

Program
Psykomotorik-

uddannelse

Program
Videreuddannelser
Borger og Sundhed

Program
Akademiuddannelser

Program
Pædagogisk Assistent 

Uddannelse

Program
Pædagog-
uddannelse

Økonomi

HR

IT

Bygning, drift 
og service 

Kvalitetssikring

Forskning,
udvikling og
internatio-
nalisering

Studie-
administration

Program
Læreruddannelse

Program
Tekstilformidler-

uddannelse

Program
Tegnsprogstolke-

uddannelse

Program
CFU

UCC-ledelse

Bestyrelse

PROGRAMOMRÅDE 
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UCC Campus Carlsberg under opførelse

UCC’s campusmiljøer sikrer regional tilstedeværelse

UCC skal dække behovet for udbud af professions-
bacheloruddannelser og videreuddannelse i Region 
Hovedstaden. 

UCC har siden 2008 arbejdet målrettet med en 
overordnet campusstrategi, med henblik på at samle 
alle sine uddannelser i tre campusmiljøer. UCC ønsker 
at samle sine aktiviteter i campusmiljøer for at sikre 
større sammenhæng mellem grund- og videreuddan-
nelser og mellem uddannelser, konsulentvirksomhed 
og forskning. Ydermere samler UCC sine uddannelser 
for at skabe nye, levende og attraktive lærings- og 
studiemiljøer. 

UCC har systematisk tilpasset bygninger og infrastruk-
tur i forhold til denne strategi. Antallet af udbudsste-
der er løbende blevet reduceret, og UCC forventer 
i 2017 at opfylde campusstrategien om at samle sine 

aktiviteter på tre adresser i Region Hovedstaden: I 
København, i Hillerød og på Bornholm. 

I august 2012 åbnede UCC Campus Nordsjælland i Hil-
lerød, og i 2016 kan UCC’s uddannelser i Københavns-
området flytte ind i en nyt campus i Carlsberg Byen i 
centrum af København. 

I efteråret 2014 blev det sidste betonelement lagt på 
taget af 7. sal af UCC’s kommende campus på Carls-
berg. Udover selve byggeriet arbejdes der på at skabe 
et uddannelsessted med optimale rammer for de godt 
10.000 studerende og 800 medarbejdere, der vil få 
deres daglige gang på UCC Campus Carlsberg. I 2014 
er der blandt andet igangsat projekter vedrørende 
uddannelsestænkning, udvikling af faglige miljøer samt 
udarbejdelse af en kunststrategi. 
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I 2014 blev det besluttet, at det kommende campus-
byggeri på Bornholm, udover at rumme øens ungdoms-
uddannelser samt voksen-, efter- og videreuddan-
nelser, også skal huse øens videregående uddannelser 
(lærer, pædagog, socialrådgiver og sygeplejerske), den 
pædagogiske assistentuddannelse, social- og sundheds-
uddannelserne samt Center for Undervisningsmidler. 

Campus Bornholm vil på denne måde danne ramme for 
UCC’s uddannelser og aktiviteter på Bornholm, som er:

•	 Pædagoguddannelsen
•	 Læreruddannelsen
•	 Sygeplejerskeuddannelsen

•	 Pædagogisk assistentuddannelsen
•	 Center for Undervisningsmidler

Det kommende byggeri skal efter planen stå klar i 2017. 

UCC skal udbyde sygeplejerskeuddannelse på 
Bornholm
I 2014 indgik UCC en driftsoverenskomst med 
Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, der 
skal stå for undervisning og drift af uddannel-
sesudbuddet på vegne af UCC. Sygeplejerske-
uddannelsen flytter sammen med UCC’s øvrige 
uddannelser i Campus Bornholm i 2017. 

UCC Campus Carlsberg 2016
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UDDAnnelsesUDVIKlInG

Ny pædagoguddannelse
UCC har i 2014 færdigudviklet og implementeret den 
nye pædagoguddannelse, som er udbudt fra august 
2014. Den nye uddannelse er med til at styrke de 
studerenes specialisering og målrette uddannelsen til 
arbejdsmarkedets behov.  Uddannelsen sikrer en større 
sammenhæng mellem teori og praksis gennem et mere 
systematisk samarbejde med praksis ved bl.a. at styrke 
praktikken og indføre fire praktikforløb frem for tre.

Den nye uddannelse anvender digital portfolio som 
læringsredskab gennem hele den studerendes ud-
dannelsesforløb. Dette er bl.a. en af metoderne til at 

skabe sammenhæng og kontinuitet i den studerendes 
læring på uddannelsen og i praktikken. Der er yderli-
gere udviklet et nyt interaktivt evalueringskoncept, der 
anvendes på alle moduler i den nye pædagoguddan-
nelse. Det danner udgangspunkt for en løbende dialog 
med de studerende om uddannelsens indhold, kvalitet 
og relevans samt om de studerendes studieintensitet 
og læring. 

UCC har i 2014 haft en tæt dialog med regionens 
kommuner om den nye uddannelse, ligesom UCC har 
afholdt kurser om de nye tiltag i uddannelsen, herunder 
bl.a. ændring af praktikperioderne og nye afprøvnings-
former i praktikken for praktikvejledere. 

Udvalgte faglige resultater i 2014

Den nye pædagoguddannelse indeholder en 
selvvalgt specialisering efter første studieår. De 
studerende skal vælge mellem Dagtilbudspæda-
gogik, Skole- og fritidspædagogik og Social- og 
specialpædagogik og fordybe sig i området. 
Uddannelsen er fortsat en enhedsuddannelse, 
som giver mulighed for at arbejde inden for alle 
specialiseringer. 

Studiet på den nye pædagoguddannelse er 
blevet modulopbygget. Det giver mulighed for 
mere tværfaglighed og individuel toning af ud-
dannelsen. De studerende vurderes nu i forhold 
til kompetencemål frem for på fagbeskrivelser, 
læseplaner og pensumlister.

Uddannelsens tværprofessionelle element skal 
skabe øget samarbejde mellem blandt andet 

pædagoger og lærere i folkeskolen samt mellem 
pædagoger og socialrådgivere og andre fag-
grupper.

De studerende møder mere konkrete krav til, 
hvilken viden og hvilke færdigheder de skal 
opnå i de enkelte praktikperioder. De bliver 
derfor testet i en prøvesituation, hvor både 
professionshøjskolen og praktikstedet delta-
ger.

En ny og kort fjerde praktikperiode giver de 
studerende mulighed for at inddrage relevant 
viden fra praksis ind i deres afsluttende bache-
lorprojekt. Endelig er der indført mødepligt til 
studiedagene i praktikperioden.

Netbaseret læreruddannelse
UCC udbød i august 2014 for første gang en netbase-
ret læreruddannelse. Uddannelsen har samme indhold 
og omfang som den ordinære læreruddannelse på 
fire år, men adskiller sig ved, at undervisningen både 
foregår med fysisk tilstedeværelse og som virtuel 
undervisning. UCC har i mange år udbudt netbaseret 
pædagog- og sygeplejerskeuddannelse. 

Talentspotting 
I studieåret 2014-2015 gennemfører UCC’s fysiotera-
peut- og sygeplejerskeuddannelse et pilotprojekt om 
talentspotting. Formålet med projektet er at give talent-
fulde sygepleje- og fysioterapeutstuderende mulighed 
for at beskæftige sig med den kliniske forskningsdel 
i grunduddannelsesforløbet. De studerende tilknyt-
tes forskningsenheden på Nordsjællands  Hospital og 
i opstartsfase kommer det til at dreje sig om to-fire 
studerende årligt i et forløb på ca. tre måneder.

Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik i folkeskolen
UCC indgår i konsortiet om sprog og fagdidaktik i fol-
keskolen, som blev etableret i 2013. Konsortiet består 
foruden UCC, af Professionshøjskolen Metropol og 
Københavns Universitet (Det Humanistiske Fakultet). 
VIA University College er tilknyttet konsortiet som 
associeret partner. Konsortiet har fokus på behovet 
for forskningsbaseret viden om sprog og fagdidaktik til 
anvendelse i praksis. 

Med folkeskolereformen skal skolen tilbyde eleverne 
en længere og mere varieret skoledag. Tidligere 
sprogstart og en ændret skoledag skaber behov for 
ny viden, en videreudvikling af sprogdidaktikken og 
massiv efteruddannelse af lærere. Dette har dannet 
baggrund for et intensiveret samarbejde i konsortiet 
i 2014 omkring styrkelse af fremmedsprogsmiljøerne 
og kompetenceudvikling af lærere og undervisere på 
læreruddannelsen.
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ForsKnInG oG UDVIKlInG – styrKet 
UDVIKlInGs- oG eVIDensBAserInG

Professionshøjskolerne fik i 2013 en bevilling fra Ud-
dannelses- og Forskningsministeriet til videnbasering 
af professionsbacheloruddannelserne. UCC har siden 
arbejdet på at opbygge et sammenhængende og solidt 
forskningsmiljø. Der har i de første to år naturligt væ-
ret fokus på opbygning af et forskningsmiljø på UCC, 
herunder med fokus på kapacitetsopbygning i forhold 
til opbygning af såvel organisatoriske som forsknings-
mæssige kompetencer. 

UCC’s Politik og Strategi for Forskning og Udvikling 2013-
2015 fastlægger rammerne for opbygning og organise-
ring af aktiviteter til udvikling- og evidensbasering af 
uddannelserne. Strategien giver således et svar på det 
aktuelle behov for en intensiveret kapacitetsopbygning 
på forsknings- og udviklingsområdet. 

UCC har udmøntet denne strategi ved at gennemføre 
de fire nøgleaktiviteter: Organisering, prioritering, 
kapacitetsopbygning samt samarbejde og ekstern 
finansiering. 
 
I disse år har uddannelse af ph.d.’ere en høj prioritet, 
og det har bl.a. afspejlet sig i, at UCC har arbejdet 
strategisk på at få finansieret ph.d.-projekter, som kan 
understøtte arbejdet i UCC’s forskningsprogrammer. 
UCC modtog således syv nye ph.d.-stipendiater ved 
årets udlodning gennem Ph.d.-rådet.

UCC’s forskningsprogrammer
UCC’s forsknings- og udviklingsaktiviteter er organi-
seret i et tværgående forskningsmiljø, som arbejder 
med ni forskningssatsninger, der bredt dækker de 
praksisfelter, som UCC’s uddannelser retter sig imod. 
Satsningerne er fordelt på fire forskningsprogrammer.

Med ansættelsen af en forskningsprogramleder for 
forskningsprogrammet Sundhed og Krop ultimo 2014, 

vil UCC se frem til fremover at kunne præsentere flere 
forskningsprojekter også på sundhedsområdet.

UCC arbejder med at udvikle praksisnær viden til gavn 
for professionerne og deres uddannelser. Forskning i 
UCC tager afsæt i de udfordringer og velfærdsproble-
matikker, som lærere, pædagoger og sygeplejersker 
støder på i deres daglige praksis. Gennem dialog og tæt 
samarbejde med de professionelle skaber vi ny, forsk-
ningsbaseret viden. Forskning i UCC er designet til at 
understøtte forandring. UCC udvikler løbende nye 
metoder og bringer viden i spil, der hvor undervisere 
og andre professionelle møder konkrete udfordringer.

Sammenhæng mellem grunduddannelse, efter- og 
videreuddannelse og forskning
UCC’s forskningsprojekter skaber ny forskningsbaseret 
viden, som kan bidrage til at styrke og udvikle UCC’s 
grund-, efter- og videreuddannelse. Udviklingen af ny 
viden foregår derfor tæt på uddannelses- og professi-
onspraksis og er ofte tværdisciplinær og har innovation 
og udvikling af professionernes uddannelser og prak-
sisfelter for øje. UCC udvikler løbende nye metoder 
og bringer viden i spil, der hvor undervisere og andre 
professionelle møder konkrete udfordringer.

UC Videnregnskab
UCC har sammen med landets øvrige professions-
højskoler udgivet sektorens første videnregnskab. I 
2014 fremlagde Danske Professionshøjskoler, som er 
interesseorganisation for de syv danske professions-
højskoler samt Danmarks Medie- og Journalisthøj-
skole, Professionshøjskolernes Videnregnskab 2013. 
Videnregnskabet præsenterer nøgletal for professi-
onshøjskolernes forsknings- og udviklingsaktiviteter i 
2013.  Baggrunden for udviklingen af videnregnskabet 
er ønsket om at etablere en baseline for forskning- og 
udvikling fra 2013, der blev igangsat for at udvikle en 
ramme for professionshøjskolesektorens performance 
på forsknings- og udviklingsområdet. 

Forskningsprogrammer Forskningssatsning
Didaktik og Læringsrum Børns læring i dagtilbud

Lærerekspertise
Fagdidaktik

Diversitet og Social Innovation Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder
Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse
Socialt udsatte børn, unge og familier

Ledelse og Organisatorisk Læring Forandringsambitioner rettet mod kerneydelsen
Sundhed og Krop Sammenhængende patientforløb

Sundhedsteknologi

Forskningsprogrammer og forskningssatsninger
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UDVIKlInGsKontrAKt 

UCC arbejder strategisk med uddannelsernes rele-
vans og kvalitet. Dette arbejde sikres bl.a. igennem en 
række fastsatte indsatsområder i udviklingskontrakten 
for 2013-2014. For en samlet målafrapportering på 
udviklingskontraktens mål for 2014 henvises til årsrap-
portens afsnit om målrapportering. 

UCC’s bestyrelse har indgået en ny udviklingskontrakt 
med Uddannelses- og Forskningsministeren for perio-
den 2015-2017. Formålet med udviklingskontrakten er 
at fremme og synliggøre UCC’s strategiske udvikling 
i forhold til en række samfundsmæssige udfordringer. 
Den nye udviklingskontrakt indeholder i alt otte mål. 

Uddannelses- og forskningsministeriet har udmeldt 
fem mål for uddannelsesinstitutionerne:

•	 Bedre kvalitet i uddannelserne
•	 Større relevans og øget gennemsigtighed
•	 Bedre sammenhæng og samarbejde
•	 Styrket internationalisering
•	 Øget social mobilitet – flere talenter i spil
 
UCC har derudover opstillet tre selvvalgte mål:
•	 Styrket forsknings- og udviklingsbasering
•	 Styrket digital læring
•	 Understøttelse af folkeskolereformen

Udviklingskontraktens mål og målepunkter afspejler 
UCC’s strategiske arbejde med bl.a. høj kvalitet i ud-
dannelsesudbuddet, fokus på studieintensitet og øget 
gennemførelse på uddannelserne. UCC’s uddannelser 
udvikles i tæt samspil med eksterne aktører. Derfor 
understreger udviklingskontrakten UCC’s ambition 
om tæt, systematisk og forpligtende samarbejde med 
aftagere og andre uddannelsesaktører.

eKseMPler PÅ 
ForsKnInGsProjeKter

Udfordringer i kølvandet på skolereformen
Mange af UCC’s igangværende forsknings-
projekter tager udgangspunkt i praksisfel-
tets aktuelle udfordringer i forbindelse med 
implementeringen af folkeskolereformen. Fx 
handler forskningsprojektet ’Striden om tiden’ 
om konsekvenserne af bortfaldet af lærernes 
arbejdstidsaftale, mens omdrejningspunktet i 
projektet ’Pædagogernes tid og rum i skolen’ er 
pædagogernes nye rolle i skolen og de udfor-
dringer, det medfører i forhold til forståelsen af, 
hvad der udgør den pædagogiske kerneopgave. 

Ledelse med fokus på elevernes læring
På ledelsesområdet arbejdes der med elevcen-
treret ledelse og ledelse for læring. Det netop 
afsluttede forskningsprojekt ’Ledelse af læring 
gennem observation af undervisning’ omhandler 
den ledelsesmæssige forandringsproces, der 
følger af skolereformen, mens projektet ’Ledelse 
for læring med data’ handler om, hvordan skole-
ledelser kan fremskaffe og bruge data om deres 
egen organisation til udvikling frem for kontrol.

Brug af teknologi i folkeskolen
UCC indgår i et stort anlagt demonstrations-
skoleprojekt, hvor der arbejdes med brug af it i 

folkeskolen i et samarbejde mellem professions-
højskoler og Århus Universitet på baggrund af 
en bevilling fra Undervisningsministeriet. Også 
i det store samarbejdsprojekt Technucation ar-
bejdes der med relationerne mellem teknologi, 
faglighed og arbejdspraksis. 

Læring i dagtilbud
På dagtilbudsområdet har UCC igangsat en 
række forskningsprojekter, som følger op på 
de senere års øgede fokus på læreplaner og 
læringsmuligheder i dagtilbud. Forskningspro-
jekterne fokuserer på at belyse og kvalificere 
læringsmiljøer, som kan fremme børns læring, 
samt at undersøge og understøtte børn og pro-
fessionelles deltagelsesmuligheder i hverdagens 
læringsrelaterede praksisformer.

Krav om inklusion og øget læring
I forskningsprojektet ’Differentiering i skolens 
praksis’ undersøges konsekvenserne af kra-
vet om inklusion og udfordringen i det øgede 
fokus på elevernes læring, mens projektet 
’Samarbejde på tværs om inklusion i den danske 
folkeskole’ handler om det tværfaglige og tvær-
professionelle samarbejde om inklusionspraksis 
og læringsmiljøer. Andre projekter handler om 
unge i udskolingsklasserne, herunder hvordan 
de unge klarer sig – med fokus på de unges 
netværk og relationer.
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FolKesKolereForM 

UCC arbejder systematisk med at understøtte kommu-
nerne i forbindelse med implementeringen af folkesko-
lereformen og ønsker fortsat at være en central aktør i 
forhold til kompetenceløft af lærere og pædagoger. 

Et bærende element i UCC’s arbejde med folkeskolere-
formen er ligeledes udvikling og tilpasning af lærer- og 
pædagoguddannelserne i forhold til aftagernes kom-
petencebehov, herunder revision af bekendtgørelse for 
læreruddannelsen og ny pædagoguddannelse. 

Et af UCC selvvalgte mål i udviklingskontrakten for 
2015-2017 er således understøttelse af folkeskolerefor-
men, hvor der sætte fokus på kompetence- og kapaci-
tetsopbygning i læreruddannelsen, pædagoguddannel-
sen og videreuddannelsen samt udvikling af aktiviteter 
på efter- og videreuddannelsesområdet målrettet 
folkeskolereformen. 

REFORMA 14
Folkeskolereformen kræver nytænkning, og 
flere kommuner efterspørger et forum, hvor 
det er muligt at udveksle erfaringer og tænke 
udvikling på tværs af kommunegrænser. Et af 
UCC’s svar på denne efterspørgsel er Reforma 
14. Kerneydelsen i Reforma 14 er co-creation og 
nytænkning i forhold til forandringsprojekter på 
skoleområdet i kommunerne. 

Med folkeskolereformen skal alle lærere senest i 2020 
have undervisningskompetence på linjefagsniveau i de 
fag, de underviser i. Det betyder, at mange lærere får 
behov for efteruddannelse. På den baggrund tilbyder 
UCC kompetenceafklaringssamtaler og særlige kompe-
tencegivende efteruddannelsesforløb med det formål, 
at læreren skal bestå kompetencemålsprøven. 

Folkeskolereformen har også slået igennem i aktivi-
teterne hos UCC’s Center for Undervisningsmidler. 
Her har der været stor efterspørgsel efter vejledning 
om læringsmålstyret undervisning, tilrettelæggelse 
af didaktisk design og valg af læremidler i forhold til 
folkeskolereformens indsatsområder. 

InnoVAtIon

UCC afsluttede i 2014 syv praksisnære innovationspro-
jekter i samarbejde med offentlige og private virksom-
heder. Projekterne var støttet af regeringens særlige 
pulje til praksisnær innovation på professionshøjskoler 
og erhvervsakademier. Projekterne har bidraget til 
løsning af konkrete problemstillinger hos de delta-

gende virksomheder, været med til at koble almindelig 
undervisning med praksis samt bidraget til at udvikle de 
studerendes innovative kompetencer. 

PRAKSISNÆRT INNOVATIONSPROJEKT:  
Play and Learn Innovation 
Projektet blev gennemført i 2013-2014 som et 
samarbejde mellem UCC samt tre SFO’er og to 
børnehaver i Gentofte Kommune om at intro-
ducere engelsk for børn i alderen fra 3 til 9 år. 
Innovationsprojektet har gennem en opkvalifi-
cering af fagpersoner og afprøvning af konkrete 
legende læringsaktiviteter i dagtilbud medvir-
ket til, at den indsats, som kan kaldes ”Tidlig 
engelskindsats i skole og dagtilbud”, er blevet 
kvalificeret. Kommunen har efter endt projekt-
periode indført ”Play and Learn” som indsats i 
indskolingen i hele kommunen som et relevant 
tiltag og en kvalificeret metode til, hvordan 
legende læring kan understøtte engelskunder-
visningen i skolen.

Projektet har medført frugtbare refleksioner 
over og erfaringer med det tværprofessionelle 
samarbejde mellem lærere og pædagoger. 
Lærerne har deltaget i projektet som en-
gelskvejledere for pædagogerne og har dermed 
skullet vejlede en faggruppe, som arbejder med 
sprog på en anden måde, end en engelsklærer 
i folkeskolen gør. Pædagogerne har oplevet, at 
fraværet af centralt fastsatte læringsmål skaber 
mere åbne læringsmuligheder for børnene, hvor 
pædagogen kan bruge børnenes egne interes-
ser som udgangspunkt, når de skal lære engelsk.

AKKreDIterInG 

I april 2014 blev UCC’s tekstilformidleruddannelse 
positivt akkrediteret af Akkrediteringsrådet. UCC’s 
uddannelse til psykomotorisk terapeut vil i foråret 
2015 modtage Akkrediteringsrådets afgørelse på de-
res udbudsakkreditering, og UCC’s fysioterapeutud-
dannelse afleverer udbudsakkrediteringsredegørelse 
i november 2015. Dermed har alle professionsbache-
loruddannelser i UCC været igennem en udbudsak-
kreditering.

I 2016 er det UCC som institution, der skal akkredite-
res. Der er her fokus på institutionens egne kvalitets-
sikringssystemer, på eksisterende dokumentation og på 
ledelsesinformation. Som forberedelse til institutions-
akkrediteringen har UCC i 2014 haft fokus på at etab-
lere procedurer og arbejdsgange på tværs af institutio-
nen, således at kvalitetsarbejdet i UCC bliver en central 
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del af ledelsesstrukturen, og der sikres en kobling til de 
faglige miljøer, studerende og aftagere.  

InternAtIonAlIserInG 

UCC har i 2014 arbejdet på at videreudvikle et inter-
nationalt læringsmiljø, der kan tiltrække og fastholde 
flere internationale studerende. Et internationalt udsyn 
er vejen til øget kvalitet i uddannelse, forskning og 
udvikling. UCC arbejder målrettet på, at de studerende 
får stærkere internationale og interkulturelle kompe-
tencer, bl.a. gennem øget studentermobilitet. UCC vil 
igennem internationale partnerskaber understøtte og 
igangsætte nye internationale forsknings- og udvik-
lingsprojekter. UCC har i dag en række internationale 
samarbejdsaftaler. Fremadrettet ønsker UCC gennem 
en mere systematisk tilgang at indgå partnerskabsaf-
taler med strategisk fokus på internationalisering, der 
inddrager såvel uddannelses- som forskningsarbejde. 

strAteGIsKe PArtnersKABer MeD 
VIDenInstItUtIoner

For at styrke UCC’s uddannelser og forskning arbejder 
UCC med at indgå tætte strategiske partnerskaber 
med videninstitutioner og andre relevante samar-
bejdspartnere. I 2014 har UCC bl.a. indgået følgende 
partnerskabsaftaler. 

Praksisnær forskning i uddannelse
UCC indgik i 2014 et strategisk partnerskab med Kø-
benhavns Universitet og Professionshøjskolen Metro-
pol om praksisnær forskning i uddannelse med henblik 
på at styrke, kvalificere og forpligte det tværsektorielle 
forskningssamarbejde, herunder ph.d.-samarbejde. For 
partnerskaber er identificeret følgende indsatsområ-
der inden for praksisnær forskning i uddannelse:
 
1. Fagdidaktik, herunder især dansk, dansk som andet-

sprog, fremmedsprog, matematik og naturfag
2. Ernæring, sundhed og livsstil
3. Natur- og kulturformidling og udeskolepædagogik
4. Inklusion/eksklusion
5. IT og læring, velfærdsteknologier

Ledelse af velfærd i bevægelse
I 2014 indgik UCC og CBS en partnerskabsaftale om et 
samfinansieret forskningsprojekt, der ønsker at bidrage 
til forskning i ledelse af velfærd, og undersøge hvorvidt 
og hvordan det er muligt for både ledere og medar-
bejdere at lede velfærd (læring, sundhed og omsorg) i 
bevægelse. 

Ud over UCC er Herlev Kommune, Gentofte Kom-
mune, Ringkøbing Skjern Kommune, Center for Of-
fentlig Kompetenceudvikling og Rambøll Management 
medfinansierende i projektet. 
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FAKtA oM UDDAnnelserne

UCC udbyder syv professionsbacheloruddannelser til 
pædagog, lærer, sygeplejerske, fysioterapeut, psyko-
motorisk terapeut, tekstilformidler og tegnsprogstolk. 

I 2014 var i alt 11.799 aktivt tilmeldt på en af UCC’s syv 
professionsbacheloruddannelser. Dette studentertal 
svarer til en samlet studieaktivitet på 8.073 studenter-
årsværk på ordinær uddannelse. 

Professionsbacheloruddannelser

Læreruddannelsen (4.270)

Pædagoguddannelsen (6.139)

Sygeplejerskeuddannelsen (504)

Tekstilformidleruddannelsen (204)

Psykomotorisk terapeut (236)

Tegnsprogstolkeuddannelsen (199)

Fysioterapeutuddannelsen (247)

Studerende fordelt på UCC’s professionsbacheloruddannelser 

stUDenterÅrsVÆrK

Pædagoguddannelsen 2010 2011 2012 2013 2014
Antal studerende
Ordinær uddannelse 4.101 4.344 4.962 5.138 5.551
Meritstuderende (åben uddannelse) 498 556 523 554 588
I alt 4.599 4.900 5.485 5.692 6.139
Studenterårsværk
Ordinær uddannelse (teori) 2.465 2.351 2.559 2.980 3.227
Ordinær uddannelse (praktik) 1.221 1.254 1.330 1.520 1.705
Ordinær uddannelse i alt 3.686 3.605 3.889 4.500 4.932
Meritstuderende (ÅU) 454 369 360 368 412



22 Årsrapport 2014

læreruddannelsen 2010 2011 2012 2013 2014
Antal studerende
Ordinær uddannelse 3.077 3.250 3.178 3.095 3.881 
Merit- og enkeltfagsstuderende (ÅU)           873         864             759             516           389    
I alt 3.950 4.114 3.937 3.611 4.270 
Studenterårsværk      
Ordinær uddannelse (teori) 2.091 1.856 2.000 2.049 1.791 
Ordinær uddannelse (praktik)   308   321   340   353   244 
Ordinær uddannelse i alt 2.399 2.177 2.340 2.401 2.036 
Merit- og enkeltfagsstuderende (ÅU) 391   360  309  188 120 

sygeplejerskeuddannelsen 2010 2011 2012 2013 2014
Antal studerende 393 471 522 498 504
Studenterårsværk   
Ordinær uddannelse (teori) 212 233   231    244  250 
Ordinær uddannelse (praktik) 138 152   151    180  163 
Ordinær uddannelse i alt 350 385   382     424  413 

Fysioterapeutuddannelsen 2010 2011 2012 2013 2014
Antal studerende 126 156 193 248 247
Studenterårsværk   
Ordinær uddannelse (teori) 79 91  123  151 186
Ordinær uddannelse (praktik) 19 21 21 31 43
Ordinær uddannelse i alt 98 112 145 182 229

Uddannelsen til psykomotorisk terapeut 2010 2011 2012 2013 2014
Antal studerende 159 195 228 235 236
Studenterårsværk
Ordinær uddannelse (teori) 84 103 132 144 157
Ordinær uddannelse (praktik) 14 17 22 24 26
Ordinær uddannelse i alt 98 120 154 168 183

tekstilformidleruddannelsen 2010 2011 2012 2013 2014
Antal studerende 153 168 181 204 204
Studenterårsværk
Ordinær uddannelse (teori) 94 109 121 135 138
Ordinær uddannelse (praktik) 13 17 16 19 23
Ordinær uddannelse i alt 107 126 138 154 161

tegnsprogstolkeuddannelsen 2010 2011 2012 2013 2014
Antal studerende 149 171 188 198 199
Studenterårsværk
Ordinær uddannelse (teori) 94 120 129 132 107
Ordinær uddannelse (praktik) 2 1 5 6 12
Ordinær uddannelse i alt 96 121 134 138 119
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stIGnInG I AnsØGertAllet tIl Pro-
FessIonsBAChelorUDDAnnelserne

UCC oplevede i 2014 en fortsat stor søgning til profes-
sionsbacheloruddannelserne. 3.405 ansøgere valgte 
at søge en af UCC’s uddannelser med første prioritet. 
UCC modtog i alt 13.173 ansøgninger. UCC’s uddan-
nelse til fysioterapeut har oplevet en fremgang på 20 
procent i ansøgertallet med 1. prioritet fra 129 ansø-
gere i 2013 til 161 ansøgere i 2014. UCC’s uddannelser 
til sygeplejerske og pædagog viser igen i år fremgang 
på ansøgertallet og oplever en stigning på henholdsvis 
23 procent for sygeplejerskeuddannelsen og 8 procent 
for pædagoguddannelsen. 

Læreruddannelsen på UCC oplevede i 2014 i lighed 
med sidste år en mindre søgning. Denne udvikling var 
forventet og skyldes bl.a. de ændrede adgangskrav, 
UCC’s succesfulde vinteroptag ved sidste ansøg-
ningsrunde og konflikten omkring lærernes ændrede 
arbejdstidsaftale. Optaget på uddannelsen ligger dog 
på samme niveau som sidste år. 

Tegnsprogtolkeuddannelsen har også oplevet et fald i 
ansøgertallet. Dette fald kan bl.a. skyldes udviklingen 
af høretekniske hjælpemidler, som i nogle tilfælde 
overflødiggør tegnsprogstolkens arbejde og dermed 
får potentielle studerende til at fravælge uddannelsen. 
Faldet i ansøgertallet har dog ikke betydet noget for 
størrelsen af optaget på uddannelsen. 

Ansøgere med 1. prioritet på uddannelserne 
Kilde: Den Koordinerede Tilmelding
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AlDers- oG KØnsForDelInG

De studerende ved UCC’s uddannelser er i gennemsnit 
mellem 24 år og 28 år ved studiestart. Ved alle UCC’s 
uddannelser er der et flertal af kvindelige studerende. 

Kilde: UCC’s studieadministrative statistik
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optag på uddannelserne 2010 2011 2012 2013 2014
Pædagoguddannelsen 1.328 1.486 1.703 1.817 1.847
Læreruddannelsen 902 876 972 624 623
Sygeplejerskeuddannelsen 156 154 173 161 177
Fysioterapeutuddannelsen 33 75 80 80 80
Uddannelsen til psykomotorisk terapeut 66 77 77 78 80
Tekstilformidleruddannelsen 53 53 53 53 53
Tegnsprogstolkeuddannelsen 63 68 64 64 63
I alt 2.601 2.789 3.122 2.877 2.923
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Gennemførselstid - måneder 2009 2010 2011 2012 2013
Pædagog 41 45 42 43 42
Lærer 53 54 55 56 52
Sygeplejerske 44 45 41 40 42
Fysioterapeut 45 40 43 41 43
Psykomotorisk terapeut 50 50 50 50 45
Tekstilformidler 42 44 44 44 44
Tegnsprogstolk 40 - - - -

Antal færdiguddannede 2010 2011 2012 2013 2014
Pædagog 1.349 1.040 824 996 1.129
Lærer 596 452 518 461 522
Sygeplejerske 82 121 79 123 109
Fysioterapeut 29 32 23 21 51
Psykomotorisk terapeut 19 22 24 28 49
Tekstilformidler 22 13 22 19 26
Tegnsprogstolk 21 29 34 24 39
I alt 2.118 1.709 1.524 1.672 1.925

stUDIetID oG FUlDFØrelsesProCent

Hovedparten af UCC’s studerende fuldfører deres 
uddannelser på normeret tid dvs. fire år for lærerud-
dannelsen og tre et halvt år for de øvrige professi-
onsbacheloruddannelser. UCC arbejder systematisk 

med at sikre en høj fuldførelse på uddannelserne. Den 
gennemsnitlige fuldførelsesprocent for alle UCC’s pro-
fessionsbacheloruddannelser oplever en lille stigning 
fra 71 procent til 73 procent sammenlignet med sidste 
år (se årsrapportens afsnit om målrapportering for 
uddybning). 

Antallet af dimittender udgjorde 1.925 i 2014, og så-
ledes fortsætter antallet med at stige efter et mindre 
fald i 2011 og 2012, som skyldtes, at det i denne periode 

var de små optagsårgange, der afsluttede uddannel-
serne. 

Beregnet fuldførelsesprocent 2009 2010 2011 2012 2013
Pædagog 79% 79% 76% 76% 76%
Lærer 77% 75% 68% 66% 70%
Sygeplejerske 63% 60% 62% 61% 64%
Fysioterapeut 68% 83% 87% 83% 83%
Psykomotorisk terapeut 67% 68% 62% 53% 53%
Tekstilformidler 84% 96% 87% 85% 89%
Tegnsprogstolk - - - - -

BesKÆFtIGelse

UCC’s dimittender har fortsat rigtig gode beskæfti-
gelsesmuligheder. UCC’s uddannelser er relevante for 

arbejdsmarkedet og sikrer således de studerende viden, 
færdigheder og kompetencer, som er direkte anvende-
lige på det arbejdsmarked, som uddannelsen retter sig 
imod. 
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Andel dimittender med udlandsophold i 
studieforløbet over 12 uger

2010 2011 2012 2013 2014

Pædagog 13,0% 13,8% 18,5% 16,9% 16,4%
Lærer 2,5% 3,1% 4,8% 7,1% 3,8%
Sygeplejerske 2,4% 0,8% 0% 6,4% 4,7%
Fysioterapeut - 3,1% 8,7% 4,5% 14,0%
Psykomotorisk terapeut - - - - -
Tekstilformidler - 8,8% 33,3% 12,5% 10,3%
Tegnsprogstolk - - - - -
Gennemsnit 9,0% 9,5% 12,0% 12,7% 11,4%

Beskæftigelsesprocent for nyuddannede 
(0-1 år siden dimission)

2009 2010 2011 2012 2013

Pædagog 89% 88% 85% 85% 83%
Lærer 93% 91% 87% 80% 84%
Sygeplejerske 92% 95% 85% 84% 83%
Fysioterapeut 88% 100% 90% 85% 95%
Psykomotorisk terapeut 95% 74% 65% 78% 77%
Tekstilformidler - 45% 84% 56% 56%
Tegnsprogstolk 75% 100% - - -

Regeringen udmeldte i efteråret 2014 et loft over op-
taget på en række videregående uddannelser. Formålet 
med den øgede brug af dimensionering af de videregå-
ende uddannelser var at flytte optaget fra uddannelser 
med systematisk og markant overledighed blandt dimit-

tenderne til uddannelser med bedre jobudsigter. UCC 
blev kun i begrænset omfang berørt af dimensione-
ringsbegrænsningen på uddannelserne til psykomotorisk 
terapeut og tekstilformidler, med virkning fra 2015.

stUDenterMoBIlItet

Mere end hver tiende færdiguddannede har i løbet 
af deres studietid været på et udlandsophold af en 
varighed på over 12 uger.  UCC arbejder målrettet med 
at forbedre den udgående såvel som den indgående 
studentermobilitet. Fysioterapeutuddannelsen har 
oplevet en markant stigning i antallet af dimittender, der 

har været på et udlandsophold i deres studietid. Det er 
forventningen, at modulisering af lærer- og pædagog-
uddannelsen i de nye uddannelser vil understøtte am-
bitionen om en stigende international mobilitet blandt 
UCC’s studerende. Yderligere arbejder UCC løbende 
med at udvikle sit internationale udbud for at tiltrække 
udenlandske studerende (se årsrapportens afsnit om 
målrapportering for uddybning). 

Andel dimittender med udlandsophold i 
studieforløbet over 2 uger

2010 2011 2012 2013 2014

Pædagog 13,0% 14,2% 18,5% 17,0% 16,5%
Lærer 2,5% 3,1% 5,0% 7,1% 3,8%
Sygeplejerske 14,5% 9,2% 6% 14,4% 5,6%
Fysioterapeut - 3,1% 21,7% 4,5% 16,0%
Psykomotorisk terapeut - - - - -
Tekstilformidler - 11,8% 33,3% 33,3% 35,9%
Tegnsprogstolk - - - - -
Gennemsnit 9,4% 10,3% 12,6% 13,6% 12,1%

Kilde: UNI-C på data fra RAS (Danmarks Statistik)
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UCC er en af Danmarks største udbydere af kompe-
tencegivende videreuddannelse på det pædagogiske 
område og udbyder ligeledes diplomuddannelsen i le-
delse, diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og 
karrierevejledning, pædagogiske diplomuddannelser, 
sundhedsfaglige diplomuddannelser samt akademiud-
dannelser i ungdomspædagogik og socialpædagogik.

UCC’s uddannelsestilbud adresserer aktuelle udfor-
dringer i de fagprofessionelles praksis og medvirker til 
yderligere kvalificering af arbejdet med velfærdssam-
fundets kerneydelser på især skole-, specialpædago-
gik-, dagtilbud-, sundhed- og ledelsesområdet.

I 2014 er der bl.a. igennem konkrete partnerskaber 
og samarbejdsprojekter med kommuner sat fokus på 
videndeling og erfaringsudveksling vedrørende foran-
dringsprojekter og kompetenceudvikling på skoleområ-
det. Viden om fælles faglige mål på såvel skoleområdet 
men også i dagtilbud, har været efterspurgt i 2014 
fra såvel ministerier, kommuner og institutioner. Det 
samme gælder viden om ledelse af nu mere tværfag-
lige teams, samt elevcentreret skoleledelse, hvor UCC 
har indgået samarbejde med kommuner og internatio-
nale eksperter om udvikling og afprøvning af konkrete 
modeller for elevcentreret ledelse.

Videreuddannelse

Akademiuddannelse 2010 2011 2012 2013 2014
Antal studerende
Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 134 186 222 204 185
Akademiuddannelse i Socialpædagogik  -  -  - 17 21
Akademiuddannelse i alt - - - 221 206

efter- og videreuddannelse – stÅ 2010 2011 2012 2013 2014
Efteruddannelse, kurser 119 46 144 555 599
Diplomuddannelser m.v. 981 921 882 742 807
Efter og videreuddannelse i alt 1.155 1.027 1.070 1.345 1.406
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UCC udbyder den pædagogiske assistentuddannelse 
(PAU), som er adgangsgivende til pædagoguddannel-
sen, en række AMU-kurser inden for det pædagogiske 

område og forberedelseskursus for flygtninge og 
indvandrere (FIF).

Øvrige uddannelsesudbud

PAU - pædagogisk assistent 2010 2011 2012 2013 2014
Studenterårsværk
Studenterårsværk ordinær (PAU) 117 161 164 162 165
Studenterårsværk åben uddannelse (PGU) - - 88 93 83

FIF - forberedelseskursus for flygtninge og 
2010 2011 2012 2013 2014

Antal studerende 44 50 51 57 41
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UCC ’s Center for Undervisningsmidler (CFU) formid-
ler information om digitale og analoge læremidler og 
varetager udlån af bøger i klassesæt, emnekasser og 
praktisk/konkrete materialer til brug i undervisningen. 
En anden væsentlig del af centrets virksomhed er 
vejledning i valg og vurdering af læremidler samt plan-
lægning og evaluering af undervisningen for regionens 
grundskoler, specialskoler og gymnasiale uddannelser. 
Derudover arrangerer CFU korterevarende kurser for 
lærere i grundskolen og på de gymnasiale uddannelser.

CFU har i 2014 igangsat udlån af e-bøger med godt 100 
skønlitterære titler. Salget af dvd’er med tv-udsendel-
ser, kort- og dokumentarfilm samt reklamer er faldet 
men modsvares af CFU’s streamingtjeneste. 

CFU har udviklet sitet 21skills.dk til brug for vejledning 
om udvikling af elevkompetencer i den fagfaglige for-
løbsplanlægning. Sitet, som bygger på en systematisk 
kobling af fælles Forenklede Mål med faglige kompe-
tencer, anvendes som didaktisk refleksionsværktøj til 
fagfaglige diskussioner om udvikling af elevkompeten-
cer med udgangspunkt i lærernes forløbsplanlægning. 

Center for Undervisningsmidler

PAU - pædagogisk assistent 2010 2011 2012 2013 2014
Studenterårsværk
Studenterårsværk ordinær (PAU) 117 161 164 162 165
Studenterårsværk åben uddannelse (PGU) - - 88 93 83

FIF - forberedelseskursus for flygtninge og 
2010 2011 2012 2013 2014

Antal studerende 44 50 51 57 41

Fakta om Centre for Undervisningsmidler 2010 2011 2012 2013 2014
Antal udlån 46.804 58.736 63.427 60.919 61.515
Antal udlånte enheder 559.142 594.894 689.241 659.244 670.882
Antal solgte dvd’er med tv-udsendelser 18.934 20.021 20.482 11.142 9.674
Antal kurser 317 251 242 294 296
Antal kursister 6.972 5.388 5.806 6.790 7.367
Antal kursisttimer 43.728 34.166 33.737 39.185 38.776
Levende Musik i Skolen (LMS) - 170 444 418 455
Med Skolen i Biografen - - 45.749 41.184 45.137
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Målrapportering

UCC har indgået en udviklingskontrakt for 2013-2014 
med uddannelses- og forskningsministeren. Formålet 
med udviklingskontrakten er at sætte fokus på kvali-
tetsudviklingen i UCC’s uddannelser og skabe sammen-
hæng til en række uddannelsespolitiske målsætninger.

UCC’s udviklingskontrakt for 2013-14 omfatter seks 
overordnede mål:
1. Bedre kvalitet i uddannelserne
2. Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet
3. Tidligere færdig og mindre frafald
4. Øget innovationskapacitet
5. Styrket udviklings- og evidensbasering af uddan-

nelserne
6. Etablering af Campus Carlsberg

Udviklingskontrakten dokumenterer UCC’s præstation 
og opnåede resultater i 2014 på de udvalgte målsæt-
ninger. Inden for udviklingskontraktens seks hoved-
formål er fastlagt 17 centrale indikatorer, der gennem 

milepæle konkret udmønter de resultatkrav, som er 
aftalt mellem UCC og uddannelses- og forskningsmi-
nisteren.

I 2014 har UCC arbejdet målrettet med disse mål og 
leveret markante resultater i forhold til de fastlagte 
milepæle.

Nedenfor afrapporteres på opfyldelse af målene i 
udviklingskontrakten. 

Afrapporteringen følger Uddannelses- og Forsknings-
ministeriets paradigme for den skematiske afrappor-
tering af UCC’s resultater. Der redegøres i skemaet 
endvidere for iværksatte initiativer for de områder, 
som ikke har opnået fuld målopfyldelse i 2014.

UCC vurderer, at 13 milepæle er nået, to er delvist nået 
og to er ikke nået.

1. Mål: Bedre kvalitet i uddannelserne
UCC’s strategiske grundlag understøtter mission, 
vision, værdier samt strategiske mål og principper i 
resultatkravet om ”Bedre kvalitet i uddannelserne”. 
UCC skal udvikle videregående professionsuddannelser 
af stadig højere kvalitet. UCC’s uddannelser skal på et 
højt fagligt niveau udvikle og udfordre professionernes 
praksis og imødekomme nye krav fra såvel aftagere 
som studerende. For såvel omverdenen som for de 

studerende bliver uddannelsernes kvalitet i høj grad 
målt på antallet af ugentlige undervisningstimer, idet 
sammenhængen mellem omfanget af den tid studeren-
de har en underviser til rådighed, og uddannelsernes 
faglige niveau bliver fremhævet. I konkurrencen med 
andre udbydere har en indsats for øget timetal stor 
betydning for uddannelsernes prestige, anerkendelse 
og attraktivitet.

MÅL 1.1 
Implementering og synliggørelse af en fælles studieaktivitetsmodel for UCC’s professionsbacheloruddannelser 
(sektorfælles)

Milepæl 2014: 
Studieaktivitetsmodellen er implementeret på alle UCC’s uddannelser

Resultat 2014:
Studieaktivitetsmodellen er i 2014 implementeret på alle UCC’s uddannelser og kommunikeret gennem hjemme-
side og via intranet for alle UCC’s uddannelser. 

Milepælen for 2014 er nået
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MÅL 1.2 
Vejledende normering af uddannelsesaktiviteter inden for lærer- og pædagoguddannelsen ud fra studieaktivitets-
modellen

Milepæl 2014:

Læreruddannelsen Pædagoguddannelsen

Målfastsat Anvendt 
2013

Anvendt 
2014

Målfastsat Anvendt 
2013

Anvendt 
2014

Kategori 1 34 % 22% 26 % 21 % 18 % 21 %
Kategori 2 52 % 40 % 37 % 50 % 46 % 50 %
Kategori 3 9 % 36 % 34 % 20 % 29 % 22 %
Kategori 4 5 % 2 % 3 % 9 % 7 % 7 %

 

Resultat 2014: 
Studieaktivitetsmodellen beskriver de forskellige læringsrum og de forskellige aktiviteter knyttet hertil i 4 hoved-
kategorier:

•	 Kategori 1: Deltagelse af undervisere og studerende - initieret af underviser. Det kan være forelæsninger, hold-
undervisning, studievejledning etc.

•	 Kategori 2: Deltagelse af studerende - initieret af underviser. Det kan være holdmøder uden undervisning, 
studiedage, studiebesøg etc.

•	 Kategori 3: Deltagelse af studerende - initieret af studerende. Det kan være selvstændige studier alene eller i 
samarbejde med andre studerende, herunder forberedelse, udarbejdelse af studieprodukter etc.

•	 Kategori 4: Deltagelse af undervisere og studerende - initieret af studerende. Det kan være forumtimer, frem-
læggelse af studieprodukter, temadage etc.

UCC anvender studieaktivitetsmodellen systematisk på lærer- og pædagoguddannelserne. Den faktiske fordeling 
på kategorierne illustreres i ovenstående figur. Som det fremgår af opgørelsen, er uddannelsesaktiviteter inden for 
kategori 1 steget for både lærer- og pædagoguddannelsen.

Det første år af kontraktperioden (2013) var vejledende i forhold til den faktiske anvendelse af modellen og den 
relevante normering herfor. Der har i kontraktperioden været behov for at justere opgørelsesmetoder for mile-
pælen. Disse ændringer i opgørelsesmetoden gør sig ligeledes gældende for 2014. Den målfastsatte opgørelse 
afspejler en beregning af procentsatserne ud fra en 37 timers arbejdsuge. Anvendelsen af studieaktivitetsmodellen 
og opgørelse i forhold til dens fire kategorier tager udgangspunkt i studiebelastning opgjort som ECTS-point. Den 
procentvise beregning for anvendelsen af studieaktivitetsmodellen foretages således ud fra opgørelse af uddan-
nelserne i ECTS-point, som beskriver arbejdsbelastningen for at nå de fastsatte læringsmål. I forhold til differen-
cen mellem målfastsatte og anvendte værdier skal det bemærkes, at denne i al væsentlighed skyldes forskellige i 
opgørelsesprincipper. 

Milepælen for 2014 er nået
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MÅL 1.3 
Fastsættelse af niveau for undervisningstimetal på lærer- og pædagoguddannelsen

Milepæl 2014: 
Minimum antal undervisningstimer i gennemsnit pr. uge er 14 på læreruddannelsen og 12 på pædagoguddannelsen.

Resultat 2014:
Det gennemsnitlige antal undervisningstimer på læreruddannelsen er fastsat til 15 timer om ugen i de uger, hvor 
der er undervisning.

Det gennemsnitlige antal undervisningstimer på pædagoguddannelsen er fastsat til minimum 12 undervisningsti-
mer pr. uge.

Det gennemsnitlige antal undervisningstimer på pædagoguddannelsen er 12. Det er værd at bemærke, at opgørel-
sen af det gennemsnitlige timeantal på pædagoguddannelsen pga. opbygningen af uddannelsen opgøres ud fra et 
semester på 20 uger, hvorimod et semester på læreruddannelsen er defineret til 15 uger. 

Milepælen for 2014 er nået

MÅL 1.4 
Uddannelser med et stærkt internationalt udsyn

Milepæl 2014: 
•	 Andel af de studerende, der gennemfører et studie- eller praktikophold i udlandet på over 2 uger: 12 %
•	 Andel af de studerende, der gennemfører et studie- eller praktikophold i udlandet på over 12 uger: 11 %
•	 Antal udbudte internationale moduler af læreruddannelsen: 12

Resultat 2014:
•	 Andel af de studerende, der gennemfører et studie- eller praktikophold i udlandet på over 2 uger: 12,1 %
•	 Andel af de studerende, der gennemfører et studie- eller praktikophold i udlandet på over 12 uger: 11,4 %
•	 Antal udbudte internationale moduler af læreruddannelsen: 13 

Modulerne er: Individual assignment (10 ECTS), Intercultural understanding (6 ECTS), Comparative Education 
Perspectives in Theory and Practice (6 ECTS), Globalization and Professional Change (5 ECTS), Modules in a school 
subject (3 ECTS), New Nordic (8 ECTS), Danish Language Learning (2 ECTS), Educational, social and personal lea-
rning and development (10 ECTS), Globalization and Professional challenges (10 ECTS), Didactics of Dialogue and 
Understanding (10 ECTS), Innovation Lab (10 ECTS), The Nordic Model (10 ECTS). 

Ud over de udbudte international moduler, har udvekslingsstuderende kunne vælge basismoduler i engelskfaget. 

Milepælen for 2014 er nået

MÅL 1.5 
Tæt dialog med aftagerne om sikring af match mellem uddannelsesudbud og professionernes kompetencebehov, 
særligt fokus på læreruddannelsen

Milepæl 2014: 
Initieret og gennemført dialog med mindst 100 % af de aftagende kommuner inden for dækningsområdet.

Resultat 2014:
Læreruddannelsen har initieret dialog med samtlige aftagerkommuner inden for dækningsområdet, idet alle prak-
tiksamarbejdskommuner er inviteret til dialog i form af dialogmøder. 

Milepælen for 2014 er nået
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2. Mål: Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet
UCC ønsker at forbedre sammenhæng og kobling 
til videre studier og overbygningsuddannelser med 
henblik på at give flest mulige studerende mulighed 

for videre kompetenceudvikling. UCC vil bidrage til en 
bedre sammenhæng i uddannelsessystemet via større 
fleksibilitet, brobygning samt bedre meritpraksis.

MÅL 2.1 
Andel af institutionens udbudte professionsbacheloruddannelser, der uden forsinkelse giver adgang til minimum en 
kandidatuddannelse

Milepæl 2014:  
70 %

Resultat 2014:
86 %

Idet seks ud af UCC’s syv professionsbacheloruddannelser giver direkte adgang til minimum en kandidatuddan-
nelse er målopfyldelsen 86 %. Tegnsprogtolkeuddannelsen, som i 2013 blev professionsbacheloruddannelse, er den 
eneste undtagelse.

UCC arbejder strategisk i forhold til at sikre sammenhæng i uddannelsessystemet gennem partnerskabsaftaler 
med universiteterne om styrket sammenhæng og direkte adgang til videreuddannelse på kandidatniveau for pro-
fessionsbachelorer.

Milepælen for 2014 er nået

MÅL 2.2 
Brobygning til ungdomsuddannelserne via formaliserede samarbejder med uddannelsesinstitutionerne og Studie-
valg

Milepæl 2014: 
Antal samarbejdsaftaler: 30

Resultat 2014:
UCC har i 2013 justeret strategien for arbejdet med dette kontraktmål , hvorfor milepælen, som den er formule-
ret, ikke er relevant for UCC’s arbejde med brobygning. UCC ønsker at arbejde systematisk, sammenhængende og 
koordineret med brobygning fra ungdomsuddannelserne til UCC’s uddannelser.

Alle uddannelser på UCC arbejder systematisk med brobygning til ungdomsuddannelserne. UCC deltog bl.a. i Ud-
dannelseskaravanen 2014 samt Uddannelse uden Grænser 2014. 

For at styrke det systematiske arbejde med brobygning i 2014 har det været UCC’s mål at udbrede samarbejdet 
med studiepraktik.nu i forhold til 2013. I forhold til sidste års målafrapportering er UCC’s tegnsprogstolkeuddan-
nelse nu også blevet medlem.

Læreruddannelsens brobygningsaktiviteter tilbyder bl.a. interesserede besøg på læreruddannelsen i forlængelse 
af åbent hus. Læreruddannelsen vil i 2015 undersøge om studiepraktik.nu kan supplere og understøtte nogle af de 
aktiviteter, der allerede finder sted. 

I forhold til UCC’s ændrede fokus på styrket brobygning gennem etablerede kanaler og netværk er milepælen 
opfyldt. 

Milepælen for 2014 er nået
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3. Mål: Tidligere færdig og mindre frafald
Frafald er en samfundsmæssig ressourceudfordring og 
et alvorligt økonomisk problem for professionsbache-
loruddannelserne. UCC skal sikre økonomisk bære-
dygtighed gennem en øget fastholdelsesindsats. Det 
kan fx handle om at kvalificere optagelsesgrundlaget, 

styrke undervisningsdifferentiering og fleksibilitet, 
opgradere studieunderstøttende foranstaltninger/
aktiviteter, forbedre den løbende vejledningsindsats i 
uddannelserne, øge internationaliseringsmulighederne 
og synliggøre kobling til videre studier og overbyg-
ningsuddannelser.

MÅL 3.1 
Andel optagne studerende, som fortsat er indskrevet på uddannelsen ved afslutning af 1. studieår (sektorfælles)

Milepæl 2014:
Minimum gældende for alle uddannelser: 82 %
Samlet gennemsnit for alle uddannelser: 87 %

Resultat 2014:
Minimum gældende for alle uddannelser: 79 %
Samlet gennemsnit for alle uddannelser: 87 %
Pædagoguddannelsen: 83 %
Læreruddannelsen: 89 %

I opgørelsen af andelen af studerende, der fortsat er indskrevet på uddannelsen ved afslutning af 1. studieår, er 
der i afrapporteringen særligt opmærksomhed på lærer- og pædagoguddannelsen. Disse ligger begge over det 
fastsatte minimum. 

Tegnsprogstolkeuddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen ligger med henholdsvis 79,7 procent og 79,4 procent 
under det fastsatte minimum, hvilket får betydning for målopfyldelsen vedrørende minimum gældende for alle 
uddannelser. Begge uddannelser har en særlig opmærksomhed på frafaldet og baggrundene herfor og har på bag-
grund af det systematiske kvalitetsarbejde løbende iværksat tiltag, der skal styrke gennemførelsen.

Tegnsprogstolkeuddannelsen har udviklet en introforløbspakke, hvor den studerende har mulighed for at få 
individuel sparring. Derudover har uddannelsen skemalagt kollektiv studievejledning med forebyggende formål. 
Sygeplejerskeuddannelsen har igangsat et pilotprojekt, der skal undersøge specifikke frafaldsårsager blandt de 
studerende. 

Milepælen er delvist nået
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MÅL 3.2 
Andelen af studerende der fuldfører uddannelsen (sektorfælles)

Milepæl 2014: 
Minimum for alle uddannelser: 70 %
Samlet gennemsnit for alle uddannelser: 76 %

Resultat 2014:
Minimum for alle uddannelser: 53 %
Samlet gennemsnit for alle uddannelser: 73 %
Pædagoguddannelsen: 76 %
Læreruddannelsen: 64 %

I opgørelsen af andelen af studerende der fuldfører uddannelsen, er der i afrapporteringen særligt opmærksom-
hed på lærer- og pædagoguddannelserne, hvorfor de er fremhævet. 

Uddannelserne til lærer og psykomotorisk terapeut ligger under det fastsatte minimum. For disse to uddannelser 
ligger den beregnede fuldførelsesprocent på 64 procent for læreruddannelsen og 53 procent på uddannelsen til 
psykomotorisk terapeut. 

I afrapporteringen på milepælen for 2013 var det et opmærksomhedspunkt, at uddannelsen til psykomotorisk 
terapeut lå under det fastsatte minimum for andelen af studerende, der fortsat er indskrevet på uddannelsen efter 
første studieår. I 2014 har uddannelsen arbejdet systematisk med denne udfordring. Uddannelsen har bl.a. nedsat 
en taskforce, forbedret kommunikationen af uddannelsens indhold og mål samt iværksat individuelle samtaler om 
studietilfredshed efter første modul. Denne indsats for at fastholde de studerende på uddannelsen til psykomoto-
risk terapeut har allerede skabt resultater, i forhold til at der er sket en markant stigning i andelen af studerende, 
der fortsat er indskrevet på uddannelsen efter første studieår (86 procent). Det forventes, at denne udvikling vil få 
betydning for den overordnede fuldførelsesprocent for hele uddannelsen. 

UCC’s læreruddannelse har i 2014 iværksat en række tiltag, som skal være med til at styrke de studerenes gen-
nemførsel og modvirke frafald. Læreruddannelsen har udviklet studieunderstøttende tilbud, og der er sat øget 
fokus på studievejledning og rådgivning om modulvalg. Derudover har læreruddannelsen haft særligt fokus på at 
understøtte de studerenes studiegruppearbejde. På baggrund af disse tiltag forventes det at andelen af stude-
rende, der fuldfører uddannelsen vil stige fremover. 

Milepælen er ikke nået
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MÅL 4.1 
Andel af de studerendes afsluttende eksamensopgaver, der tager afsæt i et konkret samarbejde med en ekstern 
aktør fra praksis

Milepæl 2014: 
Minimum gældende for alle uddannelser:  77 %
Samlet gennemsnit for alle uddannelser:  85 %

Resultat 2014:
Minimum gældende for alle uddannelser: 55 %
Samlet gennemsnit for alle uddannelser: 67 %

Fordelt på: 
Pædagoguddannelsen 55 %
Læreruddannelsen 83 %
Sygeplejerskeuddannelsen 70 %
Fysioterapeutuddannelsen 56 %
Uddannelsen til psykomotorisk terapeut 56 %
Tekstilformidleruddannelsen 74 %
Tegnsprogstolkeuddannelsen 93 %

Registreringen af de studerendes afsluttende eksamensopgave, der tager afsæt i et konkret samarbejde med en 
ekstern aktør fra praksis foretages i UC Viden. Som det fremgår af opgørelsen af milepælen for 2014, er resultatet 
for såvel minimum som samlet gennemsnit for alle uddannelser under de fastsatte måltal. Der er i anvendelsen af 
UC Viden registreret en usikkerhed blandt de studerende i forhold til definitionen af samarbejde med en ekstern 
aktør fra praksis, hvilket kan forklare de lave opgørelsesprocenter. En ny model for registrering af denne informa-
tion bliver implementeret i UC Viden i løbet af 2015 med henblik på at gøre registrering mere gennemskueligt for 
de studerende. UCC er meget opmærksom på dette forhold og har fremadrettet fokus på at sikre korrekt data 
som grundlag for opgørelse af dette mål i professionshøjskolernes videnregnskab.

Milepælen for 2014 er ikke nået

MÅL 4.2 
Skoletilknytning. Antal skoler i regionen, hvor der er indgået en konkret aftale om særskilt praktik og skoletilknyt-
ning med henblik på at styrke innovation og sammenhæng mellem teori og praksis i læreruddannelsen

Milepæl 2014: 
Antal skoler: 100

Resultat 2014:
I den nye læreruddannelse består praktikvirksomhed af praktik og praksistilknytning, hvorfor skoletilknytning som 
begreb er forældet. 

UCC samarbejder i forbindelse med den nye læreruddannelse med skoler i Region Hovedstadens kommuner om 
praksissamarbejde og særlige praktikforløb. Der er indgået partnerskabsaftaler med størstedelen af de kommuner, 
hvor UCC har studerende i praktik og praksissamarbejde. Samarbejdsaftalerne for skolerne fordeler sig på flere 
forskellige undervisningsfag og praktikkontakter. 

Milepælen for 2014 er nået

4. Mål: Øget innovationskapacitet
Velfærdssamfundet og dets institutioner udvikler sig 
hurtigere end nogensinde. Det betyder, at behovet 
for ny praksisrelevant og evidensbaseret viden om 
professionerne - og for innovative kompetencer hos 
UCC’s dimittender - bliver stadigt større. UCC skal 
understøtte en innovativ offentlig sektor og bidrage 
til udviklingen af velfærdsområdet ved at sikre et tæt 

samspil med aftagere og interessenter omkring udvik-
lingen af såvel professionsbacheloruddannelserne som 
af nyskabende løsninger i professionerne. Samtidig skal 
UCC styrke de studerendes arbejdsmarkedsparathed 
og innovationskapacitet. Derfor skal UCC’s uddannel-
ser systematisk udvikles med udgangspunkt i praksis-
relevant og evidensbaseret viden i samarbejde med 
aftagere og interessenter m.fl.
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5. Mål: Styrket forsknings- og udviklingsbasering
UCC bestræber sig på at udgøre et centralt videncentrum, som bidrager med værdifuld udvikling af både profes-
sionernes uddannelser, dvs. grund-, efter- og videreuddannelser og af professionernes praksis i det danske vel-
færdssamfund. Det primære mål er derfor en fortsat videnudvikling og videncirkulation mellem UCC’s uddannelser 
(grund-, efter- og videreuddannelser), de konkrete udviklings- og forskningsaktiviteter samt den praksis, som UCC 
samarbejder med og uddanner til. Udvikling og forskning i UCC foregår i et gensidigt samarbejde med UCC’s sam-
arbejdspartnere – dvs. regioner, kommuner og virksomheder samt nationale og internationale forskningsinstitutio-
ner, herunder UCC’s partnerinstitutioner både i Danmark og i resten af Europa (Universities of Applied Sciences).

MÅL 5.1 
Antal og andel af undervisere med færdiggjort ph.d. samt antal og andel undervisere i ph.d.-uddannelsesforløb 
(sektorfælles)

Milepæl 2014: 
Antal ph.d.
Andel af ansatte i underviserstillinger

45
7 %

Antal ansatte i ph.d. uddannelsesforløb
Andel af ansatte i underviserstillinger

18
3 %

Milepælen er opfyldt i forhold til fordelingen af ph.d.’ere samt ansatte i ph.d.-uddannelsesforløb og ansatte i 
underviserstillinger. Milepælen er delvist opfyldt i forhold til antallet af ph.d’er, da målepunktet om 45 ansatte med 
en ph.d.-grad ikke er nået. Her skal det bemærkes, at der er 22 ansatte i UCC, som er i gang med et ph.d.-uddan-
nelsesforløb. De 22 som er i gang med en uddannelse til ph.d. udgør en mulig vækst i antallet af ansatte med en 
ph.d.-grad de kommende tre år, forudsat at de finder beskæftigelse ved UCC efter opnået grad. På den baggrund 
vil antallet af ph.d.’er højst sandsynligt stige de kommende år. 

Milepælen for 2014 er nået

MÅL 5.2 
Omfang af ekstern finansiering af UCC’s forsknings- og udviklingsaktiviteter (sektorfælles)

Milepæl 2014: 
Omsætning: 8 mio. kr.

Resultat 2014:
Omsætning: 7,7 mio. kr. 

Der er igangsat de aktiviteter, som det ydede tilskud er givet til. Konkret vil det sige uddannelse af 13 ph.d.’er samt 
en række forsknings- og udviklingsprojekter. Omsætningen på 8 mio. kr. er næsten nået, og UCC arbejder målret-
tet på at øget omfanget af den eksterne finansiering. Derudover er der igangsat en intern proces, der skal sikre, at 
forsknings- og udviklingsaktiviteter, der bliver igangsat i andre områder end UCC’s afdeling for Forskning, Udvik-
ling og Internationalisering, bliver registreret korrekt, således at disse kan indgå i opgørelsen af Frascati-aktiviteter

Milepælen for 2014 er delvist nået

MÅL 5.3 
FoU baseline 2013 (sektorfælles)

Milepæl 2014: 
I 2014 måles på de konkrete indikatorer på FoU Baseline

Resultat 2014:
UCC har i 2014 målt på de konkrete indikatorer i FoU baseline i forbindelse med udarbejdelsen af sektorens vi-
denregnskab. Danske Professionshøjskoler har i efteråret 2014 udgivet og offentliggjort sektorens første viden-
regnskab ”Videnregnskab 2013”. Baggrunden for udviklingen af videnregnskabet er ”FoU Baseline”-rapporten fra 
2013, der blev igangsat af Danske Professionshøjskoler for at udvikle en ramme for professionshøjskolesektorens 
performance på forsknings- og udviklingsområdet. 

Milepælen for 2014 er nået

Resultat 2014:
Antal ph.d.
Andel af ansatte i underviserstillinger

44
9 %

Antal ansatte i ph.d. uddannelsesforløb
Andel af ansatte i underviserstillinger

22
4 %
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MÅL 5.4 
Andelen af UCC’s FoU ressourcer, der er målrettet en styrkelse af videngrundlaget for lærere og pædagogers ud-
dannelse og profession

Milepæl 2014: 
Andelen udgør min. 80 %

Resultat 2014:
Andelen udgør min. 80 %

UCC anvender minimum 80 % af ressourcerne målrettet på styrkelse af videngrundlaget for lærere og pædago-
gers uddannelse og profession. I budgetteringen er midlerne fordelt med 80 % til lærer- og pædagogområdet.

Milepælen for 2014 er nået

MÅL 5.5 
Andel af UCC’s samlede forsknings- og udviklingsressourcer, som er anvendt i samarbejde med universiteter.

Milepæl 2014: 
Universiteter: 45 %

Resultat 2014:
Universiteter: ca. 75 %

UCC’s forskningssatsninger har fra starten i 2013 arbejdet ud fra den forudsætning, at alle forskningssatsninger 
skal identificere nationale og internationale forskningsmiljøer, der kan fungere som relevante faglig samarbejds-
partnere. Dette er realiseret som planlagt, og der er således knyttet universitetssamarbejdspartnere til alle forsk-
ningssatsninger. Derudover er alle aftaler om ekstern finansiering etableret i konsortier og samarbejder, som også 
involverer universiteter. Den præcise procentandel er vanskelig at gøre op, men det skønnes, at andelen af UCC’s 
samlede forsknings- og udviklingsressourcer som anvendes i samarbejde med universiteter er omkring 75 procent.

Milepælen for 2014 er nået

6. Mål: Etablering af Campus Carlsberg
UCC vil med campus i Carlsberg Byen etablere et 
stærkt og innovativt uddannelsesmiljø med klare visio-
ner for fremtidens professionsbacheloruddannelser og 
for udviklingen af nye stærke fagmiljøer for bl.a. lærer- 
og pædagoguddannelsen.  

Campus Carlsberg bliver et af Europas største uddan-
nelses- og forskningsmiljøer på det pædagogiske om-

råde. Med et fremtidssikret studie- og undervisnings-
miljø ønsker UCC at kunne tiltrække flere og endnu 
mere kvalificerede studerende. Ved at samle UCC’s 
uddannelsesaktiviteter i en ny tværfaglig campus i 
København vil UCC markere en ny synlighed. UCC vil 
skabe rammer for tværfaglig udvikling af uddannelser 
og viden på tværs af professionerne, fx mellem lærere 
og pædagoger i samarbejdet om børns udvikling og 
læring.

MÅL 6.1 
UCC’s uddannelser udvikles i perspektiv af Campus Carlsberg

Milepæl 2014: 
Strategier for uddannelsesudviklingen i perspektiv af UCC Campus Carlsberg er formuleret og implementering 
påbegyndt. Udviklingen af UCC’s generelle infrastruktur i perspektiv af UCC Campus Carlsberg er igangsat.

Resultat 2014:
Der er formuleret en strategi for UCC, som fastlægger retningen for UCC’s uddannelsesudvikling for 2014-2017. 
Implementeringen heraf er påbegyndt og udviklingen af UCC’s faglige miljøer og den generelle infrastruktur i 
perspektiv af Campus Carlsberg fastlagt. 

Etablering af UCC Campus Carlsberg følger den indgående OPP aftale. Byggeprojektet har den forventede frem-
drift.

Milepælen for 2014 er nået
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Regnskabsgrundlag 
Årsrapporten for Professionshøjskolen UCC er udar-
bejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler 
og principper, som fremgår af Finansministeriets 
bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab 
(regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retnings-
linjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative 
Vejledning (www.oav.dk). 

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner. Den anvendte 
regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at 
fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, 
og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når institutionen, 
som følge af en tidligere begivenhed, har en retlig eller 
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige 
økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forplig-
telsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser 
til kostpris. Måling efter første indregning sker som 
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsige-
lige risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten 
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der 
eksisterede på balancedagen. 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter 
som udgangspunkt i det regnskabsår, som de vedrø-
rer, uanset betalingstidspunktet. Aktivitetsrelaterede 
statstilskud udbetales og indregnes dog forskudt for 
aktiviteten i henhold til Uddannelses- og Forskningsmi-
nisteriets tilskudsregler. 

Omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver 
og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen ved rea-
lisering. Indregningen sker under finansielle indtægter 
eller finansielle omkostninger.

Afledte finansielle instrumenter
Afledte finansielle instrumenter indregnes første 
gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til 
dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte 
finansielle instrumenter klassificeres som ”Andre tilgo-
dehavender” henholdsvis et tillæg til de gældsforplig-
telser, som instrumentet vedrører. 

Ændring i dagsværdien af finansielle instrumenter, der 
er klassificeret som og opfylder betingelserne for sik-
ring af forventede fremtidige transaktioner, indregnes 
på egenkapitalen under overført resultat for så vidt 

angår den effektive del af afdækningen. Den ineffek-
tive del indregnes i resultatopgørelsen.

resUltAtoPGØrelsen

Statstilskud, deltagerbetaling samt andre  
indtægter mv.
Statstilskud indregnes i det finansår, som Uddannelses- 
og Forskningsministeriet henfører tilskuddet til. 

En række statstilskud vedrørende professionshøjsko-
lens uddannelser udbetales på grundlag af den foretag-
ne studenterårsværks¬indberetning, men er tidsmæs-
sigt forskudt i forhold til aktiviteten. 

Statstilskud, der ikke af Uddannelses- og Forskningsmi-
nisteriet henføres til et specifikt finansår, periodiseres. 
Det vil sige, at tilskuddene indregnes i det regnskabsår, 
hvor den tilknyttede aktivitet gennemføres, uanset 
hvornår betalingen er modtaget.

Hvor statstilskud som følge af betalingsreformen er 
erstattet af betaling fra jobcentre, indregnes indtæg-
terne i samme takt som indregningen af undervisnings-
taxameter fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Deltagerbetaling vedrørende åben uddannelse indreg-
nes i det finansår, hvortil Uddannelses- og Forsknings-
ministeriet henfører det udløste undervisningstaxame-
ter.

Øvrige deltagerbetalinger og andre indtægter pe-
riodiseres, hvilket vil sige, at indtægterne indregnes i 
samme regnskabsår, som de tilsvarende omkostninger, 
uanset hvornår betalingen er modtaget.

Igangværende serviceleverancer indregnes i netto-
omsætningen i takt med, at undervisning m.v. udføres, 
hvorved nettoomsætningen svarer til salgs¬¬værdien 
af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsme-
toden).

Omkostninger
Omkostninger indregnes i takt med afholdelsen. Om-
kostningerne omfatter de omkostninger, der er med-
gået til at opnå årets omsætning (indtægter), herunder 
løn og lønafhængige omkostninger, afskrivninger og 
øvrige omkostninger.

Omkostningerne fordeles på formålene:

•	 Undervisningens gennemførelse
•	 Markedsføring
•	 Ledelse og administration
•	 Bygningsdrift
•	 Aktiviteter med særlige tilskud
•	 Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Anvendt regnskabspraksis

http://www.oav.dk
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Omkostningerne er så vidt muligt henført direkte til 
de enkelte formål. Hvor det ikke har været muligt at 
henføre omkostningerne direkte, er der anvendt forde-
lingsnøgler, der er baseret på medgåede timer, direkte 
lønomkostninger eller antal årsstuderende (stå). 

Finansielle indtægter
Finansielle indtægter omfatter renteindtægter og 
eventuelle kursstigninger på værdipapirer.

Finansielle omkostninger
Finansielle omkostninger omfatter renteomkostninger, 
amortisering af langfristede gældsforpligtelser samt 
andre finansielle omkostninger

Ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter og omkostninger inde-
holder indtægter og omkostninger, som hidrører fra 
begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra 
den ordinære drift og som ikke forventes at være af 
tilbagevendende karakter.

BAlAnCen

Aktiver
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger, undervisningsudstyr, andet 
udstyr og inventar samt indretning af lejede lokaler 
måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og 
nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostnin-
ger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger 
til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet 
er klar til at blive taget i brug. For egen-fremstillede 
aktiver omfatter kostprisen direkte omkostninger til 
materialer, komponenter, underleverandører og løn-
ninger. For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen 
den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutids-
værdien af de fremtidige leasingydelser.  Der indregnes 
ikke renter i kostprisen.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af 
forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Rest-
værdien udgør maksimalt 50 % af værdien ved første 
indregning. Grundet ændrede afskrivningsregler må 
bygninger anskaffet fra 2011 og fremefter ikke længere 
afskrives over andre perioder end 50 år. Der foretages 
lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af 
aktivernes forventede brugstider.
Bygninger, erhvervet før 1. januar 2011 50-60 år 
Bygninger, erhvervet efter 1. januar 2011 50 år
Bygningsinstallationer 10-20 år
Indretning af lejede lokaler 5-10 år
Inventar og andet udstyr 3-5 år
Undervisningsudstyr 3-5 år
Biler 3-8 år

For bygninger på grunde med hjemfaldspligt kan 
afskrivningsperioden dog ikke overskride hjemfaldsda-
toen.

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under 
henholdsvis undervisningens gennemførelse, markeds-
føring, ledelse og administration, bygningsdrift samt 
aktiviteter med særlige tilskud.

Aktiver med en kostpris under 50 t.kr. pr. enhed 
indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på 
anskaffelsestidspunktet. Der foretages ikke bunkning 
af ensartede anskaffelser, der enkeltvis koster under 50 
t.kr. Dog aktiveres anskaffelser under 50 t.kr. i forbin-
delse med IT-infrastruktur.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materi-
elle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 
salgs¬pri¬sen med fradrag af salgsomkostninger og 
den regnskabs¬mæssige værdi på salgstidspunktet. 
Fortjeneste eller tab indregnes i resul¬tatopgørelsen 
sammen med af- og nedskrivninger eller under andre 
driftsindtægter, i det omfang salgsprisen overstiger 
den oprindelige kostpris.

Nedskrivning af anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsakti-
ver gennemgås årligt for at afgøre, om der er en indika-
tion af værdiforringelse ud over det som udtrykkes ved 
normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet foretages 
der nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. 
Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den 
højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. 
Såfremt det ikke er muligt at fastsætte genindvindings-
værdien for det enkelte anlægsaktiv, vurderes ned-
skrivnings-behovet for den mindste gruppe af aktiver, 
hvor det er muligt at opgøre genindvindingsværdien.

Nedskrivning af materielle anlægsaktiver omkostnings-
føres under samme regnskabspost som de tilhørende 
afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver
Deposita måles til kostpris. 

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris opgjort efter 
FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvor 
denne er lavere. 

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der 
sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af 
nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Ned-
skrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel 
vurdering af de enkelte tilgodehavender baseret på 
erfaringer fra tidligere år.
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Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver 
omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efter-
følgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter 
måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer 
til nominel værdi.

Værdipapirer
Obligationer optages i regnskabet til den officielle 
markedskurs. Tab eller gevinster registreres under 
finansielle udgifter eller indtægter. 

Passiver
Langfristede gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser, herunder statslån, 
kommunal gæld og prioritetsgæld til realkredit-insti-
tutter og kreditinstitutter måles på tidspunktet for 
lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne 
provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkost-
ninger. Efterfølgende måles lang-fristet gæld til amor-
tiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi 
ved anvendelse af den effektive rentes metode.

Andre finansielle forpligtelser
Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret 
kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver 
omfatter modtagne indtægter til resultat-føring i ef-
terfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter 
måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer 
til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelsen
Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den 
indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende 

drift, investeringer og finansiering samt institutionens 
likvider ved årets begyndelse og slutning. 

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres 
som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante drifts-
poster samt ændring i drifts¬¬kapit¬al. Driftskapitalen 
omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gælds-
forpligtelser eksklusiv de poster, der indgår i likvider.

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter 
pengestrømme fra køb og salg af materielle og finan-
sielle anlægsaktiver.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter 
omfatter optagelse af lån samt afdrag på rentebæ-
rende gæld.

Likvider omfatter likvide beholdninger og obligationer.

Hoved- og nøgletal/særlige specifikationer
Hoved- og nøgletal for institutionen opstilles og 
præsenteres i overensstemmelse med de regnskabs-
regler og principper, som fremgår af Finansministeriets 
bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab 
(regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retnings-
linjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative 
Vejledning (www.oav.dk).

Regnskabsmæssige nøgletal
•	 Overskudsgrad (= Driftsresultat før ekstraordinære 

poster/Omsætning i alt x 100).
•	 Likviditetsgrad (= Omsætningsaktiver i alt/Kortfri-

stet gæld i alt x 100).
•	 Soliditetsgrad (= Egenkapital i alt/Aktiver i alt x 100).
•	 Finansieringsgrad (= Langfristet gæld i alt/Materielle 

anlægsaktiver i alt x 100).

http://www.oav.dk
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Resultatopgørelse

2014 2013
Note t.kr. t.kr.

Statstilskud 1 611.164 551.180
Deltagerbetaling og andre indtægter 2 289.790 315.224
Omsætning  900.955 866.403

 
Undervisningens gennemførelse 3 -482.106 -470.796
Markedsføring 4 -9.873 -11.481
Ledelse og administration 5 -85.500 -78.286
Bygningsdrift 6 -111.679 -147.140
Aktiviteter med særlige tilskud 7 -75.700 -71.789
Forsknings- og udviklingsaktiviteter 8 -32.655 -22.131
Driftsomkostninger -797.513 -801.622

  
Resultat før finansielle poster 103.441 64.781

 
Finansielle indtægter 9 3.460 1.091
Finansielle omkostninger 10 -2.216 -5.235
Årets resultat 104.685 60.636
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Balance

Aktiver 2014 2013
Note t.kr. t.kr.

Indretning af lejede lokaler 518 603
Grunde og bygninger 259.250 289.656
Andet udstyr og inventar 14.722 17.877
Forudbetalte og uafsluttede anlægsaktiver 21.950 15.970
Materielle anlægsaktiver i alt 11 296.440 324.105

 
Deposita 12.743 10.666
Finansielle anlægsaktiver i alt 12.743 10.666

  
Anlægsaktiver i alt 309.183 334.772

 
Varebeholdninger 623 759
Varebeholdninger i alt 623 759

 
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 33.383 25.824
Andre tilgodehavender 19.537 19.019
Periodeafgrænsningsposter 8.655 4.046
Tilgodehavender i alt 61.575 48.889

 
Værdipapirer 208.075 160.942
Likvide beholdninger 204.480 175.181
Likvider i alt 412.555 336.124

  
Omsætningsaktiver i alt 474.754 385.772

  
Aktiver i alt 783.936 720.543
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Balance (fortsat)

Passiver 2014 2013
Note t.kr. t.kr.

Egenkapital pr. 31. december 1990 258.559 258.559
Egenkapital i øvrigt 33.987 -26.649
Dagsværdiregulering af finansielle sikringsinstrumenter -1.665 -1.608
Årets resultat 104.685 60.636
Egenkapital i alt 12 395.567 290.939

 
Statslån 0 189
Realkreditgæld 13 142.157 161.386
Langfristede gældsforpligtelser i alt 142.157 161.575

 
Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser 7.373 6.170
Skyldig løn 12.602 13.702
Feriepengeforpligtelser 59.693 56.687
Leverandører af varer og tjenesteydelser 46.928 32.869
Anden gæld 23.906 22.701
Periodeafgrænsningsposter 95.711 135.900
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 246.212 268.030

  
Gældsforpligtelser i alt 388.369 429.604

  
Passiver i alt 783.936 720.543

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 14

Andre forpligtelser 15
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Pengestrømsopgørelse

2014 2013
Note t.kr t.kr

Årets resultat 104.685 60.636
  

Reguleringer vedr. ikke kontante poster:   
Af- og nedskrivninger 14.190 56.272
Reguleringer -17.259 -60.815

  
Ændringer i driftskapital   
Ændring i varebeholdninger 135 633
Ændring i tilgodehavender 14.279 21.655
Ændring i kortfristet gæld -48.783 -122.530
Pengestrømme fra driftsaktivitet 67.248 -44.147

  
Køb af materielle anlægsaktiver -9.684 -11.584
Salg af materielle anlægsaktiver 40.418 115.000
Ændring i finansielle anlægsaktiver -2.077 -678
Pengestrømme fra investeringsaktivitet 28.657 102.738

  
Ændring i statslån -189 0
Ændring i realkreditgæld -19.286 -4.380
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -19.475 -4.380

  
Ændring i likvider 76.431 54.210

  
Likvider primo 336.124 281.914
Likvider ultimo 412.555 336.124

  
Likvider specificeres således   
Værdipapirer 208.075 160.942
Likvide beholdninger 204.480 175.181
Likvider ultimo 412.555 336.124
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Noter

2014 2013 
 t.kr.  t.kr. 

1 Statstilskud
Undervisningstaxameter 363.572 364.954
Fællesudgiftstilskud 66.222 67.399
Bygningstaxameter 53.304 49.563
Særlige tilskud 59.479 52.507
Forsknings- og udviklingsaktiviteter 68.587 16.756
Statstilskud i alt 611.164 551.180

 
2 Deltagerbetaling og andre indtægter  

Deltagerbetaling, uddannelse 165.167 173.038
Anden ekstern rekvirentbetaling 95.310 75.598
Andre indtægter 21.668 61.190
Forsknings- og udviklingsaktiviteter 7.646 5.398
Deltagerbetaling og andre indtægter i alt 289.790 315.224

 
3 Undervisningens gennemførelse  

Løn og lønafhængige omkostninger -349.452 -337.283
Afskrivning -1.177 -1.255
Øvrige omkostninger -131.477 -132.258
Undervisningens gennemførelse i alt -482.106 -470.796

 
4 Markedsføring  

Løn og lønafhængige omkostninger -4.563 -5.645
Afskrivning 0 -74
Øvrige omkostninger -5.310 -5.762
Markedsføring i alt -9.873 -11.481

 
5 Ledelse og administration  

Løn og lønafhængige omkostninger -49.363 -44.355
Afskrivning -3.834 -4.500
Øvrige omkostninger -32.303 -29.430
Ledelse og administration i alt -85.500 -78.286

 
6 Bygningsdrift  

Løn og lønafhængige omkostninger -17.255 -17.217
Afskrivning -8.979 -50.231
Øvrige omkostninger -85.445 -79.691
Bygningsdrift i alt -111.679 -147.140
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Noter (fortsat)

2014 2013 
 t.kr.  t.kr. 

7 Aktiviteter m. særlige tilskud
Løn og lønafhængige omkostninger -39.828 -39.178
Afskrivning -201 -212
Øvrige omkostninger -35.671 -32.399
Aktiviteter med særlige tilskud i alt -75.700 -71.789

 
8 Forsknings- og udviklingsaktiviteter  

Løn og lønafhængige omkostninger -26.712 -18.604
Afskrivning 0 0
Øvrige omkostninger -5.944 -3.527
Forsknings- og udviklingsaktiviteter i alt -32.655 -22.131

 
9 Finansielle indtægter  

Renteindtægter og andre fin. indtægter 3.460 1.091
Kursgevinster på værdipapirer 0 0
Finansielle indtægter i alt 3.460 1.091

 
10 Finansielle omkostninger  

Renteomkostninger og andre fin. omk. -2.646 -4.233
Kurstab på værdipapirer 429 -1.002
Finansielle omkostninger i alt -2.216 -5.235
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Noter (fortsat)

11 Anlægsnote

Indretning 
af lejede 

lokaler
Grunde og 
bygninger 

Andet  
udstyr og  

inventar i alt
t.kr t.kr t.kr t.kr

Anskaffelsespris 01.01.2014 6.491 429.620 83.066 519.177
Tilgang i årets løb 0 0 3.729 3.729
Afgang i årets løb 0 35.407 0 35.407
Anskaffelsespris 2014 6.491 394.213 86.795 487.499

Akkumulerede af- og nedskrivninger 5.888 139.965 65.189 211.042
Af- og nedskrivninger i årets løb 85 7.222 6.884 14.190
Af- og nedskrivninger tilbageførte i årets løb 0 12.223 0 12.223
Akkumulerede af- og nedskrivninger 2014 5.973 134.963 72.073 213.010

Forudbetalte og uafsluttede 
anlægsaktiver 01.01.2014 15.970 0 0 15.970

Tilgang forudbetalte og uafsluttede 
anlægsaktiver 5.980 0 0 5.980

Afgang forudbetalte og uafsluttede 
anlægsaktiver 0 0 0 0

Forudbetalte og uafsluttede 
anlægsaktiver 2014 21.950 0 0 21.950

Bogført værdi 2014 22.468 259.250 14.722 296.440

Kontantvurdering af grunde og bygninger 
31-12-2014 - 419.016 - -

Værdi af afsluttede, ikke vurderede ny- 
og tilbygninger - - - -

12 egenkapital 2014 2013
t.kr t.kr

Egenkapital primo 292.547 231.910
Dagsværdiregulering af finansielle sikringsinstrumenter -1.665 -1.608
Årets bevægelse 104.685 60.636
Egenkapital ultimo 395.567 290.939
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Noter (fortsat)

13   langfristede gældsforpligtelser
langfristet 

del
Kortfristet 

del
restgæld 
efter 5 år

t.kr t.kr t.kr

 Realkreditgæld 31-12-2013 142.157 7.373 110.104

14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, DKK 149,5 mio. kr., er der givet pant i grunde og bygninger, 
hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2013 udgør DKK 259,3 mio.kr. Der er tinglyst deklaration om 
hjemfaldspligt for ejendommen Mørkhøj Parkallé 5-7, Søborg, fra år 2050, og for ejendommen Bybjergvej 25, 
Skovlunde, fra år 2060.

15 Andre forpligtelser
Institutionen har indgået normale huslejeaftaler, hvor lejen i uopsigelighedsperioden udgør ca. DKK 200,7 mio. kr. 
Herudover har institutionen indgået en række serviceaftaler, som forpligter institutionen. Forpligtelserne vedrø-
rer fortrinsvis kantinedrift.

Ultimo 2012 Indgik UCC et offentligt privat partnerskab med udviklingsselskabet Carlsberg Byen PS om et uddan-
nelsesbyggeri i Carlsberg Byen i København. UCC har dermed accepteret en finansiel leasingforpligtelse, der over 
en 30 årig periode beløber sig til 3,5 mia.kr.
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Særlige specifikationer

Personaleomkostninger 2014 2013
t.kr. t.kr.

Lønninger 415.476 396.165
Pensioner 68.745 63.488
Andre omkostninger til social sikring 2.953 2.630
Personaleomkostninger i alt 487.174 462.283

Personaleårsværk 2014 2013

Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår. 948,4 922,1
Andel i procent ansat på sociale vilkår. 3,7% 4,1%

revision 2014 2013
t.kr. t.kr.

Lovpligtig revision 512 498
Andre erklæringsydelser 139 147
Andre ydelser 85 82
I alt 736 727

Undervisningsmiddelcenterfunktionen 2014 2013

Tilskud 40.155  39.938
Øvrige indtægter 14.895  12.830
Indtægter i alt 55.050  52.768

 
Lønomkostninger 25.332  23.213
Øvrige omkostninger 28.543  27.683
Omkostninger i alt 53.875  50.896

 
Resultat 1.175 1.872
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Særlige specifikationer (fortsat)

selvforsikringsudgifter 2014 2013
t.kr. t.kr.

Udgifter vedrørende bygninger og løsøre 1.861 474
Udgifter vedrørende erstatningsansvar 0 141
Udgifter vedrørende tjenesterejser 0 69
Afholdte selvforsikringsudgifter i alt 1.861 684

Beløb for ikke genanskaffede genstande
Ikke genanskaffede genstande i alt  -   -
Samlede selvforsikringsomkostninger i regnskabsåret  1.861  684 

Institutionens selvrisiko i regnskabsåret 9.010 8.664

Indtægtsdækket virksomhed – IDV 2014 2013 2012 2011
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Omsætning 55.157 52.240 45.813 30.534
Lønninger 33.646 31.489 27.615 18.405
Øvrige drift 20.960 20.220 17.733 11.819
Indtægtsdækket virksomhed i alt 552 531 466 310

 
Akkumuleret resultat 1.859 1.308 776 310
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Fripladser

Uddannelse Antal ansøgninger

Antal personer, 
der har fået tildelt 
hel/delvis friplads

Forbrug i 

regnskabsåret

Supplerende 
egenbetaling af 
studieafgift ved 

delvis friplads
Pædagog 10 10 -287.605 0
Lærer 6 6 -206.589 0

År Beholdning primo

Overført fra 
Styrelsen for 

Videregående 
Uddannelser og 

Uddannelses-
støtte

Overført over-
skud vedr. uden-

landske betalings-
studerende

Forbrug i 

regnskabsåret
Beholdning 

ultimo
2010 - 768.207 - - 768.207
2011 768.207 668.142 768.207 - 1.436.349
2012 1.436.349 592.693 1.436.349 - 2.029.042
2013 2.029.042 659.269 2.029.042 -408.282 2.280.029
2014 2.280.029 476.196 2.280.029 -494.194 2.262.031
Hensat til afgivne tilsagn pr. 31. december 2013 762.900
Heraf midler hvoraf der endnu ikke er givet tilsagn pr. 31. december 2014 1.499.131

stipendier

Uddannelse Antal ansøgninger

Antal personer,      
der har fået 

tildelt hel/delvis 
stipendier

Forbrug i 

regnskabsåret
Pædagog 10 10 -353.040
Lærer 6 6 -220.650

År Beholdning primo

Overført fra 
Styrelsen for 

Videregående 
Uddannelser og 

Uddannelses-
støtte

Overført over-
skud vedr. uden-

landske betalings-
studerende

Forbrug i 

regnskabsåret
Beholdning 

ultimo
2010 - 522.898 - - 522.898
2011 522.898 456.564 522.898 - 979.462
2012 979.462 408.754 979.462 - 1.388.216
2013 1.388.216 441.710 1.388.216 -485.934 1.343.992
2014 1.343.992 315.738 1.343.992 -573.690 1.086.040
Hensat til afgivne tilsagn pr. 31. december 2014 526.457
Heraf midler hvoraf der endnu ikke er givet tilsagn pr. 31. december 2014 559.583

Fripladser og stipendier
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Påtegninger

Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og besty-
relsens habilitetserklæring
Bestyrelse og rektor har dags dato behandlet og god-
kendt årsrapporten for regnskabsåret 2014 for Profes-
sionshøjskolen UCC.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med 
lov om statens regnskab m.v. samt bekendtgørelse nr. 
70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. 

I henhold til § 39, stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen 
tilkendegives det hermed:

•	 At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke 
indeholder væsentlige fejlinformationer eller udela-
delser, herunder at målopstillingen og målrapporte-
ringen i årsrapporten er fyldestgørende. 

•	 At de dispositioner, som er omfattet af regnskabs-
aflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte 
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgå-
ede aftaler og sædvanlig praksis. 

•	 At der er etableret forretningsgange, der sikrer en 
økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler 
og ved driften af de institutioner, der er omfattet af 
årsrapporten 

Hillerød, den 23. marts 2015

Rektor Bestyrelsesformand

Hillerød, den 23. marts 2015

Bestyrelse

Carsten Koch 
formand

Klaus Nørskov
næstformand

Agi Csonka

Michael Egelund Niels Peter Møller Bergur Løkke Rasmussen

Jesper Würtzen Kirsten Jensen Else Sommer

Anne Dorthe Hermansen Daniel Kollberg Gitte Funch

Katja Zarp Jonas Meldgaard Dreyøe Helene Christensen

1) Revisionen af årsregnskabet omfatter ikke bestyrelsens habilitetserklæring

Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love at op-
fylde habilitetskravene i Lov om professionshøjskoler 
for videregående uddannelser.1
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Den uafhængige revisors erklæringer

Til bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Professionshøjsko-
len UCC for perioden 1. januar til 31. december 2014, 
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgø-
relse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og særlige 
specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter 
bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens 
regnskabsvæsen mv. (regnskabsbekendtgørelsen) og 
de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økono-
misk Administrative Vejledning.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et års-
regnskab, der er rigtig, dvs. uden væsentlige fejl og 
mangler i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 
70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen mv. 
(regnskabsbekendtgørelsen) og de nærmere retnings-
linjer i Finansministeriets Økonomisk Administrative 
Vejledning. Ledelsen har endvidere ansvaret for den 
interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for 
at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinfor-
mation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, 
samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regn-
skabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, 
som er rimelige efter omstændighederne.

Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, 
der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmel-
se med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregn-
skabet på grundlag af vores revision. Vi har udført 
revisionen i overensstemmelse med internationale 
standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk 
revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt 
Undervisningsministeriets bekendtgørelse 1294 af 12. 
december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. 
ved professionshøjskoler for videregående uddan-
nelser (revisionsbekendtgørelsen). Dette kræver, at 
vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører 
revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om 
årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger 
for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i års-
regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af 
revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væ-

sentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen 
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for insti-
tutionens udarbejdelse af et årsregnskab, der er rigtigt, 
dvs. uden væsentlige fejl og mangler. Formålet hermed 
er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter 
omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En 
revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens 
valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens 
regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering 
af den samlede præsentation af årsregnskabet. 

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der 
er etableret forretningsgange og interne kontroller, 
der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet 
af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte 
bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgå-
ede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbe-
vis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regn-
skabsåret 1. januar til 31. december 2014 i alle væsent-
lige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med 
bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens 
regnskabsvæsen mv. (regnskabsbekendtgørelsen) og 
de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økono-
misk Administrative Vejledning. Det er ligeledes vores 
opfattelse, at der er etableret forretningsgange og 
interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner 
der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmel-
se med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter 
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Udtalelse om ledelsesberetningen og målrapporteringen
Vi har gennemlæst ledelsesberetningen og målrappor-
teringen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i 
tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er 
på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne 
i ledelsesberetningen og målrapporteringen er i over-
ensstemmelse med årsregnskabet.

Hillerød, den 23. marts 2015
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Carsten Nielsen
statsautoriseret revisor

Simon Høgenhav
statsautoriseret revisor





PÆDAGoGUDDAnnelse

Pædagoguddannelsen Frøbel
Pasteursvej 49
1799 København V
T 4189 7500
froebel@ucc.dk

Pædagoguddannelsen København
Strandvejen 93
2100 København Ø
T 4189 8700
pkspost@ucc.dk

Pædagoguddannelsen Sydhavn
Sydhavns Plads 4
2450 København SV
T 4189 8800
sydhavn@ucc.dk

Pædagoguddannelsen 
Storkøbenhavn 
Ejbyvej 35, 
2740 Skovlunde
T 4189 7300 
ps@ucc.dk

Pædagoguddannelsen 
Nordsjælland
Carlsbergvej 14-16
3400 Hillerød
T 4189 7200
uccnord@ucc.dk

Pædagoguddannelsen Bornholm
Snorrebakken 66
3700 Rønne
T 4189 8500
paedbornholm@ucc.dk

lÆrerUDDAnnelse

Læreruddannelsen Zahle
Linnesgade 2
1361 København K
T 4189 7800
zahle@ucc.dk
 
Læreruddannelsen 
Blaagaard/KDAS
Mørkhøj Parkalle 5
2860 Søborg
T 4189 8100
blaagaard-kdas@ucc.dk

Læreruddannelsen Bornholm
Snorrebakken 66
3700 Rønne
T 4189 8400
laererbornholm@ucc.dk

sUnDheDsUDAnnelse 

Sygeplejerskeuddannelsen 
Nordsjælland
Carlsbergvej 14-16
3400 Hillerød
T 4189 7700
uccnord@ucc.dk

Sygeplejerskeuddannelsen
Bornholm
Ullasvej 6
3700 Rønne
T 3698 2900
bhsund@bhsund.dk

Fysioterapeutuddannelsen 
Nordsjælland 
Carlsbergvej 14
3400 Hillerød
T 4189 7200
uccnord@ucc.dk

Psykomotorikuddannelsen 
Nordsjælland
Carlsbergvej 14
3400 Hillerød
T 4189 7200
 uccnord@ucc.dk

Center For teGnsProG 
– tolKeUDDAnnelsen

Center for Tegnsprog, Skovlunde
Ejbyvej 35, 
2740 Skovlunde
T 4189 7300 
tegnsprog-kbh@ucc.dk

Center for Tegnsprog, Aarhus
Peter Sabroes Gade 14
8000 Aarhus
T 4189 7300 / 8755 3400
tegnsprog-aarhus@ucc.dk

hÅnDArBejDets 
FreMMe - teKstIlFor-
MIDlerUDDAnnelsen
Frederiksborggade 32, 1
1360 København K
T 4189 7400
tekstilformidler@ucc.dk

VIDereUDDAnnelse
Titangade 11
2200 København N
T 4189 7000
ucc@ucc.dk

Center For 
UnDerVIsnInGsMIDler

Center for Undervisningsmidler, 
København
Titangade 11
2200 København N
T 4189 9110
cfu@ucc.dk 

Center for Undervisningsmidler, 
Bornholm
Snorrebakken 66
3700 Rønne
T 4189 9140
cfub@ucc.dk

ADMInIstrAtIon 
oG UCC-leDelse 
Buddinge Hovedgade 80
2860 Søborg
T 4189 7000
ucc@ucc.dkwww.ucc .dk
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