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Årsrapporten redegør for de væsentligste økonomiske 
og faglige resultater, som UCC har opnået i 2015.

UCC skal levere uddannelser og viden, der styrker 
velfærden. Det er UCC’s opgave at uddanne kvalifice-
rede medarbejdere til landets folkeskoler, institutioner 
og sundhedssektor. UCC skal præge den virkelighed, vi 
er en del af, og arbejde målrettet med viden om, hvad 
der virker i praksis. Det har også i 2015 været udgangs-
punktet for vores indsats.

I 2015 har UCC intensivt forberedt den kommende 
indflytning til UCC’s nye campus i Carlsberg Byen 
i København. Her samler vi i 2016 hovedparten af 
vores uddannelses- og forskningsaktiviteter. Otte års 
forarbejde bliver for alvor til virkelighed for UCC, når 
Campus Carlsberg ved studiestart i september 2016 
slår dørene op for et nyt pædagogisk kraftcenter for 
uddannelse og forskning. I UCC har vi store forventnin-
ger til det nye fællesskab, de styrkede faglige miljøer 
og det tværfaglige uddannelsesmiljø. Det er denne mo-
tivation og det faglige engagement, der skal give UCC 
den afgørende udviklingskraft i de kommende år.

Selv om meget er under forandring, har UCC i 2015 
fastholdt sit fokus på kerneopgaven. De reformerede 
lærer- og pædagoguddannelser er i 2015 blevet fuldt 
implementeret. Reformerne vil øge uddannelsernes 
kvalitet og attraktivitet og sikre lærere og pædago-
ger, der er rustet til fremtidens udfordringer i skoler, 
dagtilbud mv.

Med årsrapporten afrapporterer UCC på den udvik-
lingskontrakt, som bestyrelsen har indgået med uddan-

nelses- og forskningsministeren. Resultatet for 2015 er 
meget tilfredsstillende og afspejler effekten af UCC’s 
systematiske arbejde med kvalitet, uddannelsesudvik-
ling og forskning. Udviklingskontrakten afspejler UCC’s 
strategiske mål om høj kvalitet i uddannelsesudbuddet 
og øget gennemførsel på uddannelserne. Det er og 
skal være udfordrende, engagerende og forpligtende 
at være studerende ved UCC.

Regnskabet for 2015 viser et resultat i balance. Det er 
tilfredsstillende i en tid, hvor de videregående uddan-
nelser er under pres, og hvor perspektiverne for de 
kommende års økonomi vil være præget af finanslo-
vens besparelser på uddannelsesområdet. UCC har i 
2015 i flere sammenhænge påpeget den grundlæggen-
de ubalance mellem de mange krav og forventninger, 
der stilles til pædagog- og læreruddannelserne, og de 
bevillingsmæssige rammevilkår, som velfærdssamfun-
det tilbyder netop disse uddannelser. Det arbejde vil 
vi fortsætte i 2016. UCC vil ikke gå på kompromis med 
kvaliteten i vores kerneopgave.

Regeringen har i 2015 annonceret, at et nyt bevillings-
system for de videregående uddannelser er på vej. 
Professionshøjskolen UCC hilser regeringens ambitio-
ner om at reformere bevillingssystemet velkommen. 
En vanskelig men tiltrængt opgave.

2015 har været et godt år for UCC. I årsrapporten gør 
vi status og viser eksempler på de faglige resultater, vi 
har opnået.

God læselyst!

Forord

Carsten Koch  
Bestyrelsesformand

Laust Joen Jakobsen 
Rektor
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Præsentation af Professionshøjskolen UCC

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 uddannelse er det UCC’s formål at:
Udbyde og udvikle videregående uddannelse og at 
varetage praksisnære og anvendelsesorienterede 
forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem 
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 Undervis-
ningsmidler i Region Hovedstaden.
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Hoved- og nøgletal

2015 2014 2013 2012 2011
mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr

Resultatopgørelse
Omsætning 768,6 901,0 866,4 790,8 748,6
Driftsomkostninger -767,7 -797,5 -801,6 -719,8 -766,4
Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 0,9 103,4 64,8 71,1 -17,7
Finansielle poster -1,5 1,2 -4,1 -3,8 -5,2
Driftsresultat før ekstraordinære poster -0,6 104,7 60,6 67,3 -22,9
Ekstraordinære poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat -0,6 104,7 60,6 67,3 -22,9

Balance
Anlægsaktiver 302,1 309,2 334,8 434,6 467,1
Omsætningsaktiver 468,9 474,8 385,8 353,9 146,2
Balancesum 770,9 783,9 720,5 788,4 613,2
Egenkapital ultimo 395,5 395,6 290,9 231,9 164,6
Langfristede gældsforpligtelser 133,4 142,2 161,6 166,0 212,3
Kortfristede gældsforpligtelser 242,0 246,2 268,0 390,6 236,4

Pengestrømsopgørelse
Driftsaktivitet 27,7 67,2 -44,1 183,5 17,2
Investeringsaktivitet -14,8 28,7 102,7 66,2 24,9
Finansieringsaktivitet -8,7 -19,5 -4,4 -46,3 -18,9
Pengestrøm, netto 4,2 76,4 54,2 203,4 23,2

Nøgletal
Overskudsgrad (%)  -0,1  11,6  7,0  8,5  -3,1 
Likviditetsgrad (%)  193,8  192,8  143,9  90,6  61,9 
Soliditetsgrad (%)  51,3  50,5  40,4  29,4  26,8 
Finansieringsgrad (%)  46,1  48,0  49,9  39,1  46,5 

STUDIEAKTIVITET
Ordinære videregående uddannelser
Teori-STÅ  6.591  5.965  5.944  5.430  4.976 
Heraf teori STÅ – undervisning udlagt til andre  46  -    -    -    -   
Heraf teori STÅ – undervisning gennemført for andre  -    -    -    -    -   
Praktik-STÅ  1.982  2.178  2.094  1.844  1.724 
Heraf praktik STÅ – undervisning udlagt til andre  31  -    -    -    -   
Heraf praktik STÅ – undervisning gennemført for andre  -    -    -    -    -   
Studenterårsværk i alt ekskl. udlagt undervisning til andre  8.496  8.143  8.039  7.274  6.701 

Antal dimittender  2.184  1.886  1.636  1.726  1.726 

Åben uddannelse (ÅU) - Videregående uddannelser  1.251  1.339 1.341 1.595 1.770
Heraf ÅU – undervisning udlagt til andre  -    -    -    -    -   
Heraf ÅU – undervisning gennemført for andre institutioner  -    -    -    -    -   
Åben uddannelse i alt 1.251 1.339 1.341 1.595 1.770

Studieaktivitet – øvrige uddannelser
Studieaktivitet – øvrige tilskudsfinansierede uddannelser 86 682 648 232 113
Studieaktivitet – indtægtsdækket virksomhed  -    -    -    -    -   
Øvrige uddannelser i alt 86 682 648 232 113

Studieaktivitet i alt 9.834 10.165 10.028 9.101 8.584
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Figur 1. Resultat fordelt på Ordinær drift, Forskning og udvikling samt Bygningsmæssige tilpasninger

RESULTAT

Årets resultat viser et underskud på 0,6 mio. kr. I 
resultatet er blandt andet indeholdt et mindreforbrug 
af forsknings- og udviklingsmidler på 6,8 mio. kr. og en 
nedskrivning af UCC’s bygninger på 9,5 mio. kr. 

UCC forventer at udvide forskningsaktiviteterne 
betragteligt i årene 2016-2017 som led i den generelle 
kapacitetsopbygning på området. Kapacitetsopbyg-
ningen på området er gennemført i overensstemmelse 
med UCC’s forskningsstrategi og budget og er i sagens 
natur forskudt lidt i forhold til tilskudsbetalingerne. 
Det forventes, at området er på fuld kapacitet fra 
2016. UCC planlægger at anvende mindreforbruget fra 
2015 i de kommende år, hvor de så vil bidrage negativt 
til regnskabsresultaterne.

Regnskabsresultatet er i lighed med de foregående år 
endvidere påvirket af planlagte tilpasninger af UCC’s 
bygningsmasse. I resultatet for 2015 er indeholdt 
en omkostning på 9,5 mio. kr. til nedskrivning af de 
ejendomme, der er til salg i tilknytning til etableringen 
af Campus Carlsberg 2016, hvor UCC samler sine akti-
viteter i hovedstadsområdet.

Den øvrige driftsaktivitet viser et lille overskud på 2,1 
mio. kr., som kan henføres til periodeforskydning af 
projekter, hovedsageligt i forbindelse med etablerin-
gen af Campus Carlsberg. I resultatet er indeholdt hen-
sættelser til de fratrædelser, der er indgået i forbindel-
se med de nødvendige personalemæssige tilpasninger, 
der følger af regeringens besparelser på hovedparten 
af statstilskuddene, tilpasninger til aktivitetsniveau og 
effektiviseringer i forbindelse med sammenflytningen i 
Campus Carlsberg.
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INDTÆGTER

UCC har i 2015 haft indtægter på i alt 768,7 mio. 
kr. Det er et fald på 132,3 mio. kr. i forhold til 2014. 
Omsætningen fordelt på indtægtskilder for perioden 
2013-2015 er vist i figur 2. Statstilskud, der består af 
taxameterindtægter og særlige tilskud samt forskning 
og udvikling, er faldet med 26,1 mio. kr., mens delta-
gerbetaling og andre indtægter er faldet med 106,2 
mio. kr. Faldet i statstilskud kan henføres direkte til 
den ændrede regnskabspraksis for indtægtsføringen 
af forsknings- og udviklingsmidler, som betød, at der i 
2014 blev indtægtsført 25,9 mio. kr., som var modtaget 
i 2013. Selvom antal STÅ er steget, vokser taksameter-
indtægterne ikke tilsvarende, da taksterne er nedsat 
fra 2014 til 2015. Den procentvise andel af statsind-
tægter er steget fra 68 % til 76 %, på grund af faldet i 

deltagerbetalingerne, men er, når der ses bort fra den 
ændrede regnskabspraksis for forsknings- og udvik-
lingsmidler, i absolutte tal fuldstændig på niveau med 
2014. Det store fald i indtægter fra deltagerbetaling 
og andre indtægter skyldes, at UCC i 2015 ikke har haft 
grundlag for at udbyde 6-ugerskurser til ledige. 

Omsætningen fordelt på hovedaktiviteter er vist i figur 
3. Omsætningen i alt er faldet fra 858 mio. kr. til 768,2 
mio. kr. Grunduddannelsernes andel af indtægterne er 
steget med 3 procentpoint mens videreuddannelsens 
er faldet tilsvarende. I absolutte tal er omsætningen fra 
grunduddannelserne dog faldet, mens videreuddan-
nelserne er faldet noget mere. Forskning og udvikling 
samt CFU’s andel er steget marginalt mens andelen af 
øvrige indtægter er faldet.

Figur 2. Omsætningen fordelt på indtægtskilder (uden indtægter fra ejendomssalg). For sammenligningens skyld er overskydende indtægter til 
forsknings- og udviklingsaktiviteter fra 2013 her placeret i 2013 grundet ændret regnskabspraksis. 

Figur 3. Omsætningen fordelt på hovedaktiviteter (uden indtægter fra ejendomssalg). For sammenligningens skyld er overskydende indtægter til 
forsknings- og udviklingsaktiviteter fra 2013 her placeret i 2013 grundet ændret regnskabspraksis. 
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OMKOSTNINGER

UCC har fortsat fokus på løbende tilpasning af omkost-
ninger ved faldende aktivitet, og dermed fald i indtæg-
terne. Generelt vurderes omkostningstilpasningerne 
som tilfredsstillende, især set i lyset af det store fald i 
indtægter i Videreuddannelsen på omkring 90 mio. kr. 

Omkostningernes fordeling på formål er stort set 
uændret. Undervisningens gennemførelse ligger dog 

3 procentpoint lavere end i 2014, hvilket skyldes det 
lavere aktivitetsniveau fra deltagerbetaling, særligt 
frafaldet af 6-ugers kurser. Forskning- og udviklings-
aktiviteter er steget med 1 procentpoint som følge af 
øget aktivitet. Bygningsdrift er ligeledes steget med 
1 procentpoint, men er i absolutte tal på niveau med 
2014. Aktiviteter med særlige tilskud, ledelse og admi-
nistration og markedsføring er uændret. 

LEDELSE OG ADMINISTRATION

UCC’s andel af omkostninger til ledelse og administra-
tion er øget med 1 pct. fra 2013 til 2015. Stigningen 
skyldes ekstraordinært store omkostninger som følge 
af en række nødvendige projekter af organisatorisk 
karakter med henblik på at tilpasse organisationen til 

en ny fysisk ramme forud for indflytningen i det nye 
Campus Carlsberg i sommeren 2016 Det drejer sig om 
omkostninger, som ikke er en del af selve etableringen 
af de fysiske rammer, f.eks. udviklingen af et system 
til optimering af lokaleanvendelsen og skemalægnin-
gen og udvikling af koncept for ny fælles kantine med 
efterfølgende udbud.

Figur 4. Omkostningerne fordelt på formål, ekskl. bygningsmæssige tilpasninger 
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EGENKAPITAL OG ØKONOMISKE 
NØGLETAL

Egenkapitalen udgør 395,5 mio. kr. og overskudsgra-
den -0,1 %. Årets resultat har medført en lille styrkelse 
af både soliditetsgrad og likviditetsgrad. Soliditetsgra-
den er steget fra 50,5 procent i 2014 til 51,3 procent i 
2015 mens likviditetsgraden er steget fra 192,8 procent 
til 193,8 procent. Finansieringsgraden er faldet fra 
48,0 procent til 46,1 procent. Faldet skyldes afdrag på 
realkreditgælden. 

FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR

Bestyrelsen vedtog i december 2015 budgettet for 
2016 inkl. overslag over perioden 2017-2019. Budgettet 
afspejler de centrale strategiske indsatsområder som 
er indeholdt i UCC’s strategi.  Budgettet for 2016 viser 
et underskud i perioden 2016-2017. Underskudende er 
i alle årene bl.a. en følge af, at nogle af forsknings- og 
udviklingsaktiviteterne gennemføres for midler, som 
er indtægtsført i årene 2014-2015. For i øvrigt at opnå 

balance er der gennemført en tilpasning af budgettet 
på i alt ca. 60 mio. kr. i 2017, bestående af omkost-
ningsreduktioner og i mindre omfang nye indtægter. 
Tilpasningen er en følge af regeringens besparelser 
på hovedparten af statstilskuddene, tilpasninger til 
aktivitetsniveau og effektiviseringer i forbindelse med 
sammenflytningen i Campus Carlsberg. 

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

I 2018 forventes et overskud som følge af ejendoms-
salg, mens den almindelige drift i både 2018 og 2019 
forventes at balancere. 
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UC-EFFEKTIVISERINGSPROGRAMMET

UCC har i 2014 afsluttet projektet digital eksamensaf-
vikling og to bedste praksis-projekter som del af pro-
fessionshøjskolernes fælles effektiviseringsprogram. 
Projekterne er finansieret med tilskud fra effektivise-
ringspuljen på 128 mio. kr., som Folketinget bevilligede 
på finanslov 2012.  

Projekt digital eksamensafvikling
Professionshøjskolerne indgik i 2014 en 4-årig kon-
trakt med UNIwise om tilpasning og implementering 
af et fælles digitalt eksamenssystem kaldet Wiseflow. 
Systemet understøtter udlevering, aflevering, bedøm-
melse og administration af de skriftlige og mundt-
lige eksamensopgaver for alle involverede brugere i 
processen. Systemet blev taget i brug til afvikling af de 
skriftlige eksamener i sommeren 2014 og til de mundt-
lige eksamener fra januar 2015 og frem. Projektet er 
støttet med 12,2 mio. kr. fra effektiviseringspuljen. 
Det estimeres, at effektiviseringen udgør 0,3 mio. kr. i 
2015. Det fulde effektiviseringspotentiale vil først være 
til stede, når det nye studieadministrative system SIS er 
implementeret.

De kvalitetsmæssige forbedringer ses primært i 
forhold til kvalitetssikring og videndeling, hvilket giver 
mindsket sårbarhed ved fravær blandt de administra-
tive medarbejdere. Wiseflow giver et større overblik 
for alle involverede i eksamensprocessen, og imple-
menteringen har givet mulighed for at arbejde mod 
bedste praksis, så vi får mere effektive processer og de 
studerende får bedre og ens vilkår ved eksamen. En-
delig har Wiseflow givet mulighed for en mere smidig 
tilrettelæggelse af studieadministrationens arbejde i 
løbet af studieåret.

Projekt bedste praksis inden for studieadministration
Projektet blev afsluttet i 2015 med 56 bedste og næste 
praksis forslag inden for optagelsesprocessen og 33 
bedste og næste praksis forslag inden for censoradmi-
nistrationsprocessen. Projektet er støttet med 0,5 mio.
kr. fra effektiviseringspuljen. 

For optagelsesprocessen er 7 forslag implementeret, 
1 er under implementering, 6 vil skulle løses centralt 
i optagelse.dk, 17 var gennemført i forvejen, og 25 er 
p.t. ikke relevante. Der er især realiseret effektiviserin-
ger gennem indførelsen af en optagelsesportal. UCC’s 
organisering af optagelsen i en central enhed har i 
øvrigt generelt været fremhævet som bedste praksis 
på området, da undersøgelsen blev gennemført i ef-
teråret 2013, hvilket forklarer, at UCC i forvejen havde 
gennemført 17 forslag. 

For censoradministrationsprocessen er 11 forslag imple-
menteret, 3 er under implementering, 6 var gennem-

ført i forvejen og 13 er p.t. ikke relevante. Der er især 
realiseret effektiviseringer og kvalitetsforbedringer 
ved implementering af Wiseflow, ved at udbrede Cen-
sor IT til næsten alle censorformandskaber og ved at 
ensliggøre visse organisatoriske processer i forbindelse 
med censoradministration i UCC, herunder fælles kla-
gebehandling og digitalisering af afregningsdelen.

Projekt bedste praksis inden for generel 
administration
Projektet blev afsluttet med en 30 bedste og næste 
praksis forslag inden for fakturahåndteringsprocessen 
og 50 bedste og næste praksis forslag inden for ansæt-
telsesprocessen. Projektet er støttet med 0,5 mio.kr. 
fra effektiviseringspuljen. 

For fakturahåndteringsprocessen er implementeret 
12 forslag, 2 er under implementering, 3 er løst via 
fakturahåndteringsdelen af IndFak2, 6 forventes løst 
senere via indkøbsdelen af IndFak2, 2 var gennemført 
i forvejen og 5 er ikke relevante. Der er især realiseret 
effektiviseringer og kvalitetsforbedringer ved imple-
mentering af IndFak2. Når indkøbsdelen af IndFak2 rul-
les ud af Moderniseringsstyrelsen forventes yderligere 
effektiviseringer og kvalitetsforbedringer. 

For ansættelsesprocessen er implementeret 7 forslag, 9 
er under implementering, 21 var gennemført i forvejen 
og 12 er p.t. ikke relevante. Der er især realiseret ef-
fektiviseringer og kvalitetsforbedringer ved implemen-
tering af et digitalt system til ansættelses-workflow, 
primært i form af færre fejl og hurtigere fremdrift i 
ansættelsesprocessen.
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UCC fastlagde i 2015 en ny organisation, som er et vig-
tigt skridt i etableringen af Campus Carlsberg i 2016, 
hvor UCC samler alle sine uddannelsesaktiviteter fra 
københavnsområdet. Den nye organisation skal styrke 
sammenhængen og samarbejdet på tværs i UCC og 
tager udgangspunkt i UCC’s kerneopgave: 

I UCC samarbejder vi om at levere viden, 
uddannelse og kompetente medarbejdere til 
velfærdssamfundet. Med de studerende som 
aktive deltagere og i tæt samarbejde med prak-
sis uddanner UCC dimittender, der kan varetage 
og udvikle praksis i skoler, dag- og døgntilbud 
samt i sundhedssektoren. 

Med implementeringen af UCC’s nye organisation 
etableres 16 faglige miljøer, der går på tværs af pro-
fessionsbacheloruddannelser, videreuddannelse og 
forskning i Campus Carlsberg, Campus Nordsjælland 
og på Bornholm. 

UCC sætter fagligheden i centrum. Ved at samle 
kompetencer på tværs af professionsbacheloruddan-
nelser, videreuddannelser og forskning skal de faglige 
miljøer bidrage til at styrke videngrundlaget for UCC’s 
uddannelser, uddannelsesudvikling og konsulentydelser 
til professionerne. Ved at opbygge bæredygtige faglige 

miljøer på tværs i organisationen er det ambitionen at 
styrke kvaliteten af UCC’s opgaveløsning og udvikle 
en fleksibel og aftagerorienteret organisation, der kan 
tegne fremtidens professionsuddannelser.

16 FAGLIGE MILJØER I UCC
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Dansk, sprog og kommunikation
Samfund og kultur
Ledelse og organisation
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Sundhed
Digitalisering og læring
Praktik og praksissamarbejde
Videnskabsteori og metode
Sundhedspædagogisk fagligt miljø
Sundhedsteknologi og digitalisering
Didaktik og læring
Læring og udvikling
Pædagogisk assistentuddannelse

De faglige miljøer samler undervisere, konsulenter 
og forskere på tværs af organisationen.

Ny organisation skal styrke samarbejde og videndeling
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UCC har siden 2008 arbejdet målrettet med en cam-
pusstrategi, der sigter på at samle alle aktiviteter på tre 
adresser i Region Hovedstaden: i København, Hillerød 
og Rønne. I 2016 tager UCC det største skridt på vejen 
med åbningen af Campus Carlsberg i København.

Målet med campusstrategien er bl.a. at sikre større 
sammenhæng mellem uddannelser, videreuddannelse 
og forskning, at styrke det tværprofessionelle samar-
bejde på tværs af uddannelserne og at skabe stærke 
faglige miljøer og moderne, attraktive læringsmiljøer. 
Ved at samle uddannelserne i større uddannelsesmil-
jøer er det bl.a. muligt at tilbyde flere specialiseringer 
og tværfaglige moduler og dermed give de studerende 
flere muligheder for at tone deres uddannelse. 

I 2015 har UCC arbejdet med at forberede uddannelser 
og organisation til etableringen af Campus Carlsberg. 
Det har bl.a. omfattet en lang række projekter ved-
rørende uddannelsestænkning, studieliv, udvikling af 
specialiseringer og tværprofessionelle aktiviteter samt 
udvikling af en ny organisering med fokus på faglige 
miljøer på tværs af uddannelser, videreuddannelse og 
forskning.

CAMPUS CARLSBERG FRA 2016

I september 2016 slår UCC dørene op for Cam-
pus Carlsberg, som bliver Nordeuropas største 
uddannelses- og forskningsmiljø på det pæda-
gogiske område. Her vil UCC uddanne pædago-
ger, lærere, tekstilformidlere, tegnsprogstolke 
og pædagogiske assistenter. Campus Carlsberg 
omfatter også efter- og videreuddannelse samt 
forskning inden for skole-  og dagtilbudsom-
rådet. Huset rummer desuden fagbibliotek for 
UCC’s uddannelser samt Center for Undervis-
ningsmidler (CFU). Cirka 10.000 studerende og 
800 medarbejdere får deres daglige gang på 
Campus Carlsberg. 

Campus Carlsberg omfatter ca. 57.000 kva-
dratmeter fordelt på otte etager. Campus er 
placeret i Carlsberg Byen i København, tæt ved 
den nye Carlsberg Station. Bygningen er skabt 
til uddannelse med moderne faglokaler og plads 
til at mødes og samarbejde på tværs af uddan-
nelser. Læring er tænkt ind i hver kvadratmeter, 
så indretningen giver optimale rammer for 
undervisning, fordybelse og gruppearbejde.

CAMPUS NORDSJÆLLAND

Campus Nordsjælland udbyder uddannelserne til 
pædagog, sygeplejerske, fysioterapeut og psykomoto-
risk terapeut samt efter- og videreuddannelse på det 
sundhedsfaglige og pædagogiske område. Campussen 
ligger centralt ved stationen i Hillerød.

CAMPUS BORNHOLM I 2018

UCC’s aktiviteter på Bornholm flytter sammen med 
det nuværende Campus Bornholm i et nybyggeri, 
der ventes klar i februar 2018. Campus Bornholm vil 
rumme både ungdomsuddannelser, videregående ud-
dannelser samt efter- og videreuddannelse. 

UCC samler sine aktiviteter i tre campusmiljøer
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GEOGRAFISK FORDELING AF UCC’S AKTIVITETER EFTER 1. SEPTEMBER 2016 

Campus Carlsberg, 
København

Campus Nord-
sjælland, Hillerød

UCC Bornholm, 
Rønne

Pædagoguddannelse * * *
Læreruddannelse * *
Sygeplejerskeuddannelse * *
Fysioterapeutuddannelse *
Psykomotorikuddannelse *
Tekstilformidleruddannelse *
Tegnsprogstolkeuddannelse *
Pædagogisk assistentuddannelse * *
Efter- og videreuddannelse * * *
Forskning * *
CFU * *

UCC udbyder desuden uddannelsen til tegnsprogstolk i Aarhus.
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UDDANNELSESUDVIKLING

Pædagoguddannelsen
Nye studieretninger
Etableringen af Campus Carlsberg i 2016 indebærer 
samlingen af fire af UCC’s seks udbudssteder for 
pædagoguddannelse. Det giver helt nye muligheder for 
at tilbyde de studerende specialiserede tilbud og flere 
valgmuligheder. Derfor har UCC i 2015 udviklet nye 
studieretninger inden for musik, sundhedsfremme og 
bevægelse samt natur og udeliv. 

Kvalitetsudvikling med nyt evalueringssystem
UCC arbejder systematisk med at sikre og udvikle de 
studerendes læringsudbytte. UCC har i 2015 styrket 
kvalitetssikringen af pædagoguddannelsen gennem 
implementering af systematisk databaseret ledelsesin-
formation på baggrund af evalueringer. Evalueringerne 
har fokus på undervisnings- og læringsaktiviteters be-
tydning for de studerendes mulighed for at nå et mo-
duls læringsmål. De nye modulevalueringer er integre-
ret systematisk i uddannelsen og evaluerings¬systemet 
anvendes til kvalitetsudvikling. På den baggrund er der 
i 2015 iværksat en række udviklingsprojekter.

Samarbejde mellem pædagog- og 
læreruddannelsen
Med skolereformens understøttende under-
visning og et øget fokus på læring og sprog-
tilegnelse allerede i børnehaven, skal lærere 
og pædagoger fremover arbejde endnu mere 
sammen. For at ruste de studerende til det 
tværprofessionelle samarbejde mellem lærere 
og pædagoger har UCC i 2015 igangsat et øget 
samarbejde mellem lærer- og pædagoguddan-
nelsen. I 2015 blev de første fælles forelæsnin-
ger for pædagog- og lærerstuderende afholdt. 
Derudover er der udviklet nye tværprofessio-
nelle moduler, som udbydes i efteråret 2016, 
og senere får pædagog- og lærerstuderende 
mulighed for at lave bachelorprojekt sammen. 
Målet er, at de studerende får større kendskab 
til og forståelse for hinandens professioner, 
hvilket på sigt kan være med til at nedbryde 
hierarkier og barrierer for det fremtidige sam-
arbejde i skoler og dagtilbud.

Læreruddannelsen
Specialiseringsmoduler
Studerende på UCC’s læreruddannelse kan vælge mo-
duler, som er helt tæt på folkeskolen og folkeskolere-
formen. Som den eneste læreruddannelse i landet har 
UCC nemlig valgt at tilbyde de studerende tre valgfrie 
moduler, kaldet specialiseringsmoduler. Specialise-
ringsmodulerne understøtter læreruddannelsens pro-

filering som en uddannelse til nutidens og fremtidens 
skole i en verden, der forandres i et højt tempo. 

Specialiseringsmodulerne er praksisrettede og indgår 
også i efter- og videreuddannelse af lærere i folkesko-
len. Modulerne er bl.a. udviklet i dialog med lærerud-
dannelsens uddannelsesudvalg, hvis medlemmer bl.a. 
kommer fra folkeskolesektoren, Københavns Kommune 
og Roskilde Universitet. UCC’s læreruddannelse har 
i alt udviklet 60 specialiseringsmoduler, som f.eks. 
Innovationslaboratoriet, Design af digitale læremidler, 
Bevægelse i skoledagen og Maddannelse.

Samarbejde med Københavns Universitet
Læreruddannelsen i UCC har i løbet af 2015 styrket 
samarbejdet med Københavns Universitet. Konsortium 
om sprog og fagdidaktik er bl.a. udmøntet i to ud-
dannelsessamarbejder inden for hhv. sprogfagene og 
pædagogik. Samarbejdet giver studerende på de to 
uddannelsesinstitutioner mulighed for at tage et modul 
hos hinanden. Samme model er under udvikling for 
naturfag. Konsortiet har desuden modtaget støtte fra 
A.P. Møller Fonden til projektet Tidligere Sprogstart - ny 
begynderdidaktik med fokus på flersprogethed. Projek-
tet har til formål at udvikle og afprøve nye didaktiske 
metoder, undervisningsmaterialer og efteruddannel-
sestilbud til sproglærerne i folkeskolen. 

Sundhedsuddannelserne
Deltagelse i nationalt arbejde med nye studieordninger
UCC’s tre sundhedsfaglige uddannelser (sygeplejerske-
uddannelsen, fysioterapeutuddannelsen og psykomo-
torikuddannelsen) skal have nye studieordninger i 2016. 
Derfor er der i 2015 foregået et omfattende nationalt 
udviklingsarbejde i samarbejde med KL, Danske Regio-
ner, Sundhedskartellet, Styrelsen for Videregående 
Uddannelser og Sundhedsstyrelsen om tilpasninger 
af uddannelserne til fremtidens kompetencebehov i 
sundhedssektoren.

Udvikling af UCC’s sundhedsfaglige miljøer 
UCC har i 2015 arbejdet målrettet med udvikling af 
UCC’s sundhedsuddannelser. Det er ambitionen at 
blive toneangivende inden for sundhedsteknologi og 
digital læring samt inden for det sundhedspædagogiske 
område. På UCC’s Campus Nordsjælland er der derfor 
igangsat etablering af to nye faglige miljøer for dette.

FORSKNING OG UDVIKLING – STYRKET 
UDVIKLINGS- OG EVIDENSBASERING

Siden 2013 har UCC årligt modtaget bevilling til 
praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- 
og udviklingsaktiviteter. UCC’s politik og strategi for 
forskning og udvikling 2013-15 er nu fuldt implemen-
teret, både hvad angår opbygning og organisering af 
forsknings- og udviklingsaktiviteter, videnbasering af 

Udvalgte faglige resultater i 2015
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uddannelserne og igangsættelse af forskningstemaer. 
UCC vil i 2016 formulere en strategi for forskning og 
udvikling, der bygger videre på de opnåede resultater 
og definerer nye udviklingsområder for forskning- og 
udviklingsaktiviteterne.

UCC’s forskningsaktiviteter
UCC’s forskning- og udviklingsaktiviteter er organi-
seret i et tværgående forskningsmiljø, som arbejder 
med 11 forskningssatsninger, der bredt dækker de 
professionsfelter, som UCC’s uddannelser retter sig 
imod. Satsningerne er organiseret i fire forsknings-
programmer og de valgte satsningsområder er bl.a. 
prioriteret ud fra behov i uddannelser, kommuner, 
skoler, daginstitutioner og sundhedssektor. I 2015 har 
UCC startet et nyt forskningsprogram for sundhed og 
krop, der er tæt integreret i sundhedsuddannelserne 
og placeret på UCC’s campus i Hillerød. Derudover har 
UCC i 2015 styrket satsningerne på børns læring og 
trivsel i dagtilbud, socialt udsatte børn og familier samt 
socialpædagogik på specialområdet for i højere grad at 
understøtte pædagoguddannelsen i UCC, som har et 
stort videnbehov på disse faglige områder. Derudover 
har UCC fortsat indsatser på læreruddannelsesområ-
det, bl.a. i fagdidaktik og lærerekspertise.

Videnbasering af uddannelserne
UCC’s forskning bidrager til at udvikle videngrundla-
get i UCC’s uddannelser gennem bl.a. udveksling af 
medarbejdere mellem uddannelserne og forsknings- 
og udviklingsafdelingen. UCC har i 2015 lagt vægt 
på at integrere undervisere fra UCC’s uddannelser i 
forskningsaktiviteter for derigennem at understøtte 
kompetenceudvikling hos underviserne og styrke 
videnomsætningen til uddannelserne. Forskning og 
udvikling varetages desuden i tæt sammenhæng med 
UCC’s efter- og videreuddannelse og konsulentvirk-
somhed med henblik på at udvikle nye tilbud samt sikre, 

at videreuddannelsen er baseret på nyeste viden. Hertil 
kommer, at forskningsprogrammerne i 2015 havde 
tilknyttet 31 ph.d.-studerende, som bl.a. bidrog med 
undervisning på UCC’s uddannelser. 

Eksternt samarbejde
Forskning og udvikling i UCC finder sted i et tæt sam-
arbejde med kommuner, virksomheder og institutioner 
samt nationale og internationale forskningsinstitu-
tioner m.fl. Disse parter indgår enten som partnere i 
forskningsprojekterne, som genstand for analyse eller 
som deltagere i udviklingsprojekter. UCC har samarbej-
de om forskningsprojekter med ca. halvdelen af kom-
munerne i Region Hovedstaden. Alle UCC’s forsknings-
satsninger har desuden faglige samarbejdsrelationer 
og netværk med relevante miljøer på andre uddannel-
sesinstitutioner, dvs. professionshøjskoler og universi-
teter. UCC indgår derudover i en række konsortier om 
forskningssamarbejde samt uddannelsessamarbejde. 

Eksempler på større samarbejder i 2015:
• Konsortium med Københavns Universitet (KU) og 

Metropol om sprog og fagdidaktik er blevet sup-
pleret af et yderlige konsortium med KU og UCC: 
Konsortium for pædagogik og velfærdsprofessionelt 
arbejde, som blev etableret i november 2015 og 
omfatter ph.d.-forløb samt gradvis udvikling af forsk-
nings- og uddannelsessamarbejde.

• UCC har indgået samarbejde med RUC om to nye 
ph.d.-forløb og forskningssamarbejde vedr. børns 
læring og trivsel i dagtilbud.

• Samarbejdet Læringsløft 2020 med DPU og profes-
sionshøjskolerne Metropol og VIA er udbygget med 
bl.a. nye ph.d.-forløb inden for digitalisering og 
målstyrede læreprocesser

• Den strategiske samarbejdsaftale med Højskolen i 
Oslo og Akershus er udmøntet på relevante delom-
råder.

Forskningsprogram Forskningssatsning
Didaktik og Læringsrum Børns læring i dagtilbud

Lærerekspertise
Fagdidaktik

Diversitet og Social Innovation Tværprofessionelt samarbejde om inklusion og lige muligheder
Inklusion og eksklusion blandt unge under uddannelse
Socialpædagogik på specialområdet
Socialt og kulturelt udsatte børn (0-6 år) og familier

Ledelse og Organisatorisk Læring Ledelse af kerneydelsen i professionspraksis
Praksisudvikling i et organisatorisk perspektiv

Sundhed og Krop Sammenhængende patientforløb
Sundhedsteknologi

Forskningsprogrammer og forskningssatsninger
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UDVIKLING OG KVALITET I FOLKESKOLE 
OG DAGTILBUD

Center for Daginstitutionsforskning
UCC har i 2015 indgået samarbejdsaftale om tilknyt-
ning til Center for Daginstitutionsforskning. Centeret 
er et samarbejde mellem Roskilde Universitet (RUC), 
Aarhus Universitet (DPU) og professionshøjskolerne, 
støttet med midler fra BUPL’s forskningspulje. Cente-
ret forsker i vuggestuer, børnehaver og aldersintegre-
rede institutioner på 0-6 års området. Aftalen giver 
bl.a. UCC mulighed for at deltage i et større forsk-
ningsmiljø, internationale netværk, fælles forsknings-
ansøgninger og samfinansiering af ph.d.-stipendier. 
I dette regi har UCC modtaget midler til projektet 

”Programmering af pædagogikken - en undersøgelse af 
evidensbaserede programmer og koncepters indtog i 
kommunale dagtilbud”.

Datadrevet skoleudvikling
UCC har i 2015 færdigudviklet et koncept for skolers 
og forvaltningers brug af data i udvikling af skolernes 
ledelse og organisation. I et tæt samarbejde mellem 
UCC’s videreuddannelses- og forskningsmiljø, baseret 
på et internationalt partnerskab og netværk, har UCC 
med CALL-DK udviklet et samlet koncept for anvendel-
se af data til udvikling af skoler. Dette koncept kan også 
bruges til at rådgive og evaluere på skolernes måde at 
anvende data på elevernes progression og præstation 
(test-data og trivsels-data mv.).

EKSEMPLER PÅ 
FORSKNINGSPROJEKTER

Læring for Alle
Forskningsprojektet ”Læring for Alle” under-
søger, hvad der fremmer og hæmmer børns 
læringsmuligheder i dagtilbud, hvordan det 
pædagogiske personale i fællesskab kan arbejde 
med at skabe kvalitet i hverdagslivet for børn i 
dagtilbud, og hvordan læringsmiljøer udvikles 
i dagtilbud. Projektet omfatter et samarbejde 
mellem forskere, professionelle i praksis samt 
børn i dagtilbud. 

CALL – skoleledelse for læring
Projektet ”CALL-DK” sigter på at undersøge og 
udvikle metoder til, hvordan dansk skoleledelse 
i praksis kan udvikles og understøttes gennem 
øget brug af data. I projektet udvikles et survey-
redskab samt forskellige former for feedback-
processer, der kan understøtte skoleledelsers 
arbejde med ledelse for læring. Ligeledes op-
bygges der et permanent netværk af kommuner 
og skoler, der løbende anvender CALL-DK som 
en integreret del af deres skoleledelse.

Styrket inddragelse af kræftpatienter og deres 
pårørende i behandlingen
Inden for forskningssatsningen ”Sammenhæn-
gende patientforløb” undersøges inddragelsen 
af kræftpatienter og pårørende i behandling, 
pleje, rehabilitering og forebyggelse. Projek-
tet afprøver nye metoder til at understøtte 
oplevelsen af livskvalitet og sammenhæng i 
behandlingsforløbet. Metoderne, bl.a. reflek-
sionsøvelser og tilstedeværelse i naturen, skal 

modvirke følgevirkninger af livstruende sygdom 
som eksempelvis depression, stress og distance 
i parfoldet. Projektet gennemføres i samarbejde 
med Skovskolen, KU og Nordsjællands Hospital 
i Hillerød. 

Unges sociale fællesskaber 
Projektet undersøger unges sociale fællesska-
ber og disses betydning for, hvordan de unge 
knytter sig til uddannelse. Blandt andet belyses 
det, hvem de unge forbinder sig til, hvilke fæl-
lesskaber de inkluderes i eller afgrænses fra, 
samt om fællesskaberne bliver en modspiller 
eller medspiller til uddannelse. Ligeledes under-
søges det, hvordan disse fællesskaber under-
støttes af de pædagogiske institutioner. 

Udvikling af læreres praksis i dansk og 
matematik
Inden for forskningssatsningen i fagdidaktik 
undersøges, hvordan man bedst kan støtte 
lærere i planlægning af undervisning i skolens 
fag – særligt dansk, matematik og naturfag. 
Formålet er, at lærerne videreudvikler fagdidak-
tiske kompetencer specifikt i forhold til udvik-
ling af undervisning organiseret omkring mål. 
Projektet undersøger bl.a., hvordan lektions-
studier fungerer som metode til videreudvik-
ling af læreres professionelle kompetencer og 
understøttelse af læringscentreret og målstyret 
undervisning.
 
Se mere på www.ucc.dk/forskning

http://www.ucc.dk/forskning
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Kompetenceløft til lærere
Under overskriften ”Få ny inspiration og viden om dit 
fag” afholdt UCC en række kompetenceløftkurser 
til lærere i matematik, sprogfag, idræt og håndværk 
og design, baseret på nyeste forskning i hvert fag. 
Kurserne blev til i et samarbejde mellem UCC og Dan-
marks Lærerforening og var finansieret af midler fra 
A.P. Møller Fonden. I løbet af 2015 blev der afviklet 18 
kurser med hver 80 deltagere. 

INNOVATIVE LÆRINGSMILJØER

UCC har i 2015 gennemført to praksisnære innovati-
onsprojekter i samarbejde med offentlige og private 
virksomheder, støttet af regeringens særlige pulje 
til praksisnær innovation på professionshøjskoler og 
erhvervsakademier. Projekterne har bidraget til løsning 
af konkrete problemstillinger hos de deltagende virk-
somheder samt udvikling af de studerendes innovative 
kompetencer.

Praksisnære innovationsprojekter i 2015
Læringscentreret Åben Skole
Studerende og undervisere fra tre moduler på 
UCC’s læreruddannelse samarbejdede i efteråret 
2015 med otte museer og andre kulturinstitutio-
ner om udvikling af læringscentrerede tilbud til 
folkeskolen. Projektet ”Læringscentreret Åben 
Skole” mundede ud i konkrete forslag til under-
visningsmaterialer og -forløb. Derudover er der 
efterfølgende indgået aftale mellem Skoletje-
nestenetværket og UCC’s læreruddannelse om 
et fortsat samarbejde. Projektet understøtter 
implementeringen af folkeskolereformen ved 
at fokusere på kulturinstitutioners udvikling af 
læringssituationer målrettet fagenes læringsmål.    

Nabohood
Projektet ”Nabohood – Almen dannelse i 
almene boliger” blev gennemført i et sam-
arbejde mellem UCC, boligselskabet AKB og 
Kulturanstalten på Vesterbro og i Sydhavnen. 
Innovationsprojektet havde som mål at styrke 
boligselskabers og bibliotekers rolle i udvikling 
af lokalsamfundet gennem øget inddragelse af 
borgere. Studerende og undervisere fra UCC’s 
lærer- og pædagoguddannelse deltog inden for 
rammerne af fagene dansk, kultur og kommu-
nikation (pædagoguddannelsen) samt kristen-
domskundskab, livsoplysning og medborgerskab 
(læreruddannelsen). Nabohood-projektet kan 
fremadrettet danne grundlag for opbygning af 
relationer mellem UCC og naboerne omkring 
UCC’s Campus Carlsberg, som åbner i septem-
ber 2016.

Future Classroom Lab Danmark
UCC har i 2015 etableret ”Future Classroom Lab”. 
Future Classroom Lab er først og fremmest en beteg-
nelse for et nyt tankesæt, som handler om at gentænke 
samspillet mellem klasselokalers indretning og den 
måde, elever undervises på. Men Future Classroom er 
også et fysisk rum. Future Classroom Lab sigter mod 
at skabe fleksible, fysiske læringsmiljøer, udforske 
læringszoner og eksperimentere med deres betydning 
for god og innovativ undervisning samt udviklingen af 
det 21. århundredes kompetencer. Campus Carlsberg 
giver UCC mulighed for at arbejde med uddannelses- 
og læringsmiljø på nye måder og for at etablere fysiske 
læringsmiljøer, hvor de studerende eksperimenterende 
og professionsrettet kan arbejde med udviklingen af 
deres professionskompetencer.

Future Classroom er et EU-projekt, som udvikler inspi-
rerende læringsmiljøer. Målet er at gentænke den rolle, 
pædagogik, teknologi og design har i de europæiske 
klasseværelser. Metoden er bl.a. forskellige læringszo-
ner og fokus på fremtidens kompetenceefterspørgsel. 
UCC’s Center for Undervisningsmidler (CFU) er Udpe-
get af Styrelsen for It og Læring under Undervisnings-
ministeriet til at varetage arbejdet med den danske del 
af Future Classroom. 

DIGITALISERING OG LÆRING

Med etablering af fire faglige væksthuse har UCC i 
2015 igangsat en fokuseret indsats for at styrke den 
professionsdidaktiske anvendelse af it og teknologi i 
undervisningen. Væksthusene skal styrke vækstvilkå-
rene for digitaliseringsinitiativer og -projekter i UCC’s 
uddannelser og dermed understøtte UCC’s digitalise-
ringsstrategi. Fokus for de fire væksthuse er:
• Netbaseret undervisning
• Teknologiunderstøttede lærings- og undervisnings-

formater.
• 3D - didaktik, design og digitalisering (indretning af 

læringsmiljøer, der udnytter digitale muligheder)
• Lyd og billede i undervisning, dokumentation og 

formidling

INTERNATIONALISERING

I UCC indgår internationaliseringsaktiviteter som en 
integreret del af uddannelsesprogrammer mv. I 2015 
har UCC bl.a. haft fokus på at opbygge og konsolidere 
dels internationale partnerskaber og dels en intern 
infrastruktur som forudsætninger for øget studen-
termobilitet. Derudover arbejder UCC på at tiltrække 
internationale aktiviteter til Danmark. I 2015 blev der 
gennemført den første af en årlig international uge 
med 55 udenlandske gæsteundervisere. International 
uge giver studerende og undervisere en unik mulighed 
for at styrke deres internationale kompetencer og 
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opbygge et internationalt netværk. UCC var desuden 
vært for den årlige konference for ETEN, European 
Teachers Education Network.

AKKREDITERING

To uddannelser indgav i 2015 akkrediteringsredegørel-
ser: Fysioterapeutuddannelsen, som afventer Ak-
krediteringsrådets afgørelse til april 2016, og psyko-
motorikuddannelsen, som i juni fik en betinget positiv 
akkreditering. Uddannelsen blev fremhævet for at 
sikre kvaliteten af sit videngrundlag, sin pædagogiske 
kvalitet samt indhold og niveau, men det blev samtidig 
vurderet, at arbejdet med at nedbringe frafald og di-
mittendledighed endnu ikke var tilstrækkeligt overbe-
visende. Uddannelsen skal derfor genakkrediteres til 
september 2016. 

UCC besluttede at udskyde institutionsakkrediterin-
gen fra 2016 til 2017 for at forebygge, at flytningen til 
Campus Carlsberg griber ind i processen, og dette er 

baggrunden for, at endnu en uddannelse skal akkredi-
teres. Danmarks Akkrediteringsinstitution har udpeget 
tegnsprogstolkeuddannelsen, som til september 2016 
afleverer sin redegørelse.

KVALITETSSIKRING I UCC

UCC arbejder systematisk med kvalitetssikring og 
-udvikling. UCC’s kvalitetssystem omfatter alle udbud 
af professionsbacheloruddannelser, pædagogisk 
assistent-uddannelsen, akademiuddannelser og diplom-
uddannelser. Kvalitetsarbejdet i UCC skal understøtte, 
synliggøre og udvikle kvaliteten af UCC’s kerneopgave 
og støttefunktioner samt give ledere og medarbejdere, 
studerende, aftagere, UCC’s bestyrelse, Uddannelses- 
og forskningsministeriet og øvrige interessenter viden 
om institutionens kvalitetssikrings- og udviklingsak-
tiviteter. Indsatsen skal desuden løbende monitorere 
målsætninger og standarder for centrale aspekter af 
UCC’s kerneopgave.
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FAKTA OM UDDANNELSERNE

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

I 2015 var i alt 11.471 aktivt tilmeldt på en af UCC’s syv 
professionsbacheloruddannelser. 

Den samlede studieaktivitet på ordinær uddannelse 
svarer til 8.370 studenterårsværk.

STUDENTERÅRSVÆRK OG ANTAL 
STUDERENDE
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Studerende fordelt på UCC’s professionsbacheloruddannelser (samlet tal for ordinær uddannelse og merituddannelse/åben uddannelse). 

Pædagoguddannelsen 2011 2012 2013 2014 2015
Antal studerende
Ordinær uddannelse 4.344 4.962 5.138 5.551 6.087
Meritstuderende (åben uddannelse) 556 523 554 588 592
I alt 4.900 5.485 5.692 6.139 6.679
Studenterårsværk
Ordinær uddannelse (teori) 2.351 2.559 2.980 3.227 3.739
Ordinær uddannelse (praktik) 1.254 1.330 1.520 1.705 1.400
Ordinær uddannelse i alt 3.605 3.889 4.500 4.932 5.138
Meritstuderende (ÅU) 369 360 368 412 400
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Læreruddannelsen 2011 2012 2013 2014 2015
Antal studerende
Ordinær uddannelse 3.250 3.178 3.095 2.828 2.604 
Merit- og enkeltfagsstuderende (ÅU) 864 759 516 389 666 
I alt 4.114 3.937 3.611 3.217 3.270 
Studenterårsværk
Ordinær uddannelse (teori) 1.856 2.000 2.049 1.791 1.745 
Ordinær uddannelse (praktik) 321 340 353 244 264 
Ordinær uddannelse i alt 2.177 2.340 2.401 2.036 2.009 
Merit- og enkeltfagsstuderende (ÅU) 360 309 188 120 157 

Sygeplejerskeuddannelsen 2011 2012 2013 2014 2015
Antal studerende 471 522 498 504 660
Studenterårsværk
Ordinær uddannelse (teori) 233 231 244 250 302
Ordinær uddannelse (praktik) 152 151 180 163 211
Ordinær uddannelse i alt 385 382 424 413 513
UCC udbyder fra 2015 Sygeplejerskeuddannelsen på Bornholm. Denne undervisning er udlagt til Bornholms Sundheds- og Syge-
plejeskole og er ikke medregnet i oversigten. Omfanget udgjorde i 2015 46 teori-STÅ og 31 praktik-STÅ, i alt 77 STÅ.

Fysioterapeutuddannelsen 2011 2012 2013 2014 2015
Antal studerende 156 193 248 247 261
Studenterårsværk
Ordinær uddannelse (teori) 91 123 151 186 197
Ordinær uddannelse (praktik) 21 21 31 43 45
Ordinær uddannelse i alt 112 145 182 229 242

Psykomotorikuddannelsen 2011 2012 2013 2014 2015
Antal studerende 195 228 235 236 234
Studenterårsværk
Ordinær uddannelse (teori) 103 132 144 157 167
Ordinær uddannelse (praktik) 17 22 24 26 27
Ordinær uddannelse i alt 120 154 168 183 194

Tekstilformidleruddannelsen 2011 2012 2013 2014 2015
Antal studerende 168 181 204 204 196
Studenterårsværk
Ordinær uddannelse (teori) 109 121 135 138 141
Ordinær uddannelse (praktik) 17 16 19 23 23
Ordinær uddannelse i alt 126 138 154 161 164

Tegnsprogstolkeuddannelsen 2011 2012 2013 2014 2015
Antal studerende 171 188 198 199 171
Studenterårsværk
Ordinær uddannelse (teori) 120 129 132 107 98
Ordinær uddannelse (praktik) 1 5 6 12 13
Ordinær uddannelse i alt 121 134 138 119 111
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OPTAG PÅ UDDANNELSERNE

Det samlede antal optagne på UCC’s uddannelser 
er igen i 2015 steget. Pædagoguddannelsen, som er 
UCC’s største uddannelse, er vokset støt over en 
årrække. Læreruddannelsen på UCC oplevede i 2015 
i lighed med de to foregående år en nedgang i søgnin-
gen. Indførelse af vinteroptag på læreruddannelsen fra 

studieåret 2014/2015 har dog medvirket til at stabili-
sere optagelsestallet.  

UCC’s netuddannelser tiltrækker et stigende antal 
studerende. I efteråret 2015 blev ca. 7 % af de nye stu-
derende optaget på en netuddannelse på enten lærer, 
- pædagog- eller sygeplejerskeuddannelsen.

Antal optagne på UCC’s professionsbacheloruddannelser. 
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Optag på uddannelserne 2011 2012 2013 2014 2015
Pædagog 1486 1703 1817 1847 1949
Lærer 876 972 624 623 594
Sygeplejerske 154 173 161 177 208
Fysioterapeut 75 80 80 80 78
Psykomotorisk terapeut 77 77 78 80 72
Tegnsprogstolk 68 64 64 63 63
Tekstilformidler 53 53 53 53 49
I alt 2789 3122 2877 2923 3013
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ALDERS- OG KØNSFORDELING FOR 
NYOPTAGNE STUDERENDE

De studerende ved UCC’s uddannelser er i gennem-
snit 25 år ved studiestart. 70 % af de nye studerende 
er kvinder. Selv om kønsfordelingen varierer meget 
uddannelserne imellem, er der et flertal af kvindelige 
studerende ved alle UCC’s uddannelser. 

Kilde: UCC’s studieadministrative statistik
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Gennemførselstid – måneder 2010 2011 2012 2013 2014
Pædagog 42 42 43 42 42
Lærer 55 55 56 52 52
Sygeplejerske 41 41 40 42 42
Fysioterapeut 43 43 41 43 43
Psykomotorisk terapeut 50 50 50 45 48
Tekstilformidler 44 44 44 44 43
Tegnsprogstolk - - - - -

Antal færdiguddannede 2011 2012 2013 2014 2015
Fysioterapeut 32 23 21 51 68
Lærer 452 518 461 522 596
Psykomotorisk terapeut 22 24 28 49 49
Pædagog 1.040 824 996 1.129 1.272
Sygeplejerske 121 79 123 109 117
Tekstilformidler 13 34 24 39 48
Tegnsprogstolk 29 22 19 26 25
I alt 1.709 1.524 1.672 1.925 2.175

STUDIETID OG FULDFØRELSE

Hovedparten af UCC’s studerende fuldfører deres 
uddannelser på normeret tid, dvs. fire år for lærer-
uddannelsen og tre et halvt år for de øvrige profes-
sionsbacheloruddannelser. UCC arbejder systematisk 

med at sikre, at så mange som muligt fuldfører deres 
uddannelse. Den gennemsnitlige fuldførelsesprocent 
for UCC’s professionsbacheloruddannelser er steget 
til 75 sammenlignet med 73 året før (se årsrapportens 
afsnit om målrapportering for uddybning). 

Kilde: UNI-C på data fra INTE (Danmarks Statistik)

Kilde: UNI-C på data fra INTE (Danmarks Statistik)
Uddannelsen til tegnsprogstolk er ikke med i Danmarks Statistiks opgørelser, da den ikke har været en bacheloruddannelse længe nok til at kunne 
måles.

DIMITTENDER 

Antallet af dimittender udgjorde 2.175 i 2015, og antal-
let har således været stigende efter et mindre fald i 
2012, som skyldtes, at det i denne periode var de små 
optagsårgange, der afsluttede uddannelserne. 

Beregnet fuldførelsesprocent 2010 2011 2012 2013 2014
Pædagog 79% 77% 78% 77% 75%
Lærer 60% 62% 63% 64% 64%
Sygeplejerske 75% 70% 71% 71% 72%
Fysioterapeut 83% 89% 83% 86% 84%
Psykomotorisk terapeut 68% 61% 51% 53% 56%
Tekstilformidler 96% 89% 85% 84% 84%
Tegnsprogstolk - - - - -
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Beskæftigelsesprocent 2. år efter fuldfø-
relse (4.-7. kvartal siden dimission)

2010 2011 2012

Pædagog 93% 94% 93%
Folkeskolelærer 93% 91% 91%
Sygeplejerske 94% 96% 98%
Fysioterapeut 97% 97% 98%
Psykomotorisk terapeut 70% 84% 76%
Tekstilformidler 78% 77% 74%
Tegnsprogstolk 96% 99% 99%

BESKÆFTIGELSE

UCC’s dimittender har fortsat rigtig gode beskæftigel-
sesmuligheder. Det peger på, at UCC’s uddannelser er 
relevante for arbejdsmarkedet og sikrer de studerende 
viden, færdigheder og kompetencer, som er direkte 
anvendelige på det arbejdsmarked, som uddannelsen 
retter sig imod. 

Psykomotoriske terapeuter og tekstilformidlere har væ-
sentlig større ledighed end de øvrige af UCC’s uddan-
nelser. Disse uddannelser har i 2015 iværksat en række 
initiativer, som skal forberede de studerende bedre til 
arbejdsmarkedet. De to uddannelser har desuden i 2015 
fået nedsat dimensioneringen, hvilket fremadrettet 
ventes at give en bedre beskæftigelsesgrad.  

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet (Nøgletal vedr. tilsyn med de videregående uddannelsesinstitutioner)
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Andel dimittender med udlandsophold i 
studieforløbet over 2 uger

2011 2012 2013 2014 2015

Pædagog 14,2% 18,5% 17,0% 16,5% 15,8%
Lærer 3,1% 5,0% 7,1% 3,8% 4,1%
Sygeplejerske 9,2% 6% 14% 6% 9%
Fysioterapeut 3,1% 21,7% 4,5% 16,0% 27,5%
Psykomotorisk terapeut - - - - 2%
Tekstilformidler 11,8% 33,3% 33,3% 35,9% 8,3%
Tegnsprogstolk - - - - -
Gennemsnit 10,3% 12,6% 13,6% 12,1% 12,1%

STUDENTERMOBILITET

Mere end hver tiende færdiguddannede har i løbet 
af deres studietid været på et udlandsophold af en 
varighed på over 2 uger.  UCC arbejder målrettet med 
at forbedre den udgående såvel som den indgående stu-
dentermobilitet, og det faktiske antal studerende, der 
har været på udlandsophold, er da også steget i 2015. 

Fysioterapeutuddannelsen har de sidste to år oplevet en 
markant stigning i antallet af dimittender, der har været 
på et udlandsophold i deres studietid. Det er forventnin-
gen, at modulisering af lærer- og pædagoguddannelsen 
i de nye uddannelser vil understøtte ambitionen om en 
stigende international mobilitet blandt UCC’s studeren-
de. (Se også årsrapportens afsnit om målrapportering). 
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UCC er en af Danmarks største udbydere af kompe-
tencegivende videreuddannelse på det pædagogiske 
område. UCC udbyder diplomuddannelsen i ledelse, 
diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og kar-
rierevejledning, pædagogiske diplomuddannelser, 
sundhedsfaglige diplomuddannelser samt akademiud-
dannelser i ungdomspædagogik og socialpædagogik.

UCC’s uddannelsestilbud giver ny viden og inspiration 
til aktuelle udfordringer i de fagprofessionelles praksis 
og medvirker til yderligere kvalificering af arbejdet 
med velfærdssamfundets kerneydelser på især skole-, 
specialpædagogik, dagtilbud-, sundhed- og ledelses-
området.

I figuren til højre ses UCC’s efter- og videreuddannel-
sesaktiviteter i 2015 fordelt på fagområder og uddan-
nelseskategorier. 

I opgørelsen til højre indgår ikke de efter- og videreud-
dannelsesaktiviteter, som UCC udbyder som Center 
for undervisningsmidler (CFU), samt de kompetence-
løft til lærere i folkeskolen, der varetages af lærerud-
dannelsen.

UCC’s videreuddannelsesaktiviteter omfatter endvi-
dere en lang række konsulentopgaver og projekter, der 
varetages og udvikles i samarbejde med kommuner 
m.fl. UCC har stor erfaring med at skræddersy kompe-
tenceudvikling til medarbejder- eller ledergrupper på 
skole-, institutions- og sundhedsområdet. En række af 
disse kompetenceforløb kan også indeholde kompeten-
cegivende videreuddannelse.

AKADEMIUDDANNELSER

Professionshøjskolen UCC udbyder to akademiuddan-
nelser i henholdsvis ungdomspædagogik og social-
pædagogik. Uddannelsen er kompetencegivende og 
veksler mellem studie- og arbejdstid og tager 3 år på 
deltid.

Videreuddannelse

Akademiuddannelser 2011 2012 2013 2014 2015
Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik
Antal studerende 186 222 204 185 123
Studenterårsværk (STÅ) 60 80 85 53 39
Akademiuddannelse i Socialpædagogik
Antal studerende 17 21 10

Studenterårsværk (STÅ) 3 6 3
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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 samt forberedelseskursus for flygtninge og 
indvandrere (FIF).

Øvrige uddannelsesudbud

AMU (arbejdsmarkedsuddannelser) 2011 2012 2013 2014 2015
Studenterårsværk (STÅ) 78 66 73 54 33

FIF - forberedelseskursus for indvandrere 
og flygtninge

2011 2012 2013 2014 2015

Antal studerende, FIF - pædagog 63 73 57 50 54
Antal studerende, FIF - lærer 9 7 10 17
Studenterårsværk (STÅ) FIF i alt 47 51 45 33 41

PAU - Pædagogisk assistentuddannelse 2011 2012 2013 2014 2015
Studenterårsværk (STÅ) ordinær 161 164 162 165 170
Studenterårsværk (STÅ) åben uddannelse 88 93 83 61
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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.

UDLÅN

CFU har i 2015 haft en mindre nedgang i udlånet af 
fysiske læremidler, herunder også digitale læremidler. 
Denne nedgang tilskrives en lukkeperiode i forbindelse 
med flytning af lageret af læremidler fra Titangade til 
Kanalholmen. 

CFU har iværksat en række initiativer, som skal bidrage 
til en øget anvendelse af it i undervisningen. På lære-
middelområdet blev der i 2014 igangsat et pilotforsøg 
med udlån af godt 100 skønlitterære titler i form af 
e-bøger. Udlånsdata viser, at lærernes interesse for 
e-bøger foreløbig er begrænset, og der er derfor 

behov for at få afdækket muligheder og barrierer for 
en øget anvendelse af e-bøger i undervisningen, inden 
servicen udvides. Derudover har CFU lanceret en ny 
streamingtjeneste, som giver elever og studerende 
hurtig og nem adgang til at bruge film og tv i under-
visningen – både på skolen og derhjemme. Statistikken 
viser, at lærerne har taget rigtig godt imod den nye 
tjeneste. Parallelt hermed fases salget af dvd’er med 
tv-udsendelser, kort- og dokumentarfilm samt rekla-
mer langsomt ud.

KURSER OG ANDRE AKTIVITETER

CFU oplever fortsat en stigning i efterspørgslen 
på kurser, heraf primært inden for korterevarende 
skolebaserede kurser. Folkeskolereformen har slået 
igennem i CFU’s aktiviteter i form af stor efterspørgsel 
efter vejledning om læringsmålstyret undervisning 
og valg af læremidler. CFU har desuden haft mange 
vejledningsaktiviteter om valg af læringsteknologi og 
læringsressourcer samt skolebaserede forløb om it i 
fagene. Endelig har der igen i 2015 været stor interesse 
for CFU’s kulturtilbud under Åben Skole: Med Skolen i 
Biografen og Levende Musik i Skolen.

Center for Undervisningsmidler

Fakta om Center for Undervisningsmidler 2011 2012 2013 2014 2015
Fysiske materialer - udlån 58.736 63.427 60.919 61.515 52.713
Fysiske materialer - udlånte enheder 594.894 689.241 659.244 670.882 610.407
E-bøger - udlån - - - - 933
E-bøger - udlånte eksemplarer - - - - 10.908
Streaming – spillefilm - - - - 2.986
Streaming – TV-udsendelser - - - - 112.467
Afholdte kurser 251 242 294 296 324
Kursister 5.388 5.806 6.790 7.367 7.530
Kursisttimer 34.166 33.737 39.185 38.776 42.302
Levende Musik i Skolen - deltagende elever - 53.280 50.160 54.600 55.200
Med Skolen i Biografen - deltagende elever - 45.749 41.184 45.137 56.939

FIF - forberedelseskursus for indvandrere 
og flygtninge

2011 2012 2013 2014 2015

Antal studerende, FIF - pædagog 63 73 57 50 54
Antal studerende, FIF - lærer 9 7 10 17
Studenterårsværk (STÅ) FIF i alt 47 51 45 33 41

PAU - Pædagogisk assistentuddannelse 2011 2012 2013 2014 2015
Studenterårsværk (STÅ) ordinær 161 164 162 165 170
Studenterårsværk (STÅ) åben uddannelse 88 93 83 61
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Status for udviklingskontrakten 2015

UCC har indgået en udviklingskontrakt med Uddannel-
ses- og forskningsministeren for perioden 2015-2017. 
Formålet med udviklingskontrakten er at fremme og 
synliggøre UCC’s strategiske arbejde med uddannel-
sernes relevans og kvalitet og udvikling i forhold til en 
række samfundsmæssige udfordringer. Udviklingskon-
trakten 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 regionalt vidensamarbejde (indgår i udviklings-

kontrakten fra 2016)

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.

Udviklingskontrakten dokumenterer UCC’s præstation 
og opnåede resultater i 2015 på de udvalgte målsæt-
ninger. Inden for udviklingskontraktens syv mål i 2015 
er fastlagt 16 målepunkter, der gennem konkrete måltal 
udmønter de resultatkrav, som er aftalt mellem UCC 
og Uddannelses- og forskningsministeren.

Nedenfor afrapporteres på opfyldelse af målene i 
udviklingskontrakten. Afrapporteringen følger Uddan-
nelses- og Forskningsministeriets paradigme for den 
skematiske afrapportering af UCC’s resultater. Der re-
degøres i skemaet endvidere for iværksatte initiativer 
for de områder, som ikke har opnået fuld målopfyldelse 
i 2015.

UCC vurderer, at 11 målepunkter er opfyldt, 4 er delvist 
opfyldt og 1 er ikke opfyldt.
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1. Bedre kvalitet i uddannelserne

MÅLEPUNKT 1.1
Øget studieintensitet i form af måling af antal timer de studerende anvender på deres studie (sektorfælles)

Måltal 2015
Etablering af målemetoder og første måling af de studerendes anvendte timer på studiet. 

Resultat 2015
På baggrund af sektorfælles studenterundersøgelse fra 2014 er der etableret en baseline for studieintensitet i 
UCC. UCC har en ambition om, at den studerendes tidsanvendelse i forhold til studieaktivitetsmodellen angiver 
studieaktivitet på fuld tid. I udregning af en baseline for studieintensitet i UCC fokuseres der på at øge andelen af 
de studerende, der ugentligt anvender 35 timer og derover på deres studie. Niveauet for målingen er lagt på 35 
timer for at fokusere på et bredt udsnit af de studerende.

Andelen af studerende, der anvendte 35 timer og derover på deres studie, lå i 2014 på 47 %.
Denne andel skal øges med 5 % i 2016, således at andelen af de studerende, der anvender 35 timer og derover på 
deres studie, ligger på 49 %.

Måltallet er opfyldt

MÅLEPUNKT 1.2
Andel optagne studerende, som fortsat er indskrevet på uddannelsen ved afslutningen af 1. studieår

Måltal 2015
Minimum gældende for alle UCC’s uddannelser 75 %
Samlet gennemsnit for alle UCC’s uddannelser 85 %

Resultat 2015
Minimum gældende for alle UCC’s uddannelser 48 %
Samlet gennemsnit for alle UCC’s uddannelser 87 %
Læreruddannelsen 84 %
Pædagoguddannelsen 89 %
 
Måltallet om et samlet gennemsnit for alle uddannelser på 85 % er nået. 

Med én undtagelse har alle UCC’s uddannelser nået måltallet om, at minimum 75 % af de optagne studerende 
fortsat er indskrevet ved afslutningen af 1. studieår; mellem 84 % og 94 % af de optagne studerende er fortsat 
indskrevet på uddannelsen ved afslutningen af 1. studieår. 
Tegnsprogstolkeuddannelsen er eneste undtagelse og har i 2015 i tillæg oplevet et øget frafald sammenlignet med 
2014. Tegnsprogstolkeuddannelsen optager årligt knap 70 studerende og er en fagligt såvel som fysisk krævende 
uddannelse, hvilket manifesterer sig i frafaldstallene ikke kun på 1. studieår men løbende gennem uddannelsen.

Tegnsprogstolkeuddannelsen har gennemført en frafaldsundersøgelse for studieåret 2014/15. På baggrund heraf 
er relevansen af igangværende indsatser vurderet samt nye indsatser iværksat med henblik på en højere grad af 
fastholdelse. Indsatserne har bl.a. fokus på at tydeliggøre faglige krav og forventninger til de studerende samt på 
at styrke vejledning og faglige støttetilbud.

Som en del af UCC’s kvalitetssystem udarbejdes og følges op på nøgletal for uddannelserne, herunder for gen-
nemførelse på 1. år, to gange årligt. I den forbindelse skal de enkelte uddan¬-nelser redegøre for, hvordan der 
følges op i forhold til nøgletal, der er utilfredsstillende.

Måltallet er delvist opfyldt
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MÅLEPUNKT 1.3 
Andel af studerende, som fuldfører uddannelsen

Måltal 2015
Minimum gældende for alle uddannelser 62 %
Samlet gennemsnit for alle uddannelser 75 %

Resultat 2015
Minimum gældende for alle uddannelser 56 %
Samlet gennemsnit for alle uddannelser 75 %
Læreruddannelsen 64 %
Pædagoguddannelsen 75 %

Måltallet om et samlet gennemsnit for alle uddannelser på 75 % er nået. Tegnsprogstolkeuddannelsens overgang 
til professionsbacheloruddannelse er endnu ikke slået fuldt igennem i Danmarks Statistiks opgørelser, hvorfor der 
ikke er data for 2015.
Alle UCC’s uddannelser har nået måltallet om, at minimum 62 % af de studerende fuldfører uddannelsen med 
undtagelse af uddannelsen til psykomotorisk terapeut. I den forbindelse bør det dog bemærkes, at der er en øget 
andel af de studerende, som fuldfører uddannelsen, idet tallet i 2014 var 53 %. 

Uddannelsen til psykomotorisk terapeut arbejder løbende på at forbedre uddannelsens fuldførelsesprocent. Der 
er igangsat et projekt, der skal give mere viden om årsagssammenhænge i forhold til frafald og gennemførelse og 
medvirke til at fremme foranstaltninger, som kan bidrage til bedre gennemførelse og lavere frafald, som en del af 
den samlede udvikling af psykomotorikuddannelsen. De konkrete tiltag er både kort- og langsigtede og har bl.a. 
fokus på ændrede optagelsesprocedurer, bedre forventningsafstemning i forhold til faglige krav, styrket studietil-
knytning og social sammenhængskraft på uddannelsen samt ændrede undervisningsformer og større kontakt til 
aftagerfeltet.

Som en del af UCC’s kvalitetssystem udarbejdes og følges op på nøgletal for uddannelserne, herunder fuldførel-
sesprocenten, to gange årligt. I den forbindelse skal de enkelte uddan¬¬nelser redegøre for, hvordan der følges op 
i forhold til nøgletal, der er utilfredsstillende. 

Måltallet er delvist opfyldt
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2. Større relevans og øget gennemsigtighed

MÅLEPUNKT 2.1
Andelen af nyuddannede i beskæftigelse

Måltal 2015
Måltallet for nyuddannedes ledighed er mindsket eller fastholdt i forhold til 2011-niveau (7 procent)

Resultat 2015
Måltallet for nyuddannedes ledighed ligger i 2015 (dimittendår 2012) på 8,3 procent og er dermed steget i forhold 
til 2011-niveau. Fordelingen på professionsbacheloruddannelserne ses nedenfor. 
 
  Dimittendår
Uddannelse 2011 2012

Fysioterapeut 3,5 % 2,5 %
Psykomotorisk terapeut 16,2 % 24,4 %
Sygeplejerske 4,1 % 2,3 %
Tekstilformidler 22,7 % 26,2 %
Lærer 9,5 % 9,4 %
Pædagog 5,7 % 7,4 %
Tegnsprogstolk 0,8 % 1,1 %

UCC samlet 6,9 % 8,3 %

Opgørelse af dimittendernes ledighed er afhængig af den aktuelle beskæftigelsessituation og konjunkturudvikling 
på arbejdsmarkedet. 

Som en del af UCC’s kvalitetssystem udarbejdes og følges op på nøgletal for uddannelserne, herunder nyuddan-
nedes beskæftigelse, to gange årligt. I den forbindelse skal de enkelte uddan¬-nelser redegøre for, hvordan der 
følges op i forhold til nøgletal, der er utilfredsstillende.

Ledigheden for uddannelsen til psykomotorisk terapeut og tekstilformidleruddannelsen er højere end for dimit-
tendårgangen 2011. Udfordringerne med høj ledighed har været gældende i en årrække, og begge uddannelser 
indgår i Uddannelses- og Forskningsministeriets dimensionering pga. ledighed. De to uddannelser har iværksat en 
række initiativer, som skal forberede de studerende til arbejdsmarkedet.

Tekstilformidleruddannelsen arbejder løbende med at ruste de studerende til arbejdsmarkedet. Tekstilformid-
leruddannelsen har iværksat en række indsatser, herunder målretning af undervisningen i formidlingsfag imod 
de områder, hvor den færdiguddannede har mulighed for at finde job. Derudover har uddannelsen to forløb med 
fokus på at give de studerende kompetencer til at etablere egen virksomhed.

Uddannelsen til psykomotorisk terapeut har gennem længere tid arbejdet systematisk med indsatser til at styrke 
beskæftigelsessituationen, herunder har uddannelsen siden 2013 haft fokus på at styrke praktikområdet. Derud-
over gennemførte uddannelsen til psykomotorisk terapeut i juli 2015 en aftagerundersøgelse, som skal være med 
til at afklare, hvilken aftagerprofil uddannelsen skal rette sig imod. 

Måltallet er delvist opfyldt
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MÅLEPUNKT 2.2
Øget systematisk samarbejde med aftagere

Måltal 2015
Aftagerpaneler på pædagog- og læreruddannelserne og i videreuddannelsen er etableret.

Resultat 2015
UCC har som et pilotprojekt i 2015 etableret aftagerpaneler på pædagog- og læreruddannelsen samt på UCC’s vi-
dereuddannelse. Projektet følger de fastlagte milepæle og evalueres i 2016 med henblik på at bidrage til udvikling 
af UCC’s relation til omverdenen og interaktion med aftagere.

Måltallet er opfyldt

3. Bedre sammenhæng og samarbejde

MÅLEPUNKT 3.1
Etablering af samarbejde med et eller flere gymnasier (STX) om studieforløb som studieforberedelse i forhold til 
professionsbacheloruddannelserne

Måltal 2015
Samarbejde med et eller flere gymnasier er etableret.

Afdækning af muligheder for studieforløb som studieforberedelse i forhold til professionsbacheloruddannelserne 
er afdækket.

Resultat 2015
Afdækning af muligheder og barrierer for etablering af studieforløb i gymnasiet er gennemført. 

UCC har etableret samarbejde med flere gymnasier og Studievalg KBH gennem brobygningsprojektet ”Kar-
rierefokus – i og efter gymnasiet”. I alt indgår 17 gymnasier i projektet, der har fokus på at udvikle modeller og 
partnerskaber, der skal sikre, at de unge i løbet af gymnasiet bliver kompetente til og motiverede til at træffe et 
godt uddannelsesvalg. Projektet er støttet af Region Hovedstaden. Center for Ungdomsforskning varetager en 
følgeforskningsdel. Ud over UCC deltager KEA og CPH Business Academy.

Måltallet er opfyldt

MÅLEPUNKT 3.2
Implementering af uddannelsessamarbejde med universiteter

Måltal 2015 
Særlige moduler til faglig fordybelse inden for fagdidaktik i sprogfagene er udviklet. 

Resultat 2015
I Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik i folkeskolen er udarbejdet en samarbejdsmodel for fransk, hvor studerende 
fra fransk på Københavns Universitet kan følge moduler på UCC. Der er ligeledes etableret mulighed for, at UCC’s 
studerende på læreruddannelsen kan læse moduler på Københavns Universitet. Tilsvarende modeller for engelsk 
og tysk er under udarbejdelse. Ligesom et nyt modul i ’literacy’ er under udvikling sammen med DPU.

Måltallet er opfyldt
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4. Styrket internationalisering

MÅLEPUNKT 4.1
Øget studentermobilitet

Måltal 2015
Andel af dimittender der har været på udvekslingsophold i løbet af deres studietid 13 %
Udgående studentermobilitet (antal)   248*

*5 % stigning i forhold til 2013
 
Resultat 2015
Andel af dimittender der har været på udvekslingsophold i løbet af deres studietid 12,1 %
Udgående studentermobilitet   305

Måltallet for udgående mobilitet i 2015 er nået, mens måltallet for 2015 vedrørende andelen af dimittender, der 
har været på udvekslingsophold i løbet af deres studietid, ikke er nået. 

Internationalisering er en af UCC’s strategiske prioriteter og den udgående studentermobilitet har i flere år 
udviklet sig i en positiv retning, hvilket fremgår af antallet af studerende, der i 2015 har været på et studie- eller 
praktikophold i udlandet. I sagens natur tager det imidlertid nogle år, før denne positive udvikling også slår igen-
nem i forhold til andelen af dimittender med udgående mobilitet.

De enkelte uddannelser har i 2015 fastsat måltal for udgående mobilitet med henblik på at understøtte de overord-
nede måltal. På institutionsniveau er der desuden fokus på opbygning og konsolidering af internationale partner-
skaber, som en af forudsætningerne for øget studentermobilitet. 

Som en del af UCC’s kvalitetssystem udarbejdes og følges op på nøgletal for uddannelserne, herunder for udgå-
ende studentermobilitet, to gange årligt. I den forbindelse skal de enkelte uddan¬¬nelser redegøre for, hvordan 
der følges op i forhold til nøgletal, der er utilfredsstillende.

Måltallet er delvist opfyldt

MÅLEPUNKT 4.2
Indgåelse af strategiske internationale samarbejdsaftaler

Måltal 2015 
1 ny strategisk international samarbejdsaftale er indgået. 

Resultat 2015
UCC har indgået en strategisk samarbejdsaftale med Høgskolen i Oslo og Akershus. Hensigten med aftalen er at 
rammesætte et forpligtende internationalt samarbejde omkring uddannelsesudvikling, nyeste forskning og udvik-
ling samt studenter- og medarbejdermobilitet.

Måltallet er opfyldt
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5. Øget social mobilitet - flere talenter i spil
Udviklingskontraktens pligtige mål vedrørende Øget social mobilitet er ophævet og erstattet af et nyt pligtigt mål 
om øget regionalt vidensamarbejde, gældende fra 2016. Der skal således ikke afrapporteres på målepunkterne 
vedrørende social mobilitet i årsrapporten for 2015. Det er dog fortsat UCC’s ambition at have fokus på social 
mobilitet i udviklingen af sit uddannelsestilbud. 

6. Styrket forsknings- og udviklingsbasering

MÅLEPUNKT 6.1
Antal FoU aktive medarbejdere med ph.d.-grad (sektorfælles)

Måltal 2015
25

Resultat 2015
UCC har i 2015 registreret 32 FoU-aktive medarbejdere med en ph.d.-grad, og måltallet er således opfyldt. Dette 
understøtter UCC’s strategiske arbejde med forskning og udvikling med udgangspunkt i praksisnære udfordringer 
og udviklingsperspektiver.

Måltallet er opfyldt

MÅLEPUNKT 6.2
Antal ph.d.-studerende (sektorfælles)

Måltal 2015 
Første måling af antal ph.d.-studerende ifølge ny, fælles metode er gennemført. 

25 ph.d. studerende

Resultat 2015
En sektorfælles metode til definition og optælling af ph.d.-studerende er implementeret og anvendes første gang 
for opgørelsen for 2015. I henhold til denne metode omfatter ph.d.-studerende på en professionshøjskole alle, der 
per 31.12. opfylder mindst et af følgende fire kriterier: 

1. Personer indskrevet på en forskerskole med hovedstilling på den pågældende professionshøjskole. 
2. Personer på orlov fra den pågældende professionshøjskole for at gennemføre en ph.d. 
3. Personer i ph.d.-forløb, der er medfinansieret af den pågældende professionshøjskole med mindst 300 tkr. 

(svarende til ca. ¼ af et typisk ph.d.-stipendium inden for f.eks. humaniora og samfundsvidenskab).
4. Personer i ph.d. forløb, der er fuldt finansierede fra et forskningsråd med den pågældende professionshøjskole 

som partner.

På baggrund af ovenstående målemetode er resultatet for 2015 for UCC 24 ph.d.-studerende, hvilket er under 
måltallet for 2015. Som en del af UCC’s strategi for forskning og udvikling er rekruttering af personer til en ph.d.-
uddannelse i tilknytning til UCC et prioriteret område.

Måltallet er ikke opfyldt
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MÅLEPUNKT 6.3
Antal publikationer i publikationskanaler (sektorfælles)

Antal publikationer fordelt på 
 
   Måltal 2015 Resultat 2015
Monografier og rapporter   7 17
Artikler i antologier (bidrag til bøger), bidrag til rapporter og proceedings  40 50
Artikler i tidsskrifter   30 32

Danske Professionshøjskoler har besluttet at ændre indikatorer i sektorens Videnregnskab, som udgør opgørelses-
grundlaget for dette målepunkt. Der er tale om en teknisk ændring, som indebærer, at publikationer opgøres på en 
anden måde. Styrelsen for Videregående Uddannelser har godkendt, at målepunktet i udviklingskontrakterne vedr. 
sektorens FoU-indsats opgøres på lignende vis. Det betyder, at opgørelsen af dette målepunkt har en anden form 
end angivet i udviklingskontrakten.

Måltallet er opfyldt

7. Styrket digital læring

MÅLEPUNKT 7.1 
Øget adgang til digitale læremidler

Måltal 2015
Adgang til 25 % af samtlige relevante tilgængelige digitale læremidler.
 
Resultat 2015
Adgang til 30 % af samtlige relevante tilgængelige digitale læremidler.

21.000 TV-udsendelser er blevet gjort tilgængelige og kan streames direkte til UCC’s studerende og undervisere. 
Et pilotforsøg har gjort 150 digitale e-bøger tilgængelige for grundskolerne i UCC’s dækningsområde. 

Professionshøjskolerne har indgået den såkaldte informationsaftale med forlæggerforeningerne SFU og BFU. 
Dermed er det juridiske grundlag for, at alle studerende og undervisere kan tilgå alle digitale læremidler produce-
ret af undervisningsforlagene til grundskolen, på plads. 

Måltallet er opfyldt
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MÅLEPUNKT 7.2
Øget optag på netbaserede uddannelser

Måltal 2015 
Andel af samlede optag på UCC’s netbaserede uddannelser 5 % 

Resultat 2015
Andel af samlede optag på UCC’s netbaserede uddannelser 7 %

Måltallet opgøres ved registrering af optag til uddannelserne i oktober 2015. 
Baseline er optaget i studieåret 2013/2014 på  3 %

Ved registrering af optag til UCC’s uddannelser i oktober 2015 var 122 ud af 1089 studerende optaget på en 
netbaseret uddannelse (ekskl. sygeplejerskeuddannelsen på Bornholm). Dette svarer til, at 7 % af det samlede antal 
studerende på UCC i studieåret 2015/16 er optaget på en netbaseret uddannelse.

Måltallet er opfyldt

8. Understøttelse af folkeskolereformen

MÅLEPUNKT 8.1 
Kompetence- og kapacitetsopbygning i læreruddannelsen, pædagoguddannelsen og videreuddannelsen

Måltal 2015
Udvikling af eksemplariske forløb i forhold til ny praksisforståelse i undervisningen målrettet folkeskolereformen.

Resultat 2015
Undervisere på tværs af UCC arbejder med udvikling af eksemplariske forløb i forhold til at implementere en ny 
praksisforståelse i undervisningen gennem det såkaldte ’formatarbejde’. Med udgangspunkt i ét af fire formater 
(cases, aktionsforskning og praksisudvikling, kortlægning af viden og positioner, lektionsstudier) arbejder under-
viserne med at udvikle produkter inden for det enkelte format, som kan anvendes i undervisningen med henblik 
på at styrke videngrundlaget og det professionsrettede element. Produkterne af formatarbejdet danner også 
udgangspunkt for udvikling af praksisforståelsen i uddannelserne. 

De eksemplariske forløb, der udvikles i formatarbejdet, bliver konkret målrettet folkeskolereformen i kraft af de 
deltagende underviseres fokus. Samtlige moduler på læreruddannelsen er i studieåret 2014/15 blevet revideret 
med henblik på indtænkning af folkeskolereformen. Der er i studieåret 2014/15 etableret et tæt samarbejde mel-
lem pædagog- og læreruddannelsen i UCC med fokus på samarbejdet mellem pædagoger og lærere i skolen. Der 
er bl.a. udarbejdet forslag til udviklingsområder samt udviklet fire tværprofessionelle moduler mellem lærer- og 
pædagoguddannelsen. 

Måltallet er opfyldt
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MÅLEPUNKT 8.2
Aktiviteter på efter- og videreuddannelsesområdet målrettet folkeskolereformen

Måltal 2015 
Der udarbejdes en opgørelsesmetode og fastsættes en baseline i forhold til en faglig definition af rammen for 
kompetenceløft i folkeskolen.

Resultat 2015
Den er udarbejdet en fælles opgørelsesmetode i professionshøjskolesektoren. Registreringen tager udgangs-
punkt i 1) Værdien (kr.) af den enkelte professionshøjskoles aftaler med kommuner om efter- og videreuddannelse 
målrettet folkeskolereformen og 2) Omfanget af aktivitet under ”Åben uddannelse” målrettet folkeskolereformen 
opgjort i antal studerende og ECTS.

På baggrund af opgørelsen af værdien af UCC’s aftaler med kommuner om efter- og videreuddannelse målrettet 
folkeskolereformen fastsættes 2015 til indeks 100. Progressionen i de kommende år fastsættes til 105 i 2016 og 110 
i 2017.

På baggrund af opgørelsen af antallet af ECTS under Åben uddannelse målrettet folkeskolereformen fastsættes 
studieåret 2014/2015 til indeks 100. Progressionen i de kommende år er skønsmæssigt fastsat til 105 i 2016 og 110 i 
2017 i lyset af kommunernes økonomi og ressourcer.

Kommunerne skal nå målene om fuld kompetencedækning i 2020 (95 % af timerne skal varetages af undervisere 
med undervisningskompetence eller kompetencer svarende til undervisningskompetence). i 2015 var kompeten-
cedækningsgraden på landsplan på 80,6 %. Fra 2013 til 2015 er der tale om en stigning i kompetencedækningsgra-
den på 1 procentpoint. 

Måltallene opgøres på baggrund af registreringer i forbindelse med den årlige monitorering af relevante dele af 
professionshøjskolernes efter- og videreuddannelsesindsats målrettet kompetenceløftet af lærere og pædagoger 
i forlængelse af i folkeskolereformen.

Måltallet er opfyldt
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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 studenterårsværksindberetning, men er tidsmæssigt 
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
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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 omkostninger 
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 lønninger. For finan-
sielt leasede aktiver udgør kostprisen den laveste værdi af 
dagsværdien af aktivet og nutidsværdien 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 materielle an-
lægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen 
med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabs-
mæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller 
tab indregnes i resultatopgørelsen 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).
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Resultatopgørelse

2015 2014
Note t.kr. t.kr.

Statstilskud 1 585.065 611.164
Deltagerbetaling og andre indtægter 2 183.583 289.790
Omsætning  768.648 900.955

 
Undervisningens gennemførelse 3 -434.402 -482.106
Markedsføring 4 -11.084 -9.873
Ledelse og administration 5 -86.156 -85.500
Bygningsdrift 6 -120.170 -111.679
Aktiviteter med særlige tilskud 7 -77.813 -75.700
Forsknings- og udviklingsaktiviteter 8 -38.099 -32.655
Driftsomkostninger -767.725 -797.513

 
Resultat før finansielle poster 923 103.441

 
Finansielle indtægter 9 2.868 3.460
Finansielle omkostninger 10 -4.348 -2.216
Årets resultat -557 104.685
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Balance

Aktiver 2015 2014
Note t.kr. t.kr.

Indretning af lejede lokaler 1.063 518
Grunde og bygninger 242.755 259.250
Andet udstyr og inventar 14.378 14.722
Forudbetalte og uafsluttede anlægsaktiver 30.958 21.950
Materielle anlægsaktiver i alt 11 289.154 296.440

 
Deposita 12.927 12.743
Finansielle anlægsaktiver i alt 12.927 12.743

  
Anlægsaktiver i alt 302.081 309.183

 
Varebeholdninger 702 623
Varebeholdninger i alt 702 623

 
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 33.531 33.383
Andre tilgodehavender 10.322 19.537
Periodeafgrænsningsposter 7.590 8.655
Tilgodehavender i alt 51.443 61.575

 
Værdipapirer 208.137 208.075
Likvide beholdninger 208.571 204.480
Likvider i alt 416.708 412.555

  
Omsætningsaktiver i alt 468.853 474.754

  
Aktiver i alt 770.934 783.936
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Balance (fortsat)

Passiver 2015 2014
Note t.kr. t.kr.

Egenkapital pr. 31. december 1990 258.559 258.559
Egenkapital i øvrigt 137.008 33.987
Værdiregulering finansielle poster 526 -1.665
Periodens resultat -557 104.685
Egenkapital i alt 12 395.536 395.567

 
Realkreditgæld 13 133.418 142.157
Langfristede gældsforpligtelser i alt 133.418 142.157

 
Næste års afdrag på langfristede gældsforpligtelser 8.131 7.373
Skyldig løn 24.999 12.602
Feriepengeforpligtelser 61.222 59.693
Leverandører af varer og tjenesteydelser 25.411 46.928
Anden gæld 25.505 23.906
Periodeafgrænsningsposter 96.711 95.711
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 241.980 246.212

  
Gældsforpligtelser i alt 375.398 388.369

  
Passiver i alt 770.934 783.936

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 14

Andre forpligtelser 15
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Pengestrømsopgørelse

2015 2014
Note t.kr t.kr

Årets resultat -557 104.685

Reguleringer vedr. ikke kontante poster:
Af- og nedskrivninger 21.852 14.190
Reguleringer 594 -17.259

Ændringer i driftskapital
Ændring i varebeholdninger -79 135
Ændring i tilgodehavender 10.133 14.279
Ændring i kortfristet gæld -4.232 -48.783
Pengestrømme fra driftsaktivitet 27.711 67.248

Køb af materielle anlægsaktiver -14.635 -9.684
Salg af materielle anlægsaktiver 0 40.418
Ændring i finansielle anlægsaktiver -184 -2.077
Pengestrømme fra investeringsaktivitet -14.819 28.657

Ændring i statslån 0 -189
Ændring i realkreditgæld -8.739 -19.286
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -8.739 -19.475

Ændring i likvider 4.153 76.431

Likvider primo 412.555 336.124
Likvider ultimo 416.708 412.555

Likvider specificeres således
Værdipapirer 208.137 208.075
Likvide beholdninger 208.571 204.480
Likvider ultimo 416.708 412.555
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Noter

2015 2014
t.kr t.kr

1 Statstilskud  
 Undervisningstaxameter 421.583 363.572
 Fællesudgiftstilskud 17.710 66.222
 Bygningstaxameter 53.273 53.304
 Særlige tilskud 49.621 59.479
 Forsknings- og udviklingsaktiviteter 42.877 68.587
 Statstilskud ialt 585.065 611.164

 
2 Deltagerbetaling og andre indtægter  
 Deltagerbetaling, uddannelse 83.502 165.167
 Anden ekstern rekvirentbetaling 86.521 95.310
 Andre indtægter 1.621 21.668
 Forsknings- og udviklingsaktiviteter 11.939 7.646
 Deltagerbetaling og andre indtægter ialt 183.583 289.790

 
3 Undervisningens gennemførelse  
 Løn og lønafhængige omkostninger -370.193 -349.452
 Afskrivning -408 -1.177
 Øvrige omkostninger -63.800 -131.477
 Undervisningens gennemførelse i alt -434.402 -482.106

 
4 Markedsføring  
 Løn og lønafhængige omkostninger -5.763 -4.563
 Afskrivning 0 0
 Øvrige omkostninger -5.321 -5.310
 Markedsføring ialt -11.084 -9.873

 
5 Ledelse og administration  
 Løn og lønafhængige omkostninger -54.619 -49.363
 Afskrivning -3.349 -3.834
 Øvrige omkostninger -28.188 -32.303
 Ledelse og administration ialt -86.156 -85.500

 
6 Bygningsdrift  
 Løn og lønafhængige omkostninger -16.997 -17.255
 Afskrivning -18.094 -8.979
 Øvrige omkostninger -85.080 -85.445
 Bygningsdrift ialt -120.170 -111.679
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Noter (fortsat)

2015 2014
t.kr t.kr

7 Aktiviteter m. særlige tilskud  
 Løn og lønafhængige omkostninger -39.395 -39.828
 Afskrivning -1 -201
 Øvrige omkostninger -38.417 -35.671
 Aktiviteter m. særlige tilskud i alt -77.813 -75.700

 
8 Forsknings- og udviklingsaktiviteter  
 Løn og lønafhængige omkostninger -31.387 -26.712
 Afskrivning 0 0
 Øvrige omkostninger -6.712 -5.944
 Forsknings- og udviklingsaktiviteter i alt -38.099 -32.655

 
9 Finansielle indtægter  
 Renteindtægt. og andre fin. indtægter 2.868 3.460
 Kursgevinster på værdipapirer 0 0
 Finansielle indtægter 2.868 3.460

 
10 Finansielle omkostninger  
 Renteomkostninger og andre fin. omk. -1.819 -2.646
 Kurstab på værdipapirer -2.529 429
 Finansielle omkostninger -4.348 -2.216
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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 01.01.2015 6.491 394.213 86.795 487.499
Tilgang i årets løb 769 0 4.858 5.627
Afgang i årets løb 563 93 35.778 36.435
Anskaffelsespris 31.12.2015 6.697 394.120 55.875 456.691

Akkumulerede af- og nedskrivninger 01.01.2015 5.973 134.963 72.073 213.010
Af- og nedskrivninger i årets løb 179 16.494 5.179 21.852
Af- og nedskrivninger tilbageførte i årets løb 519 92 35.755 36.366
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2015                5.634 151.365 41.497 198.496

Forudbetalte og uafsluttede anlægsaktiver 
01.01.2015 21.950 0 0 21.950

Tilgang forudbetalte og uafsluttede 
anlægsaktiver 9.777 0 4.858 14.635

Afgang forudbetalte og uafsluttede 
anlægsaktiver 769 0 4.858 5.627

Forudbetalte og uafsluttede anlægsaktiver 
31.12.2015 30.958 0 0 30.958

Bogført værdi 31.12.2015 32.022 242.755 14.378 289.154

Kontantvurdering af grunde og bygninger 
31.12.2015  -   422.016  -    -   

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

12 Egenkapital 2015 2014
t.kr t.kr

Egenkapital primo 395.567 292.547
Værdiregulering finanselle poster 526 -1.665
Årets bevægelse -557 104.685
Egenkapital ultimo 395.536 395.567
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Noter (fortsat)

13   Langfristede gældsforpligtelser
Langfristet 

del
Kortfristet 

del
Restgæld 
efter 5 år

t.kr t.kr t.kr

 Realkreditgæld 31-12-2015 133.418 8.131 102.218

14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, DKK 141,5 mio. kr., er der givet pant i grunde og bygninger, 
hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør DKK 242,7 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 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

Udlagte aktiviteter 2015 2014
t.kr. t.kr.

Videresendte tilskud m.v. vedrørende aktiviteter udlagt til andre 4.652 0
Modtagne tilskud m.v. vedrørende aktiviteter gennemført for andre 0 0

Personaleomkostninger 2015 2014
t.kr. t.kr.

Lønninger 445.883 415.476
Pensioner 69.447 68.745
Andre omkostninger til social sikring 2.996 2.953
Personaleomkostninger i alt 518.327 487.174

Personaleårsværk 2015 2014

Antal årsværk inkl. ansatte på sociale vilkår.  971,6  948,4 
Andel i procent ansat på sociale vilkår. 3,2% 3,7%

Revision 2015 2014
t.kr. t.kr.

Lovpligtig revision 498 512
Andre erklæringsydelser 128 139
Andre ydelser 168 85
I alt 794 736

Undervisningsmiddelcenterfunktionen 2015 2014

Tilskud 40.014 40.155
Øvrige indtægter 14.640 14.895
Indtægter i alt 54.654 55.050

 
Lønomkostninger 26.112 25.332
Øvrige omkostninger 27.194 28.543
Omkostninger i alt 53.306 53.875

Resultat 1.348 1.175
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Særlige specifikationer (fortsat)

Selvforsikringsudgifter 2015 2014
t.kr. t.kr.

Udgifter vedrørende bygninger og løsøre 610 1.861
Udgifter vedrørende erstatningsansvar 0 0
Udgifter vedrørende tjenesterejser 0 0
Afholdte selvforsikringsudgifter i alt 610 1.861

Beløb for ikke genanskaffede genstande
Ikke genanskaffede genstande i alt - -
Samlede selvforsikringsomkostninger i regnskabsåret 610 1.861

Institutionens selvrisiko i regnskabsåret 7.686 9.010

Indtægtsdækket virksomhed – IDV 2015 2014 2013 2012
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Omsætning 58.852 55.157 52.240 45.813
Lønninger 35.474 33.646 31.489 27.615
Øvrige drift 22.779 20.960 20.220 17.733
Indtægtsdækket virksomhed i alt 598 552 531 466

Akkumuleret resultat 2.467 1.859 1.308 776
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Uddannelse Antal ansøgninger

Antal personer, 
der har fået tildelt 
hel/delvis friplads

Forbrug i 
regnskabsåret 

fripladser

Forbrug i 
regnskabsåret 

stipendier
Pædagog 14 14  -400.022  -499.688,00 
Lærer 5 5  -206.106  -240.921,00 
Fysioterapeut 2 2  -72.503  -71.384,00 
Psykomotorik 
terapeut 2 2  -71.963  -71.384,00 

Sygeplejerske 1 1  -56.166  -35.692,00 

År Beholdning primo

Overført fra 
Styrelsen for 

Videregående 
Uddannelser og 

Uddannelses-
støtte

Overført over-
skud vedr. uden-

landske betalings-
studerende

Forbrug i regn-
skabsåret

Beholdning 
ultimo

2011  1.291.105  1.124.706  1.291.105  -    2.415.811 
2012  2.415.811  1.001.447  2.415.811  -    3.417.258 
2013  3.417.258  1.100.979  3.417.258  -894.216  3.624.021 
2014  3.624.021  791.934  3.624.021  -1.067.884  3.348.071 
2015  3.348.071  859.188  3.348.071  -1.725.829  2.481.430 
Hensat til afgivne tilsagn pr. 31. december 2015  1.299.837 
Heraf midler hvoraf der endnu ikke er givet tilsagn pr. 31. december 2015  1.181.593 

Fripladser og stipendier

Akkumuleret resultat
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Påtegninger

Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og 
bestyrelsens habilitetserklæring
Bestyrelse og rektor har dags dato behandlet og god-
kendt årsrapporten for regnskabsåret 2015 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 

Søborg, den 31. marts 2016

Laust Joen Jakobsen, rektor Carsten Koch, bestyrelsesformand

Carsten Koch 
formand

Bergur Løkke Rasmussen Daniel Kollberg

Klaus Nørskov, næstformand Jesper Würtzen Gitte Funch

Agi Csonka Kirsten Jensen Katja Zarp

Michael Egelund Else Sommer Helene Østergaard Christensen

Niels Peter Møller Anne Dorthe Hermansen Amalie Kjærgaard Eybye

* Revisionen af årsregnskabet omfatter ikke bestyrelsens habilitetserklæring

Bestyrelse
Endvidere erklærer bestyrelsen på tro og love at 
opfylde habilitetskravene i § 14 i lov om professionshøj-
skoler for videregående uddannelser.*
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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 2015, 
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 
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger 
af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for 
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om 
denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurde-
ringen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant 
for institutionens 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 institutio-
nens 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 præsenta-
tion 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 2015 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.

København, den 31. marts 2016

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 77 12 31

Simon Høgenhav
statsautoriseret revisor



CAMPUSSER

Campus Carlsberg
Åbner i september 2016
Humletorvet 3
1799 København V
T 4189 7000
ucc@ucc.dk

Campus Nordsjælland
Carlsbergvej 14
3400 Hillerød
T 8189 7200
uccnord@ucc.dk

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

SUNDHEDSUDANNELSER

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

TEGNSPROGSTOLKE-
UDDANNELSE

Tegnsprogstolkeuddannelsen, 
Skovlunde*
Ejbyvej 35, 
2740 Skovlunde
T 4189 7300 
tegnsprog-kbh@ucc.dk

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

TEKSTILFORMIDLER-
UDDANNELSE*

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

CFU, København*
Titangade 11
2200 København N
T 4189 9110
cfu@ucc.dk 

CFU, Bornholm
Snorrebakken 66
3700 Rønne
T 4189 9140
cfub@ucc.dk

ADMINISTRATION 
OG DIREKTION*
Buddinge Hovedgade 80
2860 Søborg
T 4189 7000
ucc@ucc.dk

*Flytter til Campus Carlsberg i 
september 2016.

www.ucc .dk


