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Københavns  

Professionshøjskole 

 
Vedr. selvstudium for studerende, som ikke  
er indskrevet på en uddannelse  
og kun går til kompetencemålsprøve 
 
Jævnfør Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenud-

dannelse) m.v. § 5 LBK nr. 609 af 28/05/2019 kan man som selvstuderende af-

lægge prøver og deltage i anden bedømmelse, der indgår i udbudt åben uddan-

nelse, uden at have deltaget i undervisningen. 

 

En selvstuderende skal opfylde adgangskravene til det eller de fag, som hun/han 

ønsker at gå til prøve i. Adgangskravene til de enkelte fag kan findes på KP’s 

hjemmeside. 

 

En selvstuderende, der ønsker at gå til kompetencemålsprøve som selvstude-

rende skal rette henvendelse til Åben Uddannelse, enkeltfag på Læreruddannel-

sen KP. Kontaktinfo findes på KP´s hjemmeside. 

 

Henvendelse vedr. kompetencemålsprøven skal ske inden semesterstart, dog se-

nest 1. september for efterårssemesteret og senest 1. februar for forårssemeste-

ret. 

 

Som selvstuderende betaler man for prøve i faget og minimum 2 vejledningslek-

tioner. Faktura sendes, når den selvstuderende har modtaget brev med oplys-

ninger om, hvilken underviser der skal vejlede og føre hende/ham til prøve. 

Prisen for en kompetencemålsprøve og 2 vejledningslektioner er 4.500 kr. Der 

kan tilkøbes yderligere vejledning for 1200 kr. pr. lektion. 

(Disse priser gælder i 2022 og reguleres årligt) 

 

Hvordan de to vejledningslektioner planlægges og bruges, aftales med den på-

gældende underviser. Hvis den selvstuderende ønsker at få feedback på skrift-

lige opgaver, er underviserens forberedelse inkluderet i de to vejledningstimer. 

Hvis den selvstuderende efter betalingsfristen framelder sig prøven, får hun/han 

ikke betalingen retur. 

 

Fagets kompetencemål og prøvens form og indhold fremgår af gældende studie-

ordning for Læreruddannelsen på KP´s hjemmeside og af Bekendtgørelse om ud-

dannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (BEK. Nr. 1068 af 

08/09/2015). 

 

Når den selvstuderende har bestået prøven, udstedes bevis. 

Hvis den selvstuderende ikke består prøven, har hun/han ret til en omprøve. 

Hvis en selvstuderende ikke består ved andet prøveforsøg og ønsker at gå til 

prøve igen, skal hun/han på ny optages som selvstuderende og igen betale for 

prøven og minimum to vejledningslektioner. Den selvstuderende har maks. tre 

prøveforsøg i alt og kan ikke købe sig til yderligere forsøg. 
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