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VELKOMMEN TIL:  
DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER 

Toprække 

  For at byde Danske Professions-
højskoler velkommen som medlem 
har vi spurgt dem om, hvem de er, 
hvordan de bidrager til erhvervs-
udviklingen, og hvorfor de vil være 
med i REG LAB. 
 
 

 
 
Hvem er Danske Professionshøjskoler? 
Danske Professionshøjskoler er interesse-
organisation for de syv danske professions-
højskoler,  Danmarks Medie- og Journalist-
højskole og Maskinmesterskolen København.  
 
Professionshøjskolerne har over 70.000 stu-
derende fordelt på over 78 forskellige uddan-
nelser, hvor de seks største er: pædagog-, 
lærer-, sygeplejerske-, socialrådgiver-, fysio-
terapeut- og bygningskonstruktøruddannel-
sen. Danske Professionshøjskoler uddanner 
årligt omtrent 4 ud af 10 dimittender fra Dan-
marks videregående uddannelser. 
 
Professionshøjskolerne udbyder også tek-
nisk-merkantile uddannelser rettet mod det 
private arbejdsmarked, fx ingeniør, maskin-
mestre, bioanalytiker og uddannelser inden 
for det finansielle område.  
 

80 pct. af dimittenderne får job i den offentli-
ge sektor og 20 pct. på det private arbejds-
marked. Finansiering fra staten er fordelt med 
94 pct. til uddannelse og 6 pct. til forskning 
og udvikling. 
 
Hvad er jeres vigtigste aktiviteter? 
Danske Professionshøjskolers formål er at 
arbejde for, at medlemsinstitutionerne har de 
bedst mulige vilkår til at løfte deres sam-
fundsansvar, og til at institutionerne kan bi-
drage optimalt til at skabe vækst og udvikling 
i det danske samfund ved at udvikle og gen-
nemføre videregående uddannelser, efter- og 
videreuddannelse, skabe og dele ny viden og 
gennem samarbejde med omverdenen om 
anvendt forskning.  
 
Danske Professionshøjskoler er det forum, 
hvor professionshøjskolerne, Danmarks Me-
die- og Journalisthøjskole og Maskinmester-
skolen København kan tage fælles initiativer, 
drøfte fælles problemstillinger og repræsente-
re sig samlet i forhold til samarbejdspartnere, 
aftagere, politikere, ministerier mv. 
 
Hvorfor et medlemskab af REG LAB? 
Danske Professionshøjskoler vil gerne styrke 
samarbejdet med kommunale, regionale og 
nationale samarbejdspartnere og ser REG 
LAB som en oplagt mulighed for at få adgang 
til analyser og ny inspiration til arbejdet med 
videregående uddannelse, forskning og ud-
vikling og match med samfund og arbejds-
marked.   


