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Høringssvar vedr. høring fra Folketingets Undervisningsudvalg over forbud 
mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner

Danske Professionshøjskoler takker for invitationen som høringspart i høringen fra Folketingets 
Undervisningsudvalg over forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner. Vi har følgende 
bemærkninger: 

Hos Danske Professionshøjskoler er der 4 institutioner, der har et bederum. Dette høringssvar tager 
udgangspunkt i kommentarer fra fire institutioner; UCN, VIA, UCC og Maskinmesterskolen København. På 
UCN og UCC betegnes rummene som refleksionsrum, mens det på VIA betegnes som bederum/chapel. 

Danske Professionshøjskoler oplever generelt, at studerende forstår at bruge refleksionsrummene 
hensigtsmæssigt. Der opleves dertil ingen problematikker i forbindelse med rummene. Rummene anvendes i 
forskellige sammenhænge – religiøse, såvel som ikke religiøse. De er ikke forbeholdt enkelte grupper, men 
er åbent for alle studerende der har brug for et rum at trække sig tilbage i. Der er således heller ikke oplevet 
nogen form for socialkontrol eller eksklusion i relation til rummene. 

Ved at etablere et åbent rum for alle studerende er der givet mulighed for, at man kan henvise de studerende 
til et specifikt lokale, frem for at afslapning, tilbagetrækning og praktisering af tro, skal foregå i det 
offentlige rum på gangene, i kælderen eller lignende. Rummene er på denne vis et sted, der understøtter 
mangfoldighed og et godt studie- og arbejdsmiljø på campus, hvorfor vi finder dem nødvendige og 
fordelagtige at have. 

Danske Professionshøjskoler består af statslig selvejende institutioner og forbeholder sig som sådan retten til 
selv at bestemme over indretning og brug af de lokaler som institutionerne råder over. Lovforslaget vil efter 
vores opfattelse indskrænke institutionernes ledelsesret og dermed muligheden for fortsat, at indrette vores 
institutioner så de afspejler en respekt for mangfoldigheden. 

Med venlig hilsen

Harald Mikkelsen
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