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Fremtidssikring af politiuddannelsen 
 

Med aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2016-2019 

ændres politiets uddannelsesforløb for at løfte det samlede kompetenceni-

veau og ruste politiet bedre til at håndtere et foranderligt kriminalitetsbil-

lede. 

 

Politiuddannelse vil fremover bestå af følgende hovedelementer: 

 2-årig grunduddannelse bestående af 3 moduler á 8 måneder, heraf to 

skolemoduler og et modul med praktik.  

 Obligatorisk efter- og vedligeholdelsesuddannelse, som sikrer at alle po-

litiuddannede løbende fastholder det nødvendige kompetenceniveau i for-

hold til operativ tjeneste. 

 Politifaglige specialuddannelser for bl.a. livvagter, hundeførere, færd-

selsbetjente, reaktionspatruljer mv. 

 Specialiserede diplomuddannelser på komplekse sagsområder som f.eks. 

specialiseret efterforskning, cyber kriminalitet og forebyggelse. 

 Lederuddannelser på diplom- og masterniveau. 

 

Det nye uddannelsesforløb bygger på et skift fra primært at fokusere på 

grunduddannelsen som udgangspunkt for det generelle kompetenceløft i 

politiet, til i højere grad at sætte fokus på efter- og videreuddannelse, her-

under især specialiserede uddannelser på diplomniveau. Dette skifte giver 

grundlag for et mere målrettet afsæt i politiets forskelligartede opgaver og 

giver bedre mulighed for den nødvendige specialisering på baggrund af de 

ændrede opgaver og forventninger til politiet. 

 

Ny grunduddannelse 

Politiets grunduddannelse vil blive ændret fra en 3-årig til en 2-årig ud-

dannelse. Den nye grunduddannelse vil bestå af 3 moduler på hver 8 må-
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neder (inklusiv ferieafholdelse), heraf to skolemoduler og et modul med 

praktik. Grunduddannelsen vil i hovedoverskrifter have følgende indhold:  

  

 

 

De to skolemoduler vil indholdsmæssigt altovervejende være en viderefø-

relse af de to første skolemoduler på den nuværende 3-årige grunduddan-

nelse, som indeholder tre skolemoduler. Den primære forskel består i, at 

der ikke vil være et afsluttende 11 ugers bachelorprojekt, og at der udgår et 

kortere temaforløb. Herudover vil flere forløb på den nye uddannelse blive 

afviklet i et tæt samarbejde mellem de forskellige fagområder, hvilket vil 

gøre uddannelsesforløbet mere effektivt.  

 

På baggrund af erfaringerne fra den nuværende grunduddannelse er under-

visningstemaerne på den nye grunduddannelse revideret og sammentænkt 

med stærkere fokus på de politifaglige kompetencer. Der indføres også nye 

undervisningstemaer inden for cyber kriminalitet, kriminalitet på sociale 

medier samt yderligere beredskabsparathed i forhold til bevogtning, skyd-

ning og mental parathed overfor uvarslede hændelser.  

 

På den nye grunduddannelse er praktiktiden kortere, men vil i stedet for to 

kortere moduler bestå af et længere sammenhængende praktikmodul på 8 

måneder. Den nye uddannelse vil indeholde et mere progressivt forløb, 

hvor de studerende efter det første 8 måneders skolemodul er yderligere 

forberedt til tjeneste i beredskabet med de udfordringer, som det aktuelle 

kriminalitets- og trusselsbillede giver.  

 

Der ændres ikke på kvaliteten af uddannelsen, og der vil fortsat ske syste-

matisk evaluering og kvalitetssikring af undervisningen.  
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Styrket efter- og videreuddannelse 

Den nye uddannelsesstruktur styrker politiets efter- og videreuddannelser, 

som fremover vil være udgangspunktet for det generelle kompetenceløft i 

politiet. 

 

I forlængelse af omlægningen af grunduddannelsen etableres således et ob-

ligatorisk efter- og vedligeholdelsesprogram, der skal sikre, at alle politi-

uddannede løbende fastholder det nødvendige kompetenceniveau i forhold 

til operativ tjeneste.  

 

Derudover vil hovedparten af de politiuddannede skulle videreuddanne 

sig. 

 

Der vil også fremover være en stor del af de politiuddannede som skal fag-

ligt specialiseres via politiets interne uddannelser til f.eks. livvagt, hunde-

fører, reaktionspatruljer, Motorcykelbetjente mv.  

 

Herudover vil der på mere komplekse politifaglige områder som f.eks. 

specialiseret efterforskning, cyber kriminalitet, analyse og forebyggelse 

blive udviklet og udbudt specialiserede uddannelser på diplomniveau. Fle-

re medarbejdere vil fremover skulle videreuddannes på diplomniveau. 

 

Endelig vil de eksisterende lederuddannelser på diplom- og masterniveau 

blive videreført i den nye uddannelsesstruktur. 

 

Etablering af en ny grunduddannelse, yderligere fokus på faglig specialise-

ring, og et målrettet efter- og videreuddannelsesprogram på diplomniveau 

vil samlet set sikre kvaliteten af politiets uddannelser og styrke de fremad-

rettede behov for fagligspecialisering i forhold til kriminalitetsudviklingen. 

Kvaliteten i den samlede uddannelsesportefølje vil således ikke blot være 

fastholdt, men vil for flere medarbejdere fremover kunne sikre yderligere 

progression i deres individuelle kompetence- og karriereforløb. 

 


