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Forord
I en tid, hvor reform og forandring ikke længere blot er en udfordring, men nærmere et grundvilkår for driften af enhver
offentlig virksomhed, er et 100-års jubilæum bestemt ikke en hverdagsbegivenhed.
Til gengæld er det en oplagt lejlighed til – for en stund – at se tilbage på, hvordan en institution som Politiskolen
har udviklet sig igennem de mange år for blandt andet at få en dybere forståelse for, hvorfor skolen ser ud, som den gør
i dag.

                       len, bidraget med deres viden og erfaring omkring skolens udvikling set i forskellige tidsperspektiver. Resultatet er blevet
                     
    
med Politiskolen.
Fra skolens side skal der lyde en stor og dybtfølt tak til museumsleder Frederik Strand, pensioneret kriminalinspektør Frode Ziebell Olsen og pensioneret politimester Karsten Petersen for på denne måde dels at have opdateret os
alle på skolens historie frem til i dag, og dels at have leveret en skriftlig opsummering, der kan anvendes som historisk
afsæt for de kommende års udvikling af Politiskolen.
Og der er virkelig noget at udvikle på, for netop i år kan Politiskolen som udbyder af en topmoderne politiuddannelse
levere det første hold professionsbachelorer i politivirksomhed til de danske politikredse. Det har været et langt forløb med
masser af både sten og bump på vejen, men det lykkedes, og det kan vi godt tillade os at være stolte over.
Lad mig derfor benytte lejligheden til at takke alle Politiskolens ansatte og samarbejdspartnere for hver eneste
dag at levere et professionelt, målrettet og engageret stykke arbejde for at sikre, at vi kan danne præcis de betjente,
som samfundet efterspørger – nu og i fremtiden.
På Politiskolens vegne
Michael Fl. Rasmussen
politiinspektør/skolechef
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Politiskolens tidlige historie
V. Frederik Strand, museumsleder på Politimuseet
En egentlig uddannelse af politifolk er – til trods for politiets vigtige funktion i samfundet – noget forholdsvis nyt. I midten af 1800-tallet blev der taget skridt til en større reform af politiet, der mundede ud i den berømte 1863-reform, der
      !"              #     !
Med hensyn til uddannelse var det 2. Inspektorat – benævnt opdagelsespolitiet – særligt vigtigt, her blev der nemlig
indført en form for oplæringspligt, hvor betjente, der blev optaget, skulle gennemgå et kursus af to dages varighed.
Dette er formentlig den tidligste form for uddannelse, der er set inden for dansk politi. Kurset var imidlertid – som det
fremgår – af ganske begrænset varighed ligesom det kun blev tildelt en ganske begrænset gruppe. Ikke desto mindre
     
                 sesbetjentene. På sigt skabte dette et løngab mellem kriminalpolitiet og ordenspolitiet – hvilket skulle sætte sit præg på
politiet helt frem til i dag.
Med 1863-reformen blev forståelsen for en bedre uddannelse af politiet således vakt. Man indså at vejen til
bedre økonomiske og arbejdsmæssige vilkår gik gennem uddannelse – hvortil kom, at reformens specialisering af politifolkene gradvist skabte et behov for et politi med andre mere ”boglige” kompetencer. Det 19. århundredes sidste
                          
af de enkelte kommuner og ikke staten – og kommunerne var meget tilbageholdende med at øge udgifterne på det
ordensopretholdende område, hvilket betød, at der kun blev taget små skridt til at skabe en uddannelsesinstitution,
der kunne sikre politifolkene en bedre uddannelse. I det 20. århundredes første tiår skete der dog noget nyt og revolutionerende.

Statspolitiskolen grundlægges
Den læreruddannede eventyrer, Hermann Jensen, vendte tilbage til Danmark efter i en årrække at have opholdt sig
forskellige steder i Afrika og Europa. I Afrika havde Jensen deltaget i Boerkrigen på engelsk side, i hvilken forbindelse
han bl.a. havde arbejdet for Imperiets efterretningstjeneste, og dertil havde han opholdt sig i Lissabon, hvor han havde
studeret Portugals politi og fængselsvæsen. Hjemvendt til Danmark kastede den vidtberejste eventyrer sin interesse på
politiforholdene i Danmark – og hvad han så,#   $%   &       
viden blev formidlet gennem en primitiv sidemandsoplæring – og den var jo altid kun så god som den ældre kollega, der
delte ud af sin livserfaring. Betjentene savnede dertil ofte helt basale færdigheder; som evnen til at formulere sig på et
bare nogenlunde skriftligt dansk og beherskelsen af blot nogle enkelte tyske eller engelske sproglige brokker.
Det første Hermann Jensen derfor gjorde, var at oprette et tilbud om sprogundervisning til de københavnske politifolk.
'             & !(       ) 
polititidsskriftet Politivennen, der advokerede for, at der skulle oprettes en Politiskole – og at Hermann Jensen skulle være
leder af denne. Københavns Politiforening støttede varmt op om denne tanke og opfordrede alle foreningens medlemmer
til ligeledes at støtte op om initiativet – idet foreningen var opmærksom på at såvel politiets løn som arbejdsforhold og
hele agtelse i samfundet, var afhængig af den uddannelse, der blev tilbudt de enkelte politifolk.

%*! +<=<             >  ( 
som forstander. Her blev der tilbudt undervisning i bl.a. ”Forundersøgelser i sager om dødfundne og dræbte personer”,
næringslov, tysk – og ”skønskrivning”. I 1910 fulgte Frederiksberg efter og oprettede sin egen politiskole – hvor den
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allestedsnærværende Hermann Jensen også var
forstander. Hermann Jensen var i øvrigt også blevet redaktør for Politivennen, der derfor blev hans
villige talerør.

%           sens og Justitsministeriets øjne op for behovet for
en landsdækkende Statspolitiskole – hvilket ikke
mindst var ansporet af en kritik fra kredse i Jylland, der harcelerede over, at de to største politiskoler var placeret i københavnsområdet. Dette
københavneri måtte der gøres op med – provinsens politifolk skulle også have mulighed for at
  !? )      
arbejdet på, at få oprettet en Statspolitiskole, der
skulle tage elever fra hele landet. På baggrund
heraf indsendte Politidirektøren i København,
Statspolitichefen og Retsdommerforeningens formand en fælles skrivelse til Justitsministeriet,
hvor de påpegede ”(…) at den Uddannelse i Polititjeneste, der bliver Politiets Funktionærer til Del,
langtfra er tidssvarende (…)”. De havde derfor
overvejet ”hvilke Foranstaltninger der bør træffes
for at skaffe Politiets Funktionærer den haardt tiltrængte Uddannelse. Som Resultat af disse Overvejelser fremkommer nærværende Andragende
til Justitsministeriet om Oprettelse af en for hele
Landet fælles Politiskole”.

%
        #
! " # 
andragende om en landsdækkende politiskole. På
sigt kunne politikerne vanskeligt sidde dette andragende overhørigt, og knap to år senere blev Statspolitiskolen positivt
       !>            hvem der skulle
være den fremtidige forstander kunne begynde.
Allerede i andragendet til Justitsministeriet havde politiledelsen og dommerforeningen slået følgende fast: ”Praksis maa stadig haves for Øje ogsaa ved den teoretiske Del af Undervisningen. Lærerne maa derfor være praktisk uddannede Politimænd og Mænd, der ifølge deres Stilling praktisk tager Del i Politivirksomhed”. Dermed var en kutyme for
                  Q   )  
blev ansat som forstander! Hermann Jensen var jo ikke – på trods af at han havde været forstander for to politiskoler og
dertil redaktør for Politivennen – tidligere politimand, ligesom han ikke havde gjort praktisk tjeneste i politiet. Den gamle
eventyrer blev derfor også – til sin og mange andres utilfredshed – vraget som forstander for Statspolitiskolen. Ind kom
i stedet kometen Hakon Jørgensen.
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Hakon Jørgensen er en af de mest talentfulde politifolk, der er set i dansk politis historie. Han var født ind i en borgerlig
familie og han blev cand. jur. i 1904. Derefter trådte han ind i politiet, hvor han hurtigt avancerede til politiassistent i
Kreds 8. Hakon Jørgensen var imidlertid stærkt interesseret i mange forskellige dele af politiets arbejde – herunder den
pædagogiske dimension. Valget af Jørgensen som chef for Politiskolen var derfor på mange måder indlysende – og dette
                        &  #       #    
         
udvekslingen af informationer inden for det internationale politisamarbejde. Hertil kom i øvrigt, at Hakon Jørgensen var
passioneret engageret i træningen af politihunde, hvilket medvirkede til at gøre Danmark til et af de fremmeste lande på
  !> (   X X   
    
         
han blev udnævnt til politiinspektør, for at sikre ham tilstrækkelig pondus både indadtil og udadtil. Kritikkerne frygtede
formentlig, at Hakon Jørgensen ville komme til kort overfor den stærke og egenrådige Statspolitichef Mensen og den
magtfulde Politidirektør i København.
Den beskedne rang til trods var det dog en særdeles kompetent herre, der overtog den første chefstilling på
Politiskolen – og forventningerne til ham var store og mange. Det lykkedes da også hurtigt Hakon Jørgensen at sammensætte et hold af lærere på Politiskolen. To overbetjente blev ansat, nemlig den kendte kriminalefterforsker Marcher
og hans kollega fra ordenspolitiet, overbetjent Læsø. Hertil blev der ansat en herredsfuldmægtig, dvs. politimester, der
skulle stå for undervisningen i landpolitiforhold. Endelig blev der ansat en gymnastiklærer, den legendariske Kaptajn
Bondo, og en bokselærer, nemlig amerikaneren Dick Nelson.
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Som den pædagog og dannede mand Hakon Jørgensen var, understregede han dog, at politieleverne ikke bare skulle
undervises i almindelige politifag, tværtimod ville han lægge megen vægt på elevernes ”aandelige uddannelse og bon
ton”. Udover det alment dannende fag dansk skulle eleverne derfor også, som en del af skoleplanen, besøge museer,
læse ”god litteratur” og deltage i kulturelle foredrag. Endelig var det også helt afgørende, at betjentene blev undervist i
              &     
han på sin post blev spurgt om vej.
Den 8. oktober 1914 åbnede skolen så for det første ”kuld” elever. Skolen var blevet placeret i Gothersgade og
15 mand var udkommanderet til at deltage fra Københavns Politi. Hertil havde herredsfogederne i hver deres respektive
kredse udvalgt et antal betjente, der skulle deltage i undervisningen. I alt 30 mand startede på skolen. Semesteret varede tre måneder.

9
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Det er værd at være opmærksom på, at Politiskolen i starten ikke kun optog elever, der lige var kommet ind i politiet. En
stor gruppe af betjente rundt omkring i landet havde jo aldrig modtaget formel undervisning og var derfor meget interesserede i at tilegne sig en basal teoretisk viden om den politivirksomhed, de varetog i det daglige. Netop en elev fra en
af disse klasser af ”garvede” politifolk beskrev udførligt, hvordan det var at gå på skolen i det første år. Hans beskrivelse
lyder som følger:
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”Undervisningen omfattede Rapportskrivning, Kriminaltjeneste, almindelig Lovgivning, Signalementslære, Straffelov,
Daktyloskopi, Dansk, Samaritergerning, Samfundslære, Hundedressur, Gymnastik og Boksning. Vi var i Klassen fra 9 til
+[?\  ] + [ ^_!`   qx ?   ) z  { 
 
der særligt lagdes Vægt paa en kort og klar Form, intet glemt og det hele i den rigtige Rækkefølge. Med Hr. O.B. Markers
Erfaring og hans Evne til paa en let og naturlig Maade at bibringe Eleverne sin Viden blev Kriminaltjeneste et meget inte
 ? !z'   \
  |] _ 
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registreret (…) I Boksningen deltog vi med stor Lyst under Ledelse af Hr. Kaptajn Bondo og Hr. Bokselærer Dick Nelsson.
'     _
 _ _
  X!

'        
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Skolen udvides
I 1919 gennemgik dansk politi en afgørende ændring. Der blev indført en ny retsplejelov, der betød, at man gik fra den
såkaldte inkvisitoriske retsproces – hvor man blot skulle opnå en tilståelse – til den assertoriske proces, hvor processen
byggede på et nævningeting. Reformen medførte en voldsom udvidelse af statspolitiet, der skulle løfte den nye efterforskningsmæssige byrde inden for den assertoriske retsproces. Udvidelsen af statspolitiet resulterede i øget optag af statsbetjente på Statspolitiskolen – og dermed også en udvidelse af lærerstaben. Skolen skiftede dog også forstander. Hakon
Jørgensen var nemlig blevet fristet af et tilbud om at blive politiinspektør for ordenspolitiet i København. Stillingen skulle
ikke blive nogen udelt succes for Hakon Jørgensen, men da forholdet til den autoritære Statspolitichef Mensen – der formelt
set fungerede som skolens øverste chef efter retsreformen i 1919 – var blevet mere og mere anspændt, følte han sig uden
tvivl ansporet til at forlade skolen og søge nye ”udfordringer”. Hertil må det også tilføjes, at Hakon Jørgensen var gerådet i
) )               !      betjent Marcher var blevet betændt, idet Marker havde udarbejdet eget undervisningsmateriale til sin undervisning, hvilket
efterfølgende blev forkastet af Hakon Jørgensen. På baggrund heraf tog Marker sin afsked fra Politiskolen.
En del af problemerne bundede uden tvivl også i
en usikkerhed om skolens curriculum, m.a.o. hvad skulle
eleverne lære og hvilke fag skulle de have? Denne problematik blev ikke løst ved Hakon Jørgensens afgang, men
fulgte hans efterfølger, den legendariske Thune Jacobsen, der senere skulle blive landets første Rigspolitichef
og siden justitsminister. Ved Thune Jacobsens tiltræden
opstod der i den forbindelse en diskussion om behovet
for bokseundervisning. Mensen mente nemlig, at denne
undervisning var unødvendig – hvorfor skulle man have
politifolk, der kunne bokse, det var mere nødvendigt at
fokusere på betjentenes dannelse og intellektuelle formåen. Det var ”ikke akrobater, men politimænd, man havde
brug for”, som det kritisk lød. Hakon Jørgensen stod imidlertid på sidelinjen og argumenterede fra sin position som
politiinspektør for ordenspolitiet i København – hvor han
mente at have et særligt praktisk indblik i betjentenes
behov – for at der skulle være bokseundervisning, idet
det gav betjentene selvsikkerhed og dermed en myndig
optræden i forhold til befolkningen. Hakon Jørgensens position sejrede – bokseundervisningen fortsatte som et fag
på skolen og blev først afskaffet omkring århundredeskif   )   !
Efter skolens udvidelse – og henlæggelse under
Statspolitichefens overopsyn – havde skolens chef, som
noget nyt, fået rang af politiinspektør og ikke ”blot” politiassistent.
   ( 
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Thune Jacobsen var altså skolens første politiinspektør. Hans
tid i chefstolen blev dog kort. Allerede i 1923 tiltrådte han en
stilling som politimester i Randers. Den nye chef for skolen
blev juristen M. Hvid, der tidligere havde været amts- og herredsfuldmægtig. Hvid skulle komme til at virke som skolechef
under nogle af institutionens mest turbulente år. I første omgang er det værd at bemærke, at Hvid slet ikke havde ønsket
sig stillingen som skolechef, men han blev simpelthen beordret til at påtage sig hvervet, da man stod uden en chef. For at
gøre situationen endnu mere udfordrende blev det besluttet,
  )         
øverste etage, hvor pladsen var meget sparsom, og der i bogstavelig forstand var lavt til loftet. Når man hertil lægger, at
der samtidig opstod en omfattende polemik omkring skolens
såkaldte ”hemmelige vidnesbyrd”, dvs. de vidnesbyrd om eleven skolen udfærdigede og sendte til den politimester, hos
hvem eleven efterfølgende blev ansat på prøve, forstår man,
at det var en udfordrende begyndelse for Hvid. Det lykkedes
dog Hvid at ride stormene af, og i 1925 blev skolereglementet
moderniseret, sådan at vidnesbyrdet ikke længere var hem Q    
  !z 
var der også blevet udfærdiget et eksamensbevis for den enkelte elev, men besynderligt nok havde dette været hemmeligt og kun kendt af Politiskolens ledelse, og den
politimester vedkommende blev ansat under! Et afgørende nybrud indtraf herefter ni år senere i 1934.
Her blev det berømte skoleudvalg nedsat. Skoleudvalget skulle fremadrettet stå for udarbejdelsen
af skolens undervisningsplan og i den forbindelse
håndtere forhandlingerne med de forskellige relevante interesseorganisationer – herunder Dansk
Politiforbund, der naturligvis var interesseret i dets
medlemmers uddannelse.
Skoleudvalget blev fra starten sat på en
hård prøve. Politiet stod foran en afgørende forandring – man barslede med planerne om et rigspoliti.
I forbindelse med etableringen af rigspolitiet ønskede man at lave en særlig for- eller grundskole, som
alle vordende politifolk skulle gennemgå inden de
kom ud i en politikreds på prøve.

14
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Den 23. oktober 1934 forelagde skoleudvalget Justitsministeriet sine planer for en forskole. Planerne beskrev en politiskole, hvor eleverne skulle være kaserneret – og disse elever skulle, som tidligere, være unge mænd, der ikke måtte
være under 22 år. Efter nogen venten blev planerne realiseret i 1938, da rigspolitiordningen trådte i kraft. Med denne
ikrafttræden blev reglementet for Statens Politiskole også vedtaget – væsentligst i dette reglement var formentlig paragraffen om, at der skulle nedsættes et rådgivende udvalg bestående af Rigspolitichefen, Politidirektøren og politior 
 !%     )      !
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Politiskolen i krigens skygge
"   )           !        
)  # &      !?         !
Bygningen var tidligere blevet kasseret som teknisk skole, men man mente åbenbart, at politifolkene var mere robuste
end tekniske tegnere og håndværkere. Og robust skulle man være. I de hårde frostvintre der prægede tiden. Toiletterne
frøs til is og i nogle tilfælde var der frostgrader i undervisningslokalerne.

+
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Alle disse fortrædeligheder blev dog sat i skyggen af katastrofen den 9. april 1940. Det Tredje Rige invaderede Danmark
– og dansk politi trådte ind i dets sværeste tid. Politiskolen kom også hurtigt til at mærke dette. Antallet af betjente blev
nemlig eksplosivt forøget, idet besættelsesmagten stillede krav om sabotagebekæmpelse, hvilket politiet skulle tage sig
!%  &             )  # &    
over staldene i Frederiksholm Kanal. Forholdene her var om muligt endnu dårligere end på Kochsvej. Lugten fra staldene
trængte op i undervisningslokalerne, sådan at selv justitsministeren bemærkede det, da han var på besøg. Om det var
den ubehagelige lugt eller en generel erkendelse af behovet for mere ordnede forhold, i hvert fald besluttede Thune Jacobsen, der nu var blevet justitsminister, at der skulle bygges en ny skole på Artillerivej.

17

18

19

Den 6. maj 1944 stod bygningerne færdige, ) !z  &   !? 
senere indtraf nemlig endnu en katastrofe for politietaten!
Det var den 19. september 1944 og klokken var omkring 10. Skolechefen havde lige talt med eleverne, idet der
var opstået rygter om ”at noget var under opsejling”. Hvid kunne dog berolige sine tilhørere: De øverste chefer sad i forhandling med tyskerne, og derfor ville der ikke ske noget foreløbigt. Efter at have givet denne melding gik Hvid, sammen
)            !        !> 
ærgerligt ”at eleverne alligevel blev lidt for støjende”. De gik derfor ud af kontoret og hen til trappen, hvor de mødtes af
tyske soldater med afsikrede maskinpistoler. Da de blev ført ned i gården, så de skolens lærere og elever blive ført rundt
med hænderne over hovedet tæt fulgt af tyske soldater med maskinpistoler.

,   .  

I de første timer herefter blev lærere og elever holdt på skolen, men om aftenen blev de ført til Langlinie, hvor de blev luk 
      !>             !z    
overraskelse kom en tysk soldat derefter hen til dem og erklærede, at de var frie og kunne blive kørt hvorhen de ville. Efter
nogen tøven takkede de ja og blev kørt bort fra skibet. Uden at vide det undslap de på den måde den frygtelige skæbne,
der ventede betjentene i lasten. De blev nemlig fragtet til kz-lejre i Tyskland, hvor døden ventede mange af dem.

20
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år og var godt kendt af eleverne. Ferslev var dertil en fysisk stor mand, som var kendt for sin robusthed og autoritet.
Desværre led overbetjenten af sukkersyge, hvilket skulle blive fatalt for ham, da han ankom til kz-lejren Buchenwald. Her
kunne man nemlig ikke tage hensyn til fangernes sygdomme. Allerede under den lange fragt til lejren var Ferslev blevet
syg, og da han ankom til lejren var han bevidstløs. For de unge betjente var det naturligvis et chok at se den gamle lærer
                     ! 
tid efter modtog politifolkene nyheden om Ferslevs død. Ferslev var den første betjent der døde i de tyske kz-lejre – efter
ham fulgte 58 andre politifolk!

Nye tider
Fra den 19. september 1944 til den 5. maj 1945 var der i sagens natur ingen undervisning på Politiskolen på Artillerivej,
der blev benyttet af den tyske besættelsesmagt. Efter Det Tredje Riges kapitulation kom skolen langsomt i gang. Der var
svære økonomiske forhold i hele landet, og statens udgifter skulle generelt reduceres. En foreslået udvidelse af skolen
blev derfor skrinlagt af den forvaltningskommission, der var blevet nedsat i 1946. Man arbejdede dog videre på at reformere skolen, men først i midten af 1950`erne kunne man se frugterne af reformarbejdet. I 1954 blev undervisningen for
de såkaldte begynderklasser nemlig lagt om. Fra da af skulle man starte med et A-kursus, der varede ti uger. Derefter
skulle eleverne ud på en station og deltage i det praktiske politiarbejde i ti måneder. Til slut skulle politiaspiranter have et
B-kursus, der varede 20 uger. Den såkaldte vekselvirkning mellem praktik og teori på politiuddannelsen var en realitet.
Dermed var vejen for de næste over 50 års uddannelse på Politiskolen banet.
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POLITISKOLEN I GLIMT I VOR TID
V. tidl. politiinspektør, Frode Z. Olsen

Midten af 1970’erne – den kendte verden slår revner
Lige før klokken ni en tirsdagsmorgen
den første april 1975 stod godt 300 nye
politiaspiranter i gymnastiksalen på Politiskolen på Artillerivej; det sidste kuld,
      nemføre /0&0.01 , som havde
været rygraden i politiets grunduddannelse om ikke i 100 år, så i hvert fald i
mands minde. Fire gange skolebænk af
          
op til et halvt års praktisk tjeneste på en
politistation. Gymnastiksalen summede
spændt. Selvom det var første arbejds  )     
kende ved de mange prøver de forgangne seks måneder. Udelukkende mænd,
[*   )  lagt hår. Håndværkere, landbrugsmedhjælpere, ekspedienter, lagerarbejdere,
chauffører, folk fra forsvaret og en del,
der af den ene eller anden grund havde
afbrudt en anden uddannelse. En ud
af ti havde studentereksamen, resten
folkeskolens afgangsprøve. I jakkelommen lå soldaterbog og skattekort som
forlangt i det længe ventede brev, hvis
første linjer lød: ”I henhold til Deres ansøgning antages De herved som politibetjent på prøve…”
Præcis
klokken
ni
trådte
uniformerede
kolleger
ind
i
gymnastiksalen. Uden varsel gjaldede
”Alle Ret!” gennem salen. Uanset at
            &  
blevet hjemsendt fra Sjællandske
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Telegrafregiment, klappede mine ben til min store overraskelse helt automatisk sammen og armene strakte sig
forskriftsmæssigt ned langs siden. Skolechef Frode Povlsen holdt en kort velkomsttale, tiltalte os med ”De” og lagde
vægt på det særlige ansvar, vi nu alle bar ved at være ansatte i politiet; man overholder landets love, også i det små! En
efter en trådte en politiassistent frem og råbte 18-20 navne op, hvorefter han i to kolonner marcherede sit hold til det
fremtidige klasseværelse, hvor lærebøger allerede lå stablet op ved hver plads på den hesteskoformede bordopstilling.
Kurset var i gang.
Klasselærerne var erfarne politifolk med mere end ti års praktisk tjeneste bag sig; han var det altoverskyggende
centrum, ”Vor Far” under hele kurset. En af hans første bemærkninger var: ”Fra nu af er I alle politiet. I kan ikke længere
ringe til politiet for at få løst et problem.” Det gjorde indtryk. Udover at banke basale politifærdigheder ind i sine elever,
skulle han også forandre en samling ret forskellige civile individualister til politibetjente, som helst skulle tænke og reagere ens. Det kunne der godt være brug for.
Klasselæreren havde op mod halvdelen af undervisningen med fag som   ,   og   som
de centrale fag. Andre politifolk stod for  ,    og    . Politiets jurister tog sig af  og
   . Politiskolens relativt få civile lærere underviste i dansk, 
 , maskinskrivning og idræt.

2   
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Midten af 70’erne var præget af opbrud og stor politisk uro. Internationalt var forholdet mellem Øst og Vest stadig iskoldt. Vietnam-krigen vred sig i sine sidste krampetrækninger. Endnu en krig i Mellemøsten havde ikke kun medført
oliekrise, økonomisk nedtur og stor arbejdsløshed, men også en opblomstring af terrorisme. Flykapringer, blodige angreb på ambassader og bortførelse af politikere og andre af samfundets topfolk trak jævnligt overskrifter i medierne. I
Danmark havde Mogens Glistrup med sit Fremskridtsparti vendt op og ned på dansk politik, og regeringer holdt højst
   !' &  
 )  \     &  
 & +<<]
studenternes oprør mod autoriteter i slutningen af 60’erne havde bredt sig til store dele af samfundet. Kvinderne smed
brystholderne og andre bindinger fra fortiden. Christiania blev de skæve eksistensers hjemsted i København, men delte
  !>   '%   
    !
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Selvom jeg stort set kun har gode minder om de første grundkurser på Politiskolen, som var præget af masser ny og
spændende viden, så var det gammeldags katederundervisning. Lærerne docerede, overhørte og gav hjemmearbejde i

 !#        ) !%  &      x     
formidle viden og færdigheder. Da vi en dag skulle gennemgå reglerne for anholdelse, viste jeg klasselæreren en aktuel
avisartikel, hvor en juraprofessor havde sat spørgsmålstegn ved en ældgammel lov, der gav politiet ret til at anholde folk
”til konstatering af identitet” - altså uden konkret mistanke om en lovovertrædelse. ”Vor Far” så ikke på artiklen, men på
mig, og hans blik lagde på et splitsekund det forslag stendødt.
Politiet var endnu en ren mandeverden, hvor omverden blev anset for at være temmelig sort-hvid. Tiden på
Politiskolen var præget af masser af humor og kammeratskab; tonen var rå. En lærer mindede os en dag om med
et glimt i øjet om, at hvis man absolut skulle slå på folk for at forsvare sig selv, skulle det være med knyttet hånd.
  )      
      !       
  )     
  ! !       
blev sendt til værtshusslagsmål i café ”Sumpen” i havnekvarteret. Dertil kom, at ingen af os kom lige fra gymnasiet.
%)    )   & 
       !%          
og kanel.
I løbet af seks måneder, afsluttet med mundtlige og skriftlige eksamener, blev store mængder lovstof, masser
af fysisk træning, sprogundervisning og ikke mindst maskinskrivning banket ind i sjæl og krop og betød, at vi var godt
rustet til at blive sendt ud til det første års praktiske tjeneste på en politistation i København eller Provinsen. Mange
      {   #         


      

        !     

men dumpede man til prøven, var man færdig i politiet. Apropos rygning, så var det et af de relativt få demokratiske islæt
i Politiskolens regler.
7"    *              
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Eksempel på skema på AB-kursus (6 måneder)
Kl.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

07:10-07:55

Torsdag

Fredag

Svømning

08:00-08:45

Forvaltningsret

Temafag*

Gymnastik

Svømning

Gymnastik

08:50-09:35

Færdsel

Temafag

09:55-10:40

Atletik

Engelsk

Selvforsvar

Maskinskrivn.

Selvforsvar

Maskinskrivn.

Rapportlære

Engelsk

10:45-11:30

Atletik

11:35-12:20

Pause

Engelsk

Maskinskrivn.

Rapportlære

Engelsk

Færdsel

Pause

Pause

Pause

12:20-13:05
13:10-13:55

Dansk

Pause

Dansk

Rapport

Maskinskrivn.

Dansk

Politikundskab

Politikundskab

Rapport

Maskinskrivn.

14:00-14:45

Skydning

Straffelov

Politikundskab

Rapport

14:55-15:35

Skydning

Straffelov

Politikundskab

Rapport
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Temafag var skiftende emner af forskellig længde: uddannelse i at køre udrykningskøretøjer, radiotjeneste, førstehjælp,
menneskekundskab (psykologi kom til senere), orientering om politiets organisation, personaleforhold og rigspolitiets
specialafdelinger og deres arbejde.
Den 1-årige tjeneste på en politistation, som afbrød de to første halvårlige skoleophold blev ikke (som i dag) formelt anset for undervisning, men var det alligevel i meget stor grad. Alle de unge betjente på prøve kørte dag efter dag patrulje
med ældre, fastansatte kolleger, som sjældent havde mindre end fem års tjeneste bag sig. Sidemandsoplæring så det
  !"      
 x    )  !(    
have været i en situation, hvor jeg har været ret meget i tvivl om, hvordan en bestemt opgave skulle løses. Det kunne
ske med større eller mindre behændighed, men man gik ikke udenom noget.
% )                     
patruljevognen eller i vagtstuen. Mødet med virkeligheden og mange skæve og triste skæbner bøjede os alle mod hinanden – uanset politisk ståsted og personlig baggrund.
Tilbage på Politiskolen, klogere på det praktiske politiarbejde, blev vi sendt igennem et næsten identisk kursusforløb, hvor politikundskab og kendskab til love og regler endnu en gang blev banket ind med syvtommersøm og bevir )        
  & x    
havde fået mange til at falde i søvn midt i lærebogen. Samtidigt blev der trænet i at efterforske og skrive lange politirapporter om færdselsuheld, selvmord, dødfundne, vold, røveri, tyveri og voldtægt. Fagene var stort set de samme, men
vi kom mere i dybden. Maskinskrivning var erstattet af mere rapportskrivning, og havde man på første kursus bestået

          !
Grunduddannelsen på Politiskolen blev afsluttet af et D-kursus på et par måneder. Kurset lå efter endnu et læn  
)          &  


hvilket ikke gik helt sporløst henover disciplinen og indsatsen. Strafferet, almen lovkundskab, efterforskning og rapportskrivning af komplicerede sager stod på programmet. Eksamen var tværfaglig, skriftlig og opdelt i en juridisk vurdering
fulgt af en politimæssig disponering i en række konkrete situationer. De sidste D-kurser blev afviklet i løbet af 1980.

Slutningen af 1980’erne – mure vælter
I Europa gav først Berlin-murens fald og senere det uvirkelige kollaps af Sovjetunionen grund til optimisme, og med en
forbedret økonomi steg troen på fremtiden. Frygten for krig tog midlertidigt af indtil udbruddet af den rystende borgerkrig
(  !)          )  !         
   
problem. Godt nok var nogle af de meget radikale tyske, italienske og franske terrorgrupper blevet stækket, men ter       " 

  _  !_    
 )
eksploderede over den skotske by Lockerbie og dræbte 243 helt tilfældige passagerer og 16 besætningsmedlemmer.
I Danmark havde Folketinget rystet chokket efter     1973 af sig, og regeringernes holdbarhed kom
 
   !'            & )  
og demonstrationer. Christiania var en stadig større torn i øjet, og BZ-bevægelsen var på sit højeste og trak politiet ind i
ubehagelige konfrontationer. Narkomisbruget havde bidt sig fast og blev fundament for de første kriminelle bander – med
#    !' ) )   & % 
         
bord.
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Desværre viste udstrækningen af terror også sit ansigt på dansk jord, da den 22-årige Jesper Egtved Hansen i november
1989 blev skudt og dræbt under et af Blekingebandens røverier. Han var lige kommet ud fra Politiskolen for at forrette

  & !'+<^  '         &         
revurdere alle undervisningsplaner og arbejdskoncepter.
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I marts 1987 begyndte jeg som klasselærer på Politiskolen, der på det ydre lignede sig selv. På de indre linjer var der dog
sket noget væsentligt, siden jeg tolv år tidligere selv var begyndt i politiet.
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Da min første PG-I klasse mødte den 1. april blev de stadig samlet i gymnastiksalen. Stemningen var lige så forventningsfuld, men håret var blevet tydeligt kortere. Stadig mange var håndværkere, lagerarbejdere, landbrugsmedhjælpere,
ekspedienter, chauffører, og folk fra forsvaret, men andelen af aspiranter, som havde afbrudt en anden uddannelse var
 )       !%       
   x   
ti. De første kvindelige politibetjente blev ansat i slutningen af 70’erne, samtidigt med en langt mere uformel omgangsform var blevet almindelig i Danmark. Virkningerne var mærkbare. Politiskolens chef, Jørn Bro, holdt sin velkomsttale
og betonede som sin forgænger politiets vigtige ansvar og pligter, men han tiltalte de nye, unge kolleger med ”du” og
XX!      )             
klasselæreren til klasseværelset. Den første uge stod på introduktion med vægt på gruppedynamiske øvelser, før man
tog fat i lærebøgerne. Selvom klasselæreren stadig i nogen grad blev anset som ”Vor Far”, var den unge politiaspirant
kommet mere i centrum som individ.
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/0&0.01  var erstattet af Politiets Grunduddannelse modul I-IV, hvor PG I og III var kurser på Politiskolen og PG
II og IV var reelle undervisningsmoduler i politikredsene. Den praktiske tjeneste var sat i system med uddannelsesplaner;
på politistationerne var en uddannelsesleder ansvarlig for, at aspiranterne kom gennem planerne. Fire grundkurser på
Politiskolen var kogt ned til to, hver af otte måneders varighed. Det faglige indhold bestod stadig af kernefagene      0      
      og  men to nye fag var
kommet til:    (med op mod 80 undervisningstimer) og   . Andelen af civile lærere var også større.
Den vigtigste ændring i uddannelsen var imidlertid selve holdningen til det at undervise og til de nye kolleger. De
var ikke længere rekrutter i politiuniform, men selvstændige personer, som skulle lære at håndtere svære politimæssige
udfordringer i en kompleks og forandret hverdag, hvor tidligere tiders autoritetstro og respekt for en politiuniform var
styrtdykket. Selvstudier, projektarbejder og tværfaglig undervisning havde erstattet en del af den klassiske katederundervisning. Aspiranterne blev opfordret til at forholde sig til og debattere politiets rolle i samfundet, se sammenhænge
og forstå både de menneskelige og samfundsmæssige årsager til kriminalitet. Der blev ikke terpet mindre, eksamener lå
også fast, og alle blev stadig vejet og målt ved hvert kursus’ afslutning.

' 
  &        ) 
 
og jeg kan ikke sige mig helt fri for også lejlighedsvist at nyde (især på det første grundkursus) at blive anset som ”Vor
Far”. Interessen for at høre om ens erfaringer fra det virkelige liv var intens, det samme var de strømme af håb, der
mødte en, hvis man i ny og næ havde svært ved at huske nummeret på en bestemt paragraf i en eller anden inferiør lov.
Samarbejdet med både andre klasselærere og faglærere om at skabe tværfaglige temadage eller praktiske øvelser var
mere end blot interessante. Selvfølgelig lå der detaljerede kursus- og pensumplaner, men inden for de rammer gav skolens ledelse plads til at eksperimentere med undervisningsformen. Den lave, røde barak (annekset – undskyld!) ud mod
Artillerivej var blevet opbygget og rummede bl.a. en lejlighed, et værtshus og en politistation. Lokalerne blev brugt til
    
    x       !_     
og lærere, ikke mindst psykologilæreren, bagefter kunne diskutere hensigtsmæssigheden i den ene eller den anden form
for optræden eller håndtering af en situation. Det lærer man noget af!

       )  &         
politiet ikke kun er et spørgsmål om balance i statistikker. Bortset fra to elever, var hele klassen i civil og skulle agere animerede værtshusgæster, hvor nogle stykker var kommet op at slås ved billardbordet. Som lærer behøvede man ikke at give
mange stikord, før alle med hud og hår levede sig ind i situationen. Inden man så sig om, var der et kæmpe slagsmål i gang,
   )& ! &         X     
og genoprette ro og orden”. Den kvindelige elev kom først ind. To skridt inde i lokalet sagde hun tre ord: ”Hvad laver I?” Tonefaldet var så moderligt formanende, at cowboyslagssmålet nærmest frøs i situationen. Stilheden sænkede sig, mens hun
    !_         )
   !
Kvindernes indtog i politiet var ikke uden udfordringer. Ved ansættelsen dispenserede man både ved de fysiske
krav, men også for højdekravet på 177 cm. En kort årrække blev kravet fastholdt for mænd til stor utilfredshed for mand    &!%        & X     X
 
køn kunne gøre deres til at gøre vort samfund så sikkert og fri for kriminalitet som muligt. Udover det åbenlyse behov
for fysisk styrke i visse dele af jobbet, så er en anden vigtig egenskab evnen til at tale med mennesker – også folk, som
enten er ofre for eller har begået meget alvorlige forbrydelser.
PG-uddannelsen gled fra en ret autoritær skoling over i en mere åben uddannelse i bedre samklang med det
samfund, Danmark havde udviklet sig til.
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Årtusindeskiftet - stilstand er tilbagegang, når alt omkring os bevæger sig fremefter
Tiden står ikke stille. Verden og det danske samfund udvikler sig konstant – med eller uden befolkningernes og politikernes
  !                      !  nationalt betød terrorangrebene på : ;.  i New York og Pentagon i Washington, at kampen mod international
terrorisme gik fra forsvar til angreb. Sammen med USA gik Danmark og andre lande aktivt ind i krige i Afghanistan og Irak.
Først med militære styrker, men snart efter fulgte også politifolk med. Det var begyndt under borgerkrigen på Balkan. Med
et slag skulle danske politifolk ikke kun uddannes til at håndtere politiforretninger på Nørrebro i København eller i en tyndt
      & !               
sproget, vide særlig meget om kulturen eller årsagerne til, at folk var røget i totterne på hinanden.
Nogenlunde samtidigt blev Danmark medlem af Schengen-samarbejdet, som afskaffede den faste politi- og
toldkontrol ved landets grænser. Få kunne være i tvivl om betydningen af ord som ”Globalisering” og ”Den Internationale Landsby”. Det var også i de år, at computere og moderne informationsteknologi bragede igennem alle fronter – i
privatlivet, hos virksomheder og i det offentlige. Danske statsministre havde vundet hævd på at sidde i op mod 10 år, og
økonomien voksede støt helt frem til 2008. Der skulle dog fortsat spares og effektiviseres. Den offentlige sektor undergik
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enorme forandringer, ikke mindst på grund af teknologiens indførelse. Politiet gik ikke fri. Den 1. januar 2007 blev de 54
politikredse skåret ned til 12. Politikerne ønskede mere politi for de samme penge. Kravet om højere effektivitet gik hånd
i hånd med ønsket om større professionalisme.
Politikerne havde også set, at kriminelle er blandt de første til at gøre brug af nye muligheder. Mere end nogensinde opererede de organiserede kriminelle grupper på tværs af landegrænser i forsøget på at sætte de enkelte landes
politi skakmat. Det begyndte med narkotikahandel og -smugling; i dag er alle varer på hylderne: mennesker, organer,
truede dyrearter, våben, stjålne dyre biler, højtbeskattede smøger. Og de organiserede kriminelle er aktive i alle specialer:
vold, afpresning, korruption, bedrageri og skattesvindel.

31

Politiets opgaver var uændrede: Oprethold sikkerhed, fred og orden, forebyg kriminalitet, men opklar den, når det alligevel sker! Metoderne havde derimod skiftet karakter. Det var ikke længere nok at være præventiv ved at gå patrulje ned
ad byens hovedgade eller holde nok så betydningsfulde SSP-møder; og det rakte ikke at optage anmeldelse og efterfor      !               ) 
engagerede politifolk. Langt mere samarbejde med andre faggrupper og en helt anden (jeg slår mig næsten for munden)
videnskabelig tilgang var nødvendig.
I Efteråret 2007 vendte jeg igen tilbage til Politiskolen efter et halvt år i Bagdads helvede. Skolen var for længst
)     &                
Københavnske forstad Brøndbyøster. Et rigtigt  
*
Planerne med at tilpasse politiets uddannelse til det øvrige uddannelsessystem var langt fremme. Der skulle tages endegyldigt farvel med den ensporede etatsuddannelse og siges goddag til en mellemlang videregående uddannelse;
en bacheloruddannelse med mulighed for at studere videre og specialisere sig på højeste niveau inden for sit fagområde.
En følgevirkning var også et farvel til ansættelse af politifolk uden tilstrækkelige akademiske forudsætninger. Studentereksamen eller tilsvarende blev adgangsbillet til politiet.
Under de forberedende udvalgsarbejder var dette et af de sværeste kompromisser. Dansk politi har haft enorm
gavn af bundsolide arketyper, som havde forladt folkeskolen efter 7 eller 8 år, var gået i lære og samtidigt havde været
aktive i foreningsarbejde i deres fritid. Måske ikke de store akademiske ørne, men kolleger som kunne omgås og få nok
så utilpassede teenageknægte til at lytte. Håbet er, at den slags kolleger stadig har så tilstrækkeligt meget lyst til jobbet,
at de bider tænderne sammen og får sikret sig tilstrækkelige skolekundskaber.
Jeg havde fået til opgave at etablere et =    for dansk politi; en platform for en systematisk indsamling,
              &        
metoder, som sikrer de bedste resultater i forhold til udfordringerne og selvfølgelig i overensstemmelse med gældende love.
Den første dag overværede jeg velkomsten af et nyt kuld politiaspiranter, som med små forskelle til forveksling
   !%      ) Q Q
havde synlige tatoveringer og øreringe, men forventningerne og lysten til jobbet lyste tydeligt ud af øjnene. PG-uddannelsen sang på sine sidste vers. Sideløbende med at få Videnscenteret op at stå, blev jeg klar over, at tilpasningerne til
den nye uddannelse allerede var skudt i gang. Nye fag som kriminologi og    var på skemaet, og projektarbejder
var videreudviklet.

%    &              #  
dansk politi. I virkeligheden var det en forløber for et egentligt forskningscenter, som er en vigtig del af enhver akademisk
uddannelse og et uomgængeligt krav, for en mellemlang videregående uddannelse som den nye politiuddannelse. Vi var
  
   \  
  ]      sere centerets fremtidige struktur, arbejdsopgaver og ikke mindst arbejdsmetoder. Politiskolens bibliotek kom til at danne
 #   
!'        &   !   &    
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og analyse ”aspekter af politiets anvendelse af skydevåben de senere år”. Opgaven med at etablere arbejdsgruppen og
gennemføre undersøgelsen blev givet til Videnscenteret. Sommeren 2008 vil for os for altid være forbundet med læsning
af hundredvis af indberetninger og sager om forhistorien og forløbet af politifolks anvendelse af skydevåben. Resultatet
af det arbejde ligger offentligt tilgængeligt på Politiets Hjemmeside.
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Det blev et eksempel på, at dansk politi også på uddannelsesområdet og forskningsmæssigt er på vej ind i en helt ny fase,
hvor samarbejde og interaktion med andre faggrupper – både her i landet og internationalt - er en selvfølge, og hvor profes )       
   
 #   !
Politigerningen er en nobel og væsentlig profession i ethvert samfund og et fantastisk givende arbejde. Politiet er stadig et
!_          
           !
Har man været offer for en forbrydelse, er der kun ét sted at gå. Svigter politiet, er man som borger efterladt i den kolde
sne. Politiet er også en offentlig virksomhed. Hverken ejerne eller de ansatte får aktieudbytte, og ingen af os kommer en
                
       
centrale opgave: at give borgerne mest mulig sikkerhed, fred og orden, og gøre vort bedste for at forhindre kriminalitet
       !}       & &  )      
os.
Hjerteligt tillykke til Politiskolen med de første 100 år. Held og lykke med fremtiden!
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Skolechef 1990 til 2010
V. fhv. politimester Karsten Petersen.
Jeg havde det privilegium at blive udnævnt til politimester og chef for Politiskolen i november 1990. Det var indledningen
til 20 års tjeneste som skolechef til december 2010, hvor jeg blev pensioneret.
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( ) (      
skolechef siden 1981, og som i foråret
1990 var udnævnt til politimester i
Glostrup politikreds. Bros to forgængere i embedet havde varetaget dette
i en menneskealder. Mads Hvid fra
1926 til 1956 hvor Frode Povlsen, der
i en årrække forinden var tilknyttet
Politiskolens ledelse, tog over til han
blev pensioneret i 1981. Frode Povlsen
fyldte 100 år i 2011 og fødselsdagen
blev markeret med en lille frokost på
skolen med fødselaren, Jørn Bro, jeg
og min efterfølger, politimester Mogens Hendriksen. Vi repræsenterede
således næsten 60 års skolechefvirke.

( "  >@3@0>@3>
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Jeg kom fra en stilling som vicepolitimester i Rigspolitiets Politiafdeling (afdeling A) hvor jeg havde været et par år, og i
øvrigt været i Rigspolitiet siden 1982 i forskellige afdelinger. Jeg havde lidt kendskab til Politiskolen gennem undervisning
på specialkurser og havde i en arbejdsgruppe med Bro som formand arbejdet med lærebogsmateriale i polititaktik, men
ellers var skolen ukendt land, og jeg forestillede mig ikke, at det var indledningen til 20 års tjeneste.
Den følgende beretning er ikke en kronologisk og udtømmende beretning om skolens forhold og aktiviteter i mine 20 år,
men derimod spredte erindringer og betragtninger der helt står for min egen regning. Terminologien f.s.v.a grundudannelsen er lidt forskellig. I min tid var det elever, aspiranter, politibetjent på prøve. Nu er det studerende. Jeg anvender
   )!

Politiskolens organisering
Skolen var afdeling F i Rigspolitiet, som var organiseret i 8 afdelinger (afd. A til afd. H ) Afdelingscheferne havde direkte
adgang til rigspolitichefen (vi aftalte dog tid med forkontoret!) og hver fredag var der samlet møde med rigspolitichefen.
Denne organisering varede stort set til Torsten Hesselbjerg fratrådte som rigspolitichef i december 2008 og den nye chef,
Jens Henrik Højbjerg, igangsatte en reorganisering af Rigspolitiet. Politiskolens placering i den nye struktur er nærmere
beskrevet i politiinspektør Michael Fl. Rasmussens artikel om Politiskolens udvikling fra 2010.
Skolen jeg kom til i 1990 var velorganiseret og veldrevet, og jeg erfarede hurtigt, at der også var et godt samarbejde med personaleorganisationerne, herunder Lærerklubben der organiserede de politiuddannede medarbejdere. Min
souschef var politiinspektør Leif Sauer, en erfaren og dygtig administrator med
en fortid i personaleafdelingen, der sammen med sekretariatslederen Jørn Genschow og de administrative medarbejdere havde styr på det administrative og
personalemæssige.
Skolen var organiseret i uddannelsesområder: grunduddannelse, efter-videreuddannelse, specialkurser og lederuddannelse. Grunduddannelsesområdet var
naturligvis langt det største uddannelsesområde. De enkelte uddannelsesområ         #    )  gået kompetencegivende uddannelser bl.a. på Forsvarsakademiet.
Skolen varetog endvidere den teoretiske efteruddannelse af de juridiske medarbejdere. Disse uddannelser blev fastlagt af en arbejdsgruppe under JustitsA   
ministeriet. Ordningen med uddannelse af juristerne havde rødder tilbage til
retsplejereformen i 1919, hvor det i de første uddannelsesplaner efter denne omfattende reform udtrykkeligt var fastsat,
at der ved Politiskolen skulle afholdes årlige kurser for politimestrene og politifuldmægtigene.
Personaleafdelingen var ansvarlig for uddannelsen af det administrative personale, men få år efter min tiltræden overgik
opgaven til skolen, der herefter uddannelsesmæssigt omfattede alle personalegrupper.
Edb-uddannelsen blev ligeledes overført til skolen i 1995 fra Data-afdelingen. Uddannelsen på dette område skulle inten-
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den teknologisering af politiet, der fandt sted i 90`erne. Fra 1997 og frem til og med 1999 gennemgik alle medarbejdere
i politiet således en grundlæggende edb-uddannelse på lokale handelsskoler og herefter i politiskoleregi en speciel edbuddannelse i Politiets Sagsstyrings- System (POLSAS).
I begyndelsen af 90`erne blev der endvidere oprettet et Politiforskningssekretariat på skolen, der varetog styring og
koordinering af forskellige forskningsprojekter. Blandt disse kan nævnes undersøgelse af voldens omfang og karakter,
 
                       
deltagelse i politiopgaver i det tidligere Jugoslavien.
Sekretariatets arbejdsopgaver overgik med årene til andre afdelinger og myndigheder.

Politistationen i Nuuk

'                           
i Nuuk under politimesterembedet. Uddannelsen var struktureret som den danske-PG I-PG III- og indtil 1991 med første
modul på Politiskolen i Danmark. Nu gennemføres hele uddannelsen i Grønland. Politiskolen støttede jævnligt skolen i
Grønland med kortere og længere udstationering af lærerkræfter.
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Uddannelsen af politiet på Færøerne fandt i det hele sted på skolen i Danmark.
Mere principielle uddannelsesspørgsmål og aktiviteter blev drøftet i Det Rådgivende Skoleudvalg hvor rigspolitichefen var
formand og politiets ledelse og personaleorganisationer repræsenteret. Mig bekendt er det det første samarbejdsorgan i
politiet, idet det holdt sit første møde i januar 1934 og således har en rund 80 års fødselsdag i år.
Som det fremgår, var skolen en større ”butik” og den beskrevne organisering og opgavevaretagelse varede i det store
hele helt frem til reorganiseringen af Rigspolitiet i årene efter politireformen i 2007.
Men så skete der til gengæld noget. Uddannelsen af juristerne overgik nu til Rigsadvokaten. Skolen blev underlagt
Personaleafdelingen, med en afdeling for grunduddannelse, en afdeling for efteruddannelse samt et Videnscenter – alle
med politiinspektører som daglige chefer. Videnscentret var en nyskabelse og havde baggrund i anbefalinger fra de arbejdsgrupper, der udarbejdede oplæg til den uddannelsesreform, der var et vigtigt delelement i politireformen. Frode Z.
Olsen har i sin artikel beskrevet etableringen af Videnscentret og dets første store arbejdsopgave
I dag er skolen et selvstændigt center i Rigspolitiets Koncern HR, og Politiskolen varetager i dag grunduddannelsen i regi
af en professionsbacheloruddannelse, medens et andet selvstændigt center varetager Efter- og Videreuddannelse.
Vidensudviklingen er nu tæt knyttet til ”forretningen” i regi af Rigspolitiets Politiområde.

    /
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Grunduddannelsen
Politiets grunduddannelse (PG) var i hele min tid struktureret i 4 moduler, PG I-PG IV, en vekselvirkning mellem teoretisk
uddannelse på skolen og praktik i politikredsene som beskrevet i Frode Z. Olsens indlæg.
Denne struktur havde været anvendt siden 1975, og var i øvrigt en struktur der i vid udstrækning blev anvendt i de øvrige
nordiske lande.
Men indholdet i modulerne stammede ikke fra 1975. De blev løbende revideret i lyset af samfundsudviklingen og ændringer i politiets opgavevaretagelse.
Mere omfattende ændringer skete i årene 1995-1997.

Den tidligere fysiske uddannelse i
atletik, gymnastik, selvforsvar og
svømning blev omlagt til ”Fysisk
træning og dannelse” med elementer som trænings-og ernæringslære, styrketræning, udholdenhed,
situationsbedømmelse,
undvigeteknik, men naturligvis fortsat med
stor vægt på selvforsvarsgreb –og
teknikker.
Bokseundervisningen
måtte senere udgå efter en tragisk
dødsulykke i 2001. Frederik Strand
har i sin artikel på glimrende vis
beskrevet den strid, der også tidligere var om bokseundervisningens
relevans i politiuddannelsen.
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Nye fag kom til: Herunder kriminalprævention, internationale forhold og den europæiske menneskerettighedskonvention og dens betydning for politiet arbejde, kriminologi, sociologi. Psykologi blev kraftig opprioriteret og der blev senere
udarbejdet en grundbog ”Politi-psykologi” der i 22 kapitler behandler en række psykologiske emner, som er vigtige for
det politimæssige arbejde, f.eks. håndtering af voldsomme hændelser, vidne-og afhøringspsykologi, underretning af på       !

    !     &              
tage aktuelle politimæssige emner og tildragelser op til behandling, praktikanten skulle føre dagbog og udvælge et antal
sager som evt. kunne bruges i undervisningen på PG III. Som udgangspunkt skulle praktikanten endvidere have turnustjeneste i politikredsens forskellige afdelinger, bl.a. efterforskning og nærpoliti/lokalpoliti.

,    * 
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Jeg kan blot nævne følgende:
-

en række ulykker, nogle med dødelig udgang, i forbindelse med udrykningskørsel medførte ændringer af udrykningsbekendtgørelsen samt den køretekniske uddannelse og indførelse af undervisning i færdselspsykologi,

-

en meget kritisk rapport fra Amnesty International om politiets magtanvendelse, herunder brug af benlås og bugleje,
førte til en lægefaglig vurdering af politiets selvforsvarsgreb og teknikker og risici forbundet med disse. På denne
baggrund blev der udformet ny lærebog på området,

-

en række tilfælde hvor politiets brug af tjenestepistolen havde haft dødelig udgang førte til nedsættelsen af en tværfaglig arbejdsgruppe, også omtalt af Frode Z. Olsen, som analyserede området og afgav en omfattende rapport med
en række anbefalinger om politiets brug af skydevåben i forskellige situationer, bl.a. overfor psykisk syge. Disse blev
inkorporeret i uddannelsen på skolen og i vedligeholdelsesuddannelsen i politikredsene,

-

de såkaldte ”skoleskydninger” eller ”amokskydninger”, som vi kendte fra USA og også i europæiske lande, medførte
udarbejdelsen af et særligt indsatskoncept. Her gjaldt det om at få gerningsmanden lokaliseret og uskadeliggjort
hurtigst mulig i modsætning til andre situationer, hvor udgangspunktet var at undgå, at situationen udviklede sig,
så brug af tjenestepistolen blev nødvendig. Også dette koncept blev indarbejdet i grunduddannelsen og vedligeholdelsesuddannelsen,

-
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Jeg håber jeg hermed har illustreret at politiets grunduddannelse, og dermed også efteruddannelsesområdet, ikke var en
statisk størrelse, men spejlede samfundsudviklingen og erfaringer fra politiets virksomhed ”i marken”.
Med det kendskab jeg har til den nye professionsbacheloruddannelse er jeg sikker på, at det også er tilfældet
med denne.

Rekrutteringen
Rekrutteringen blev varetaget af personaleafdelingen. Med hensyn til forudgående uddannelse var det indtil januar 2010
tilstrækkeligt med en 9. klasses eksamen for at gå til optagelsesprøverne. Grunduddannelsen var derfor karakteriseret
som en kort videregående uddannelse.
Optagelsesprøverne var i begyndelsen af 90.erne blevet moderniseret og udbygget. De bestod af en skriftlig og fysisk del
og en samarbejdsøvelse. Prøveforløbet blev afsluttet med en samtale i den såkaldte bedømmelseskommission, der bestod af en repræsentant fra Rigspolitiet, normalt en afdelingschef, en repræsentant fra politimestrene og en repræsentant
fra Politiforbundet. Jeg har med stor fornøjelse og udbytte deltaget i mange afsluttende samtaler, hvor man kom ind på
joberfaring, personlige forhold, samfundsforhold, forventninger og forstillinger om jobbet i politiet.
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Som mine forgængere bød jeg på førstedagen de nyansatte politiaspiranter velkommen. I den forbindelse havde jeg
     ! &            
stillede krav til dem, både med lektier og ikke mindst i forhold til, at de som tjenestemænd på prøve var underkastet et
strengt decorum. De kunne ikke længere skabe sig tosset og drikke sig plakatfulde – men derfor kunne de jo godt more
sig. På grundlag af ansættelsesstatistikken plejede jeg også at gøre op med myten om, at alle aspiranter blev rekrutteret
(     
   #   !'          
samme fordeling som befolkning i øvrigt i de enkelte landsdele, så ingen overvægt af jyder.
Afslutningen efter de 3 år på skolen var en dejlig oplevelse. Jeg var blevet inspireret til et mere festligt arrangement
efter et besøg på den norske politiskole, hvor jeg havde overværet afslutningen på deres uddannelse, der var meget lig
  !%  ) !   ~ !"   &     #!"    
efterfølgende reception.

+$)))   
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koner, kærester, børn m.v. til afslutning i Brøndby, hvor jeg og rigspolitichefen talte og Sjællandske Politiorkester underholdt. Rigspolitichefen overrakte uddannelsesbeviser og ansættelsesbreve og så et efterfølgende traktement. Disse
afslutninger er et dejligt minde for mig. Skolen vrimlede af stolte pårørende og glade aspiranter, stolte over, at de nu var
fuldgyldige medlemmer af korpset og ikke blot på prøve.

Efter-og lederuddannelse
Disse uddannelsesområder udgjorde en betragtelig del af Politiskolens produktion målt på antallet af kursister og kursusdage.
For det uchargerede personale var der obligatoriske videreuddannelseskurser. Herudover en lang række specialkurser. Et tjek i årsberetningerne viser et årligt udbud på dette område på mere end 40 kurser. Som eksempler på denne
mangfoldighed af kurser og deres spændvidde kan nævnes: Edb-kriminalitet, økonomisk kriminalitet, kriminalteknik,
          
efterforskning og kurser for køreprøvesagkyndige.

 



  &

   

Lederuddannelserne blev i begyndelsen af 90`erne omstruktureret og udbygget. Den samlede lederuddannelse havde
tre niveauer: ”Politiets Forberedende Lederuddannelse” (PFL), ”Politiets Lederuddannelse” (PL) og” Politiets Overordnede
Lederuddannelse” (POL).
For at blive forfremmet til den første lederstilling skulle PFL gennemføres med et tilfredsstillende resultat og
indplacering i politiets øverste lederstillinger forudsatte, at også POL var gennemført tilfredsstillende. ”PL-kurserne” indeholdt en række obligatoriske og valgfri moduler, som ud over at være en forudsætning for deltagelse på POL, dannede
grundlag for politilederens fortsatte udvikling.

+A?   349B

PFL og PL havde rødder længere tilbage
i tiden, men blev, som tidligere nævnt,
omstruktureret. POL var en nyskabelse.
Uddannelsen havde en varighed på ca. 9
mdr. og vekslede mellem internat-og eksternatperioder. Undervisningen omfattede
hovedtemaerne: Lederskab, administrativ
ledelse, analyse og planlægning, eksekutiv indsatsledelse og kommunikation. Undervisningen blev i vidt omfang varetaget
af eksterne undervisere, bl.a. fra Handelshøjskolen (CBS). Der var til uddannelsen
knyttet en bedømmelse, der indgik i afgørelsesgrundlaget ved besættelse af de
øverste lederstillinger i politikorpset. Det
administrative personale kunne også optages på uddannelsen.
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For politiet og anklagemyndighedens jurister blev der etableret ”Justitsministeriets/Juristernes Overordnede Lederuddannelse” (JOL), en uddannelse meget lig POL og med bedømmelse tilknyttet, men af kortere varighed.

Bygningsmæssige forhold
Hvad var så de fysiske rammer for de mange uddannelsesaktiviteter? Frederik Strand har i sin artikel beskrevet den
noget omskiftelige lokalisering af Politiskolen indtil den nye, og efter datidens forhold meget moderne Politiskole på Artillerivej, blev indviet i 1944.
Denne skole var stadig centrum for grunduddannelsen, da jeg tiltrådte i 1990. PG III uddannelsen foregik dog indtil 1992
på Slotsherrensvej i Vanløse, i det bygningskompleks hvor også Kriminalteknisk Afdeling havde til huse.

$ 
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Skolen havde stadig rimelig gode faciliteter. Den såkaldte røde barak på det modsatte hjørne af Artillerivej og Njalsgade
       \ & 
!!]! 
   

”boblehal” til forskellige idrætsaktiviteter, en konstruktion der skulle holdes under tryk for ikke at falde sammen og dyr i
opvarmning. Chefen for Bygningsafdelingen i Rigspolitiet omtalte den altid som den driftmæssig dyreste bygning i politiet.
"     )           '  stødende bygninger, den gamle landsbyskole m.v. Her var der plads til udvidelse og samling af alle skolens aktiviteter.
Justitsministeriet købte komplekset med overtagelse i 1989 for 16 millioner kr. med henblik på renovering, ombygning
og udbygning af denne til politiskole – med et ”nudansk” ord et campusområde. Men bevillingen til dette manglede.
Først i 1996, efter lange forhandlinger med bevillingsmyndighederne og en omfattende renovering til 36 millioner kr.,
   )     &    !%         
politimæssige faciliteter som Artillerivej. Og skolen kunne i første omgang stadig ikke samles. Der var ikke plads til Edbuddannelsen og afdelingen for efter-videreuddannelse. Disse blev lokaliseret i forskellige dyre lejemål, i Greve (Edb) og
Glostrup (efter-videreuddannelse).
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Efter en arkitektkonkurrence blev udbygningen af Brøndbyøster langt om længe igangsat. En ny undervisningsbygning i
atriumform med to lokaler til selvforsvarstræning i midten og 24 undervisningslokaler blev opført, og kunne tages i brug
i 2004. Som følge af atriumformen var der indblik til selvforsvarslokalerne hvilket gav anledning til nogen diskussion.
Skulle kammeraterne kunne stå og se på, når man ”dummede” sig. Modargumentet var, at i den virkelige politiverden er
politiet altid på og kan blive fotograferet med mobiltelefonen, så det kunne de lige så godt vænne sig til fra begyndelsen,
og dette argument sejrede. Nybygningen blev i øvrigt præmieret af Brøndby Kommune.
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'   )       &       !_dere var det nødvendigt at indgå et lejemål af ejendommen, Brøndbyøster Boulevard 22, der lå i umiddelbar tilknytning
til skolen. Det havde den fordel at Edb-uddannelse og efter-lederuddannelse kunne placeres der, så der blev samling på
!_               X)
    X 
område blev undgået.

Kursuscenter Avnø
Lederuddannelse og mange kurser foregik på kursusejendomme forskellige steder i landet. Størstedelen af disse aktivite   +<<^    ?
\)
]     ? 
   
og efter en omfattende ombygning og renovering genopstod som en moderne kursusejendom for politiet. Senere blev
            !!       
 
meget høj. Kursusejendommmen blev professionelt drevet af Nordisk-Hotelgruppe – og blev en succes. Jeg har mange
gode erindringer om kurser og konferencer på Avnø, og jeg er sikker på, at det også er tilfældet for de mange kursister,
der gennem årene passerede Avnø.
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Nordisk samarbejde og internationalisering
I hundredeåret for Politiskolens oprettelse kan det nordiske skolesamarbejde fejre sin 40 års fødselsdag. Samarbejdet
består bl.a. i årlige møder for skolernes ledelser, elevudveksling og fælles udviklingsarbejde på en række uddannelsesområder. Politiskolen har altid med stor interesse dyrket den nordiske dimension i skolesamarbejdet. Som et eksempel
kan jeg nævne, at den norske politiskole allerede i midten af 90`erne begyndte at omlægge deres grunduddannelse til
en højskoleuddannelse/professionsuddannelse, og de norske erfaringer med denne proces var af meget stor værdi, da
politiskolen i begyndelsen af 00`erne tog de indledende skridt til en tilsvarende proces. På tilsvarende vis har vi gennem
årene støttet politiskolen i Island i udviklingen af deres uddannelser.
Et andet nordisk samarbejdsprojekt var oprettelse af Nordisk-Baltisk Politiakademi, der blev etableret som et netværk
med det formål at yde uddannelsesstøtte til de baltiske lande. Efter disses optagelse i EU overgik mange af aktiviteterne
til EU-politisamarbejdet og netværket kunne nedlægges.
Internationalisering er i nærværende sammenhæng en overskrift for at Politiskolen i 90`erne og 00`erne blev involveret i reformering og uddannelse af politiet i Baltikum, Central-og Østeuropa, Balkan, Palæstina, Sydafrika og i Irak.
Baggrunden var de store omvæltninger i Europa efter murens fald, krigene på Balkan, apartheidstyrets fald i Sydafrika,
Oslo-aftalerne om fred mellem Israel og Palæstina og Irakkrigen, der førte til Saddams fald. Politiskolen havde således i
længere perioder udstationeret lærere på Balkan, bla. Kosovo og Sarajevo, i Gaza og på Vestbredden samt i Sydafrika.
I mine sidste år på skolen blev der endvidere uddannet et større antal irakiske politiledere på Politiskolen/Kursuscenter
Avnø. Projektet var en del af et større EU projekt.
EU-politisamarbejdet er ikke blot Europol, Schengen og Frontex men omfatter også CEPOL-Europan Police College, der
er et netværk af medlemslandenes politiskoler og ansvarlig for den internationale politilederuddannelse. Netværket blev
etableret i 2001 og har nu et ganske omfattende uddannelses-og udviklingsprogram. Politiskolen var meget involveret i
opbygningen og driften af netværket idet dets sekretariat fra 2004 og nogle år frem var placeret i København.

Mod nye tider
Det er en udbredt opfattelse at startskuddet til politiets uddannelsesreform blev givet med Visionsudvalgets rapport om
”Fremtidens Politi”, der var idégrundlaget for politireformen.
Men det er ikke helt retvisende. En arbejdsgruppe havde allerede i 2002 udarbejdet et oplæg til en uddannelsesstrategi
for politiet frem mod år 2012 og herunder behandlet spørgsmålet om omlægning af grunduddannelsen til en mellemlang
videregående uddannelse. En anden arbejdsgruppe gravede sig yderligere ned i problemstillingen og belyste fordele og
ulemper ved en sådan omlægning. Sideløbende hermed blev andre arbejdsgrupper i et projekt ”Bedre Uddannelse” bedt
om en vurdering af grunduddannelsens struktur og indhold, ligesom de skulle komme med et oplæg til en omlægning
af grunduddannelsen til en professionsbacheloruddannelse. Oplægget førte dog ikke til en omlægning, men til en række
justeringer i grunduddannelsen, så denne i højere grad kom til at ligne en professionsbacheloruddannelse.
Politiskolen var således mentalt forberedt til det arbejde, der skulle igangsættes efter justitsministeren i 2006 ,ved fremsættelsen af lovforslaget om en politireform annoncerede:
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”Med henblik på at styrke politiets uddannelse og kompetenceudvikling vil der blive nedsat arbejdsgrupper bl.a. med
deltagelse fra universiteterne og det øvrige uddannelsessystem og fra politiuddannelserne i de øvrige nordiske lande,
der vil få til opgave at udarbejde et oplæg til en reform af politiets uddannelse.”
Så gik vi i gang. Der blev nedsat en lille projektgruppe, en referencegruppe – som repræsenterede interne interesser
(Politiforbundet, politikredsene og Rigspolitiet) – og 3 arbejdsgrupper, der præsenterede grunduddannelsen, efteruddannelsen og lederuddannelsen. Som forudsat af justitsministeren var der i arbejdsgrupperne medlemmer udefra, nemlig
   &  ? 
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Rapporten fra projektorganisationen forelå i 2007. Politiskolen skulle nu alene levere grunduddannelse, men uddannelsen
skulle omlægges til en 3-årig proffessionsbacheloruddannelse i politivirksomhed, en anbefaling i tråd med projekt ”Bedre
Uddannelse” og Visionsudvalgets rapport.
Der skulle herefter udarbejdes en detaljeret beskrivelse/studieordning for den nye grunduddannelse. Mange arbejds-og
faggrupper blev nedsat og resultatet blev en ny modulopbygget uddannelse. Den nye uddannelse – og Politiskolen som
udbyder af denne – skulle herefter akkrediteres (godkendes) af det uafhængige Akkrediteringsråd.

Epilog
I 2014 markeres mange historiske begivenheder. 200-året for tabet af Norge, 150-året for nederlaget i 1864 og 100-året
for udbruddet af den store krig/ 1. Verdenskrig, der var kimen til 2. Verdenskrig og Den Kolde Krig. Alt sammen triste
begivenheder.
Men der er dog en positiv begivenhed, sammenligningen med de øvrige begivenheder i øvrigt ufortalt, nemlig at
det for 100 år siden, efter mange tilløb, lykkedes at få etableret Statens Politiskole og en formaliseret politiuddannelse.
Meget er sket i løbet af de 100 år. Skolen er på sin 100-års fødselsdag anderledes organiseret og med en anden placering
i den samlede politiorganisation end tidligere. Grunduddannelsen er ikke længere en intern etatsuddannelse og dens
opbygning og undervisningsformer er anderledes, men bygger fortsat på de tre bærende søjler; at tilføre de studerende
viden, holdninger og færdigheder til udøvelse af politiprofessionen.
I 2014 afslutter det første hold studerende den nye professionsuddannelse i politivirksomhed.
Jeg ønsker skolen et stort tillykke med den runde fødselsdag og alt godt fremover. Jeg vil med stor interesse følge dens
udvikling.

50

Politiskolen fra 2010 –
V/politiinspektør Michael Fl. Rasmussen
Pensioneret politimester Karsten Petersen har tidligere beskrevet, hvorledes rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg kort efter
sin tiltræden måtte iværksætte en omfattende reorganisering af Rigspolitiet, blandt andet fordi der var afdækket et budgetunderskud på omkring ½ milliard i Dansk Politis økonomi.
Et meget synligt udtryk for den nye organisering var, at Politiskolen blev til Politiets Uddannelsescenter, hvor politimester Karsten Petersen fortsat var chef.
Politiets Uddannelsescenter kom til at bestå af tre afdelinger: Politiets Kompetencecenter, der varetog efter-,
videre- og lederuddannelse, Politiets Videnscenter, der stod for vidensudvikling og forskning, samt Politiskolen, der nu
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gange, men Politiskolens placering og opgaver er fastholdt som den uddannelsesinstitution, der uddanner nye betjente
til Dansk Politi.
Efter godt 25 års tjeneste i forskellige politikredse, blev
jeg den 1. januar 2010 ansat som leder af Politiskolen,
den gang med reference til lederen af Politiets Uddannelses Center.

"          
anført i Karsten Petersens artikel var politiet efter et
omfattende forarbejde klar med en helt ny grunduddannelse på professionsbachelorniveau. Akkrediteringsansøgningen var indsendt ultimo 2009, så min
opgave var sådan set bare at implementere – og sørge
for driften af – den nye uddannelse, når akkrediteringen var i hus.
Ja – der var måske lige en enkelt ting, der kunne
give lidt panderynker. Det store underskud, der blev
afdækket i 2009, havde givet anledning til iværksættelse af en budgetanalyse, og et af de områder, der var
udset til at skulle gennemgå et ”økonomisk serviceeftersyn”, var politiuddannelsen på Politiskolen. Ved min
  )        
at indhente materiale til analysen, og de beregnede sig
– blandt andet efter benchmarking med professionsuddannelser på samme niveau – frem til, at den nye politiuddannelse måtte kunne drives for rundt regnet halvdelen af de lærerressourcer, som Politiskolens planlæggere
havde forventet at skulle anvende.
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Nogenlunde samtidig med, at budgetanalysens beregninger blev kendt, modtog Politiskolen meddelelse om, at vores nye
professionsbacheloruddannelse var akkrediteret, men at Politiskolen ikke kunne akkrediteres som udbyder af uddannelsen.
Selve uddannelsen var således godkendt, men Politskolens faglige miljø vurderedes at være for svagt, hvorfor skolen ikke
kunne akkrediteres som udbyder af uddannelsen.
Den umiddelbare konsekvens af dette afslag var, at vi indtil videre måtte fortsætte med PG-uddannelsen, der - selvom
den havde fungeret i mange årtier - løbende var blevet opdateret og i øvrigt anerkendt som en god og solid politiuddannelse.
Og der var i høj grad brug for en driftssikker uddannelse. I 2010 nåede det samlede antal nye elever op på 556,
hvilket var det næsthøjeste indtag af elever i PG-uddannelsens 35-årige historie, kun overgået af indtaget i 1982, hvor der
blev ansat to elever mere.
Men vi skulle naturligvis også videre med processen omkring den nye politiuddannelse. Sådan som tingene havde
udviklet sig hen over foråret 2010, kunne vi konstatere, at vi stod over for en markant udfordring. Den nye grunduddannelse var akkrediteret, men kunne ikke implementeres, dels fordi Politiskolen ikke havde opnået akkreditering til at udbyde
uddannelsen, og dels fordi den beskrevne – og akkrediterede – uddannelse ikke kunne drives inden for budgetanalysens
økonomiske ramme.
En anden markant udfordring var, at uanset hvilke løsninger, der blev skabt i forhold til den nye uddannelse, så
skulle den som anført ovenfor kunne håndteres sideløbende med et historisk stort indtag af politielever. På et tidspunkt nåede vi op på mere end 850 elever, hvilket er det ubetinget største antal, der nogensinde har været på Politiskolen i Brøndby.
Nu er det vel sådan, at uanset hvor store og komplekse udfordringer, man står over for, så løses de bedst, hvis de
 )   !(         #          
kompetente og respekterede, men samtidig også favnede hvert af de tre områder, som det var naturligt at opdele den
samlede udfordring i.
Indledningsvis blev alle aktiviteter omkring budgetanalysen og udvikling af den nye uddannelse samlet under ét
ansvarsområde. På tilsvarende vis blev transformationen fra det hidtidige sekretariat til en moderne studieadministration
delegeret til en anden leder, mens den daglige drift af PG-uddannelsen – og senere også de første moduler af den nye uddannelse – udgjorde et tredje ledelsesmæssigt ansvarsområde. I det følgende beskrives, hvorledes Politiskolen sidenhen
udviklede sig inden for disse tre områder.
De store ændringer i blandt andet undervisningsmetoder, kultur og miljø på Politiskolen har betydet et skift i de
termer, der bruges om ”undervisningens aktører”.
Således er de nye politibetjente på PG-uddannelsen altid blevet nævnt som elever, mens betjentene på den nye professionsbachelor kaldes studerende. Nogen vil måske tænke, at der blot er tale om en sproglig modernisering, men det er
faktisk mere end det. Traditionelt set er elever blevet opfattet som værende nogen, der undervises af en lærer og det har
grundlæggende været op til læreren at levere en undervisning, som gør eleverne klogere. For studerende forholder det sig
anderledes. De forventes gennem deres studier at tage ansvar for egen læring og udvikling. De kan således ikke forvente,
at andre påtager sig opgaven, at gøre dem klogere og dygtigere.
På tilsvarende vis er betegnelsen lærer, som vi kender fra PG-uddannelsen, udskiftet med betegnelsen underviser
på professionsbacheloruddannelsen. Dette fordi begrebet lærer generelt knytter sig til undervisning af elever. Over for dette
står betegnelsen underviser, der indikerer, at man arbejder med studerende på et vist niveau.
%    &        ) 
begge uddannelser – og dermed også alle betegnelser – var i spil.
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Gennemførelse af de daglige undervisningsaktiviteter
Opgaven med at sikre en stabil drift af en uddannelse, der er blevet udbudt igennem mere end 35 år, synes umiddelbart
ikke at være den store udfordring. Når det imidlertid indgår i rammevilkårene, at indtaget af elever er historisk højt, at
det aktuelle elevantal varierer ganske betydeligt fra måned til måned, og at en meget stor del af lærerkollegiet er afgivet
til egen uddannelse, ja så bliver opgaven straks mere kompleks.
Når det overhovedet kunne lade sig gøre at få enderne til at nå hinanden, skyldtes det blandt andet, at de effektiviseringstiltag, der fulgte af budgetanalysen, også kom til at omfatte PG- uddannelsen. Det siger sig selv, at når
man øger klassekvotienten fra de daværende 16 elever til først 20 og senere 24 elever, ja så reduceres trækket på såvel
lærerkræfter som lokaliteter ganske markant.
På denne måde lykkedes det at ”holde vand under kølen” helt frem til foråret 2013, hvor vi imidlertid måtte bede
om forstærkning.
Her skulle de store PG-hold, der startede i efteråret 2010, nemlig tilbage på Politiskolen og afslutte deres uddannelsesforløb samtidig med, at 20 af vores politiuddannede undervisere var afgivet til masteruddannelse på fuld tid. Vi
havde naturligvis sat alt andet end undervisningsaktiviteter på standby, men alligevel stod vi og manglede 12 lærere for
at kunne gennemføre undervisningen.
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tidligere politiskolelærere, der efter et ultrakort introforløb kunne indgå i lærerkollegiet.
Uanset at disse midlertidige lærere kun var i funktion i få måneder, så var deres indsats meget værdifuld, ikke
   X  X           
   
afgørende vigtigt det er, at der konstant er sammenhæng mellem undervisningen på Politiskolen og arbejdet i landets
politikredse. I en tid, hvor mange af vores lærere helt naturligt havde fokus på master- og diplomstudier, var praktikernes
indtog på lærerværelset en vigtig reminder om, at al denne nye viden kun har værdi, hvis den kan sættes i spil i forhold
til udvikling af politiprofessionen.
Der har ikke siden da været behov for den slags ”indlån”, men til gengæld er der i 2014 sendt mere end 20 undervisere på 3-6 måneders udviklingsforløb i politikredsene, dels for at holde underviserne skarpe på politiprofessionen,
og dels for at optimere den generelle videns- og erfaringsudvikling mellem Politiskolen og politikredsene. Det forhold, at
vi samtidig har et tilsvarende antal undervisere i gang med diplom-, master- eller kandidatstudier indikerer, at videreudvikling af Politiskolens faglige miljø fortsat sker i to parallelle spor.
Beslutningen om at ”levetidsforlænge” PG-uddannelsen i 2010 betød, at det sidste ordinære ansættelseshold
på knapt 200 nye betjente afsluttede deres uddannelse og blev fastansat den 1. november 2013. Herefter kunne vi
ved en lille # 
               
udgjort det uddannelsesmæssige fundament for stort set samtlige nuværende politiuddannede medarbejdere i Dansk
Politi.
På daværende tidspunkt var den nye grunduddannelse imidlertid for længst både implementeret og idriftsat.
Da vi gik i gang med den gentænkning af den nye grunduddannelse, som er beskrevet på de følgende sider, blev
milepælen for iværksættelse af den nye uddannelse anbragt på datoen 1. april 2012. Denne dato skulle imidlertid hurtigt
vise sig at blive udfordret af beslutninger, der blev truffet andre steder.

%   [=++      )   &       
alene skulle have løn under den praktiske uddannelse, mens de skulle modtage SU under uddannelsen på Politiskolen.
Rigspolitiet besluttede næsten samtidig, at der skulle ansættes 96 nye betjente den 1. november 2011.
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Det betød, at hvis vi holdt fast i vores oprindelige deadline, skulle det nye ansættelseshold pr. 1. november 2011 gen    '         
under hele uddannelsesforløbet. Herudover ville vi også være nødt til at udvide den periode, hvor Politiskolen skulle have
to forskellige uddannelser i drift på samme tid – med alle de ulemper, som dette nu måtte medføre.

'        )               telsesholdet den 1. november 2011 faktisk også blev det første hold på den nye uddannelse. Da undervisningen på såvel
dette ansættelseshold som de efterfølgende hold er varetaget af lærerteams, hvoraf mindst en af underviserne har haft
det krævede faglige niveau, kan de studerende fra novemberholdet 2011 forlade Politiskolen som de første professionsbachelorer i politivirksomhed, når de har overstået eksamen i oktober 2014.
Beslutningen om at iværksætte den nye grunduddannelse allerede i november 2011 bevirkede, at der i en toårig
periode var elever/studerende på både PG-uddannelsen og den nye grunduddannelse; et forhold, der på mange måder
udfordrede driftsorganisationen.
Uanset at begge uddannelser havde det samme overordnede mål – at skabe nye dygtige politibetjente til Dansk
Politi – var der markante forskelle i både undervisningsindholdet og tilrettelæggelsen af undervisningen, hvilket ikke
mindst blev afspejlet i lærerrollen. I nogle tilfælde måtte vi endda konstatere, at det der var en særdeles værdifuld
lærerkompetence på PG- uddannelsen faktisk var en ret uheldig egenskab på den nye uddannelse og omvendt.
Dette havde næppe været det store problem, hvis der havde været ansat to forskellige grupper af lærere til de
to uddannelser. Udfordringen var dog, at der af hensyn til den vekslende belastning på de to uddannelser samt de kon          #   )        # 
to uddannelser, hvilket lagde et markant pres på samtlige ansatte. I sådanne situationer bliver man mindet om, at det
      )        &     
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Afslutningen af PG uddannelsen i efteråret 2013, var en oplagt mulighed til at gennemføre en organisationsændring, med det formål at tilpasse/målrette Politiskolens struktur entydigt til den nye grunduddannelse – Professionsbachelor i Politivirksomhed.
Da organisationsændringen blev gennemført samtidig med en ganske omfattende lederreform i Dansk Politi, blev
    )      !
Politiskolen blev ud fra et klart ønske om at styrke politiprofessionens kernefaglighed organiseret i fem institutter og
en stab for administration og udvikling samt – ikke mindst – Politimuseet, der inden for de seneste år er blevet en del af Politiskolens virksomhed.
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Fra sekretariat til moderne studieadministration
Den omstændighed, at Politiskolen i 2010 ikke kunne leve op til akkrediteringskravene, var naturligvis en stor skuffelse,
men der er som bekendt ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. I denne sammenhæng var fordelen,
at der nu blev sat fokus på, hvad der i virkeligheden skulle til for at kunne udbyde og drive en uddannelse på professionsbachelorniveau.
Man kan i denne sammenhæng kun gisne om, på hvilket niveau vi havde befundet os omkring eksempelvis undervisningsfaciliteter, IT-understøttelse og kompetenceudvikling, hvis ikke afslaget på akkreditering havde medført en
ufrivillig timeout og dermed en gentænkning af hele bachelorprocessen.
Budgetanalysen og den efterfølgende effektiviseringsproces lagde som tidligere nævnt meget skarpe rammer
omkring ressourceforbruget, men samtidig syntes der at være en klar forståelse for, at vi under ingen omstændigheder
måtte dumpe igen. Ved den næste akkrediteringsansøgning skulle der simpelthen ikke være noget at komme efter.

_      z             ) nerationer af AV-udstyr over.
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Undervisningens IT-mæssige ”krumtap” er en moderne virtuel læringsplatform, som de studerende tilgår fra deres egen
pc eller tablet via det trådløse internet, der nu dækker hele skolens område. Herudover kan nævnes, at samtlige undervisningslokaler er udstyret med den nyeste generation af Smart-Boards, ligesom vi eksempelvis også råder over markedets bedste magtanvendelsessimulator. Der er derfor al mulig grund til at være tilfreds med Politiskolens nuværende
niveau på dette område.
Det siger vel nærmest sig selv, at en så dramatisk ændring af grunduddannelsen stiller helt nye krav til den enhed, der skal administrere det hele.

_          
 )       !      ringsplatformen, bliver der naturligvis mindre brug for papir og kopimaskiner, men til gengæld stiger behovet for at sikre
stabilitet og driftsikkerhed på vores netværk. På tilsvarende vis kan man sige, at efterhånden som vidensindhentningen
i større og større omfang foregår via internettet, falder behovet for bogindkøb og abonnementer på diverse tidsskrifter,
men til gengæld stiger behovet for de licenser, der skal give adgang til informationerne i cyberspace. Dette blot for at
nævne nogle få eksempler på, hvorledes den nye uddannelse ikke kun stiller nye krav til undervisningen og underviserne,
men i høj grad også til dem, der skal understøtte de nye aktiviteter.

Gentænkning og implementering af den nye grunduddannelse
Som tidligere anført blev hele den omstillingsproces, der skulle modernisere såvel Politiskolen som politiuddannelsen, sat
godt og grundigt i stå hen over sommeren 2010. Det var indlysende for alle, at den nye professionsbacheloruddannelse
Q    
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budgetanalysen, og der skulle derfor udvikles en ny uddannelse, der kunne holdes inden for den nye budgetramme. Det
var dog samtidig helt afgørende at fastholde uddannelsens helt centrale elementer – herunder at undervisningen skulle
være praksisnær, case-baseret og med problembaseret læring som didaktisk grundlag – henset til, at disse principper var
blevet til gennem et omfattende og bredt forankret projektarbejde.
Alle de nødvendige aktiviteter blev organiseret i en samlet projektportefølge, og ansvaret for den samlede opgaveløsning blev lagt i hænderne på en dynamisk, velstruktureret og meget visionær vicepolitiinspektør.
En række af de nøglepersoner, der havde deltaget i det store uddannelsesreformprojekt, havde efterfølgende
forladt Politiskolen, men der var heldigvis stadig nogle få dygtige medarbejdere tilbage. De formåede sammen med en
nyansat og yderst kompetent fagchef at få udviklet et helt nyt undervisningskoncept, der kunne imødekomme samtlige
krav og forventninger, som nu blev stillet til projektet.
Det nye koncept omfattede en ny uddannelsesmodel – ”Quarter-modellen” – der reelt var en særdeles omkostningseffektiv udgave af den oprindelige undervisningsmodel. Som navnet antyder, blev alle undervisningsaktiviteter i den
nye uddannelse opdelt i studiekvartaler af 11 ugers varighed, hvilket så igen dannede grundlag for længden af uddannelsens fem moduler, der kom til at bestå af henholdsvis 22 og 33 ugers moduler (henholdsvis to og tre studiekvartaler). En
sådan stringent modulopbygning sikrede sammen med helt faste terminer for nye optag af studerende på Politiskolen, at
 
   #        <       
en helt konstant undervisningsfrekvens i det tema, som de var særligt uddannet til at undervise i.
Uanset at ”Quater-modellen” var skabt for at opfylde et effektiviseringskrav, så var der efterfølgende bred enighed om, at
modellen ikke blot effektiviserede, men også professionaliserede undervisningen på den nye politiuddannelse.
Udviklingen af den nye undervisningsmodel kunne imidlertid ikke stå alene, for med gentænkningen af politiets
        )      *=       !
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Der skulle lægges planer for kompetenceudvikling af lærerstaben, bemanding af fag og moduler, nødvendig IT-understøttelse, bygninger og lokaler, øvelsesfaciliteter, censorvirksomhed, evaluering og kvalitetssikring, udfærdigelse
af kundgørelse og studieordning – blot for at nævne nogle af de elementer, der skulle tilpasses, videreudvikles eller
gentænkes, for at den nye model kunne blive til en egentlig driftsklar uddannelse. I det følgende nævnes nogle af de
mest omfattende delprojekter.
En af de udfordringer, der var både omfattende, udgiftskrævende og tidskrævende, var kompetenceløftet af de
politiuddannede undervisere. Det var – og er – helt afgørende, at disse undervisere er dybt forankret i politiprofessionen,
men det er samtidig et krav, at de er uddannet på et højere niveau end de studerende, som de nu engang er sat til at
  !% 
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end de studerende, han skal undervise.
Ud fra en generel betragtning var ingen i tvivl om, at Politiskolens politiuddannede undervisere rent faktisk var
uddannet på et højere niveau end eleverne, for de havde gennemført en hel serie af bl.a. pædagogiske kurser efter deres
ansættelse på Politiskolen. Problemet var imidlertid, at disse kurser ikke indgik i en samlet uddannelse og som sådan
formelt ikke løftede lærerstaben op på et højere uddannelsesniveau.
Den omstændighed, at vi nu ville løfte politiuddannelsen – og dermed de studerende på Politiskolen – til professionsbachelorniveau (altså et niveau op) betød i realiteten, at vi skulle løfte lærerstaben to niveauer for at imødekomme
kravet om, at de skulle være uddannet på et højere niveau end de studerende.
På denne baggrund blev der iværksat et omfattende uddannelsesprogram for den politiuddannede del af lærerkollegiet. Et program, der inden for de følgende år skulle bringe alle politiuddannede lærere på diplomniveau, fortrinsvis
gennem uddannelser i pædagogik og voksenlæring mv. Herefter skulle mindst halvdelen af lærerne gennemføre en uddannelse på master- eller kandidatniveau, før Politiskolen kunne forvente at opfylde det kriterium, der blokerede for akkrediteringen i 2010.
Dette mål blev nået inden for tre år. Dette skyldtes ikke mindst, at Aalborg Universitet i samarbejde med Rigs       
   
           
på masterniveau – Master i Politivirksomhed. På det første hold, der gennemførte denne etårige uddannelse, var 20 af
Politiskolens undervisere, og det var lige præcis det, der skulle til, for at opnå den længe ventede akkreditering.

_   
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hvorledes Politiskolens bygningsmasse kunne udnyttes langt mere effektivt. Som tidligere anført blev klassekvotienten
hævet fra 16 til 24 studerende, en ændring der kun kunne lade sig gøre i forhold til de 26 klasselokaler, der er placeret
i skolens nyeste undervisningsbygning, og vel at mærke først efter, at der var foretaget omfattende ændringer i bygningens varme- og ventilationssystem.
Den optimerede udnyttelse af de store klasselokaler førte sammen med implementeringen af et nyt koncept for
”vandreklasser” til, at der blev frigjort en del mindre klasselokaler i den ældre del af bygningsmassen. En række af disse
                    )  
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blev kapaciteten i skolens auditorium udvidet.
Målet med den omfattende ombygning var naturligvis primært at reducere det samlede kvadratmeterforbrug,
men ombygningen sikrede samtidig, at det i dag ikke er bygningsmæssige begrænsninger, men pædagogiske og didak         
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da Politiskolen råder over alle lokaletyper og til enhver tid kan bruge det bedst egnede lokale.
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Den nye grunduddannelse – Professionsbachelor i Politivirksomhed
Som tidligere anført, har Politiskolen siden 2010 alene arbejdet med udvikling og drift af politiets grunduddannelse.
I forbindelse med implementeringen af den nye grunduddannelse, Professionsbachelor i Politivirksomhed, har der været
stor interesse for, hvilke forskelle og ligheder der er mellem den nye og gamle uddannelse.
Der er faktisk ganske mange ligheder mellem de to uddannelser, ikke mindst fordi den hidtidige uddannelse (PG-uddannelsen) løbende var blevet udviklet og opdateret, så uanset, at de første PG-hold blev uddannet i midten af 70’erne, så
var det ikke en forældet uddannelse, vi sendte på pension i 2013. Rent faktisk var mange af de principper, der udgør fundamentet for den nye grunduddannelse, blevet testet inden for rammerne af PG-uddannelsen, ikke mindst i de seneste
år, hvor der blev eksperimenteret meget med læringsformer og læringsprocesser på Politiskolen.
Et andet moment, der lagde begrænsninger for, hvor meget nyt der kunne indtænkes i specielt det første modul af den
    
    # #         
efter afslutningen af første modul for at kunne indgå med de rette kompetencer på andet modul – den praktiske uddannelse i politikredsene. For at opnå dette mål må der lægges mange kræfter i specielt de mere praktiske fag som f.eks.
udrykningskørsel, skydning, magtanvendelse og nødværge mv., blot for at nævne nogle af de kompetenceområder, der
er helt nødvendige at have på plads, hvis man skal fungere som polititjenestemand i et retssamfund.
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Jeg skal i det følgende opregne nogle af de elementer, der er lagt særlig vægt på ved udviklingen af den nye professionsbacheloruddannelse i politivirksomhed. Det bemærkes, at der alene er tale om en helt overordnet – og meget forenklet
Q
   #     |         )    
lang rapport. En mere detaljeret beskrivelse af professionsbacheloruddannelsen og dens mange facetter er dokumenteret
i studieordningen, der kan downloades via www.politiskolen.dk

¨

Sammenhæng og progression er to helt centrale begreber i den nye uddannelse. Uddannelsen er opdelt i fem moduler,
og undervisningen er tilrettelagt med en vekselvirkning mellem teoretiske og praktiske moduler.

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

33 uger på
Politiskolen

22 uger i
politikreds

22 uger på
Politiskolen

22 uger i
politikreds

33 uger på
Politiskolen

Idéen er, at de studerende skal gennemføre en progressiv udviklingsproces, hvor de hele tiden udbygger deres viden
og færdigheder for at kunne bruge disse i det videre uddannelsesforløb. Eksempelvis er undervisningen på første modul
målrettet de kompetencer, som den studerende får brug for på andet modul, mens erfaringerne fra modul 2 indgår som
elementer i undervisningen på modul 3 osv. På denne måde skabes der såvel mellem modulerne som internt i de enkelte
moduler en sammenhæng, der sikrer, at de studerendes viden og erfaringer hele tiden sættes i spil i forhold til det fortsatte udviklingsforløb.
Et andet centralt element i den nye uddannelse er problembaseret læring (PBL). Med introduktionen af PBL søges mest
  )     X
   X            grupper – selv skal opsøge og anvende den viden, som er nødvendig for løsning af en given opgave.
På denne baggrund søges undervisningen hele tiden gjort så praksisnær som mulig, blandt andet ved at lade reelle politiopgaver indgå som omdrejningspunkt (case) i de forskellige tematiske forløb. Det faktum, at undervisningssituationen
tager udgangspunkt i en reel politiopgave, der skal løses gennem vidensindhentning og vidensdeling, vil ofte være langt
mere motiverende og aktiverende for de studerende end et 45 minutters indlæg om, hvordan man løser en sådan opgave.
"            )              
forventes at skulle arbejde i politiet, men i høj grad også indgå i udviklingen af Dansk Politi.
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Hvor undervisningen på den hidtidige grunduddannelse (PG-uddannelsen) primært var centreret omkring en klasselærer
og et antal faglærere, varetages undervisningen på den nye uddannelse i dag af lærerteams, der er sammensat således,
at de helt præcist dækker de lærerkompetencer, der giver mening i forhold til det aktuelle temaforløb.
Som eksempel kan nævnes undervisningen omkring færdselslovens bestemmelser, der tidligere blev varetaget af en
    
  !                     
og førstehjælp eller voldsomme hændelser på skemaet.
Disse temaforløb har den fællesnævner, at de er bygget op omkring reelle politiopgaver, som ved en 360-graders analyse
viser sig at kræve andet og mere end den viden, der kan hentes i færdselsloven. Eksempelvis er der rigtig god brug for
psykologernes kompetencer, når temaets omdrejningspunkt er et færdselsuheld med dødelig udgang, men den politiuddannede underviser har naturligvis også en helt central rolle at spille her.
Erfaringen er, at de forskellige fagprofessionelle i et velfungerende lærerteam ikke blot er i stand til selv at levere under  &      
    #     !
I bestræbelserne på at sikre, at undervisningen på de enkelte temaforløb leveres af professionelle og særligt sammen             
                    )  
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master- og kandidatniveau, udgør dog fortsat den største personalegruppe.
Som tidligere anført er det Politiskolens klare ambition, at den nye professionsbacheloruddannelse både fremstår og fungerer som et sammenhængende uddannelsesforløb, uanset om de studerende er på Politiskolen eller gennemfører praktikforløb i en politikreds. Derfor indgår uddannelsen på praktikmodulerne også i den samlede uddannelsesakkreditering,
og der er helt klare krav til, hvorledes undervisningen tilrettelægges og gennemføres i politikredsene.
Politikredsene udarbejder selv deres uddannelsesplaner, der imidlertid godkendes af Politiskolen, dels for at sikre sam            
       ) 

retninger.
På de to praktikmoduler superviseres de studerende reelt af vejledere på tre niveauer. Den ”en-til-en” vejledning, der
   &                &    
være anerkendt for sin høje faglige standard også har gennemført et særligt undervisningsforløb som praktikvejleder i
   !_      &            der, der har gennemført et antal diplommoduler inden for pædagogik og læringsprocesser.
Endelig er der i hver enkelt politikreds ansat en koordinerende uddannelsesleder, der er politikredsens omdrejningspunkt
for så vidt angår professionsbacheloruddannelsen. Den koordinerende uddannelsesleder, der har gennemført en fuld diplomuddannelse inden for voksenpædagogik eller lignende, er politikredsens naturlige kontakt til Politiskolen.
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Politiskolen, efteråret 2014
Som det fremgår, har Politiskolen igennem de seneste år været igennem en serie af forandringsprocesser, initieret af
uddannelsesreformen, lederreformen samt budgetanalysen med den deraf følgende effektiviseringsproces. Det har til
          )    &    &     
afhængigheder og nærmest altid med ultrakorte deadlines. Det er nok den omstændighed, der har gjort udtrykket: ”Vi
asfalterer, mens vi kører” til et velkendt og ofte anvendt mundheld på Politiskolen.

{              ) !    
    nelsesinstitution, der i samarbejde med landets politikredse udbyder en moderne og fremtidsorienteret politiuddannelse
på professionsbachelorniveau.
Når det har været muligt at nå hertil, skyldes det naturligvis, at Politiskolen har mødt en enorm velvilje og opbakning til omstillingsprocessen såvel internt i politiet som blandt vores forskellige samarbejdspartnere i uddannelsesmiljøet
både i Danmark og på nordisk plan.
Det er imidlertid hævet over enhver tvivl, at de mennesker, der fortjener den største anerkendelse for, at vi er
lykkedes med hele omstillingsprocessen, er og bliver Politiskolens dygtige ledere og medarbejdere. Det er ikke mindst
deres fortjeneste, at vi kan sige tillykke til de første professionsbachelorer i politivirksomhed nærmest samtidig med, at
vi fejrer Politiskolens 100-års jubilæum.

65

66

