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Til  

Kommunalbestyrelser 

Cc. direktører med ansvar for folkeskolen 

Aftale om justering af folkeskoleloven 

 

Kære kommunalbestyrelser  

 

Vi er glade for, at der nu er landet en aftale om justering af folkeskolelo-

ven. Det er positivt, at en enig forligskreds bakker om en fælles retning 

for folkeskolen. Vi håber, at det vil skabe en stabilitet i folkeskolen, som 

kan understøtte den positive udvikling i og fortælling om folkeskolen.  

 

Det er os som kommunalpolitikere, der har ansvaret for at implementere 

lovændringerne. Det er i den forbindelse positivt, at der med aftalen er lo-

kal frihed til at udmønte den, om end der også følger rammer, der kan 

blive en begrænsning for den øgede frihed og fleksibilitet. Vi er i KL op-

mærksomme på, at der er en række udfordringer i forhold til implemente-

ringen af nogle af delementerne i aftalen. Det vil KL vil løfte ind i dialogen 

med ministeriet. 

 

Vi er glade for, at det er lykkes at bevare den understøttende undervis-

ning på alle klassetrin. Og vi er glade for, at det stadig er kommunalbe-

styrelsen, der har kompetence til at træffe beslutning i forhold til at ud-

mønte de muligheder for at konvertere understøttende undervisning, der 

ligger i lovgivningen. Det gælder stadig på alle klassetrin, at kommunal-

bestyrelsen beslutter, hvorvidt man ønsker at konvertere understøttende 

undervisning ved brug af enten § 16 b eller den nye § 16 d. 

 

Vi er samtidig glade for, at der ikke er ændret på, hvilke elementer skole-

dagen skal indeholde, ligesom at intentionerne for folkeskolens opgave i 

forhold til eleverne er uændrede. Det er positivt, da vi bl.a. fra folkesko-

lens følgeforskning kan se, at der, hvor man er nået langt med en motive-

rende og varieret skoledag, er man også lykkes med intentionerne om at 

udfordre alle elever, styrke deres trivsel og mindske betydningen af so-

cial baggrund. 

 

Det er afgørende, at vi kommunalpolitisk fortsat understøtter dette under 

de nye rammer i lovgivningen. Der er på den baggrund behov for at være 

opmærksomme på den balance, der skal være mellem på den ene side 

at skabe den ønskede kvalitet i den understøttende undervisning og på 

den anden side at skære det ned til et absolut minimum. Der er brug for 

at se på, hvordan vi bruger den understøttende undervisning bedst mu-

ligt. KL vil i den kommende tid dele viden og gode eksempler herpå.  
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Vi er bekymrede for, at mængden af dokumentation i forhold til at følge 

kvaliteten af den understøttende undervisning bliver for omfangsrig. KL 

vil derfor gå ind i dialogen med Undervisningsministeriet med et ønske 

om at gøre det så ubureaukratisk som muligt.  

 

Der er fortsat elementer af aftalen, hvor betydningen for kommunerne 

ikke står helt klar. Der er bl.a. behov for at kigge de økonomiske forud-

sætninger efter i sømmene. Det er vi i KL opmærksomme på. Når de 

økonomiske forudsætninger er på plads, forventer KL at udsende en revi-

deret budgetvejledning. 

 

Vi er samtidig opmærksomme på de udfordringer, det kan give i forhold til 

planlægning af næste skoleår, at størstedelen af lovændringerne træder i 

kraft til skoleåret 2019/2020. Her er dog undtaget de ændringer, der om-

handler flytning af fag, som først træder i kraft til skoleåret 2020/2021.  

 

Det er vigtigt at understrege, at det for nuværende blot er en politisk af-

tale og et udkast til lovændringer. Lovforslaget skal fortsat lovbehandles i 

Folketinget. Lovforslaget forventes fremsat i april. KL afgiver høringssvar 

den 8. marts 2019.  

 

Vi vil nu gå i nærmere dialog med Undervisningsministeriet om udmønt-

ningen af lovændringerne og den politiske aftale. Vi er derfor meget inte-

resserede i at blive orienteret, såfremt I oplever yderligere udfordringer 

eller opmærksomhedspunkter.  

 

Såfremt I har kommentarer, opmærksomheder eller lign. bedes i kontakte 

KL's sekretariat ved kontorchef Peter Pannula Toft på pept@kl.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 
Thomas Gyldal Petersen 

Formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg 

 

  

 

Jens Ive 

Næstformand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg 


