
Bilag med uddybning af lovændringer og initiativer i aftale

1: kortere skoleuge i indskolingen
Dette initiativ har til formål at afkorte skoleugens længde i indskolingen
Skoleugen afkortes generelt med i børnehaveklassen til og med 3. klasse med 90 klokketimer årligt, svarende til 
2 ¼ klokketime ugentligt inkl. pauser. Den kortere skoleuge for indskolingen medfører ændringer i 
timetalsplanen, således at timetallet for indskolingen reduceres fra 30 timer/uge til 27,8 timer/uge. 
Den kortere skoleuge indebærer færre timer i den understøttende undervisning, hvilket medfører en øget 
aktivitet i fritidstilbuddene. 
Faxe Kommune: 
Den ændrede timetalsplan blev vedtaget af Børn & Læringsudvalget den 27. marts 2019.

2: Forenkling og klare rammer for anvendelse af folkeskolelovens § 16b og § 16d
Dette initiativ har til formål at skabe klarere rammer for brug af bestemmelsen. 
Indskoling og specialklasser/-skoler: 
Den eksisterende § 16b indsnævres i anvendelsesområde, så den fremover alene finder anvendelse i 
indskolingen samt for specialklasser eller på specialskoler. 
Det er hensigten, at der skal kunne ske konvertering af den fulde understøttende undervisning i indskolingen – 
dog skal det være muligt at afholde klassens tid, som ligger i den understøttende undervisning.
Betingelserne for at benytte § 16 b vil komme til at svare til de nuværende betingelser.
Det vil sige, at tid til understøttende undervisning generelt kan konverteres til to-voksenundervisning med 
henblik på yderligere faglig støtte ved hjælp af ekstra personale i klassen. At det kan gøres ’generelt’ betyder, 
at godkendelsen vil kunne gives i alle tilfælde, hvor det findes hensigtsmæssigt at afhjælpe problemerne i en 
bestemt klasse, ved at flere voksne er til stede i klassen. I princippet kan næsten alle de ressourcer, der ellers 
ville gå til understøttende undervisning, flyttes over til yderligere støtte og undervisningsdifferentiering i 
undervisningen i fagene, da omfanget af den understøttende undervisning ikke er nærmere fastsat. Dog skal 
der altid gives understøttende undervisning. 
Mellemtrin og udskoling: 
Det fremgår af en ny paragraf 16d, at alle klasser på mellemtrinnet fremover vil få mulighed for at afkorte 
skoleugens længde med op til to ugentlige undervisningstimer inkl. pauser med henblik på tilrettelæggelse af 
andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Dvs. den ugentlige 
undervisningstid kan reduceres fra 33 timer til 31 timer på 4. – 6. klassetrin, og fra 35 til 33 timer på 7. – 9. 
klassetrin.
Dermed kommer kravet om konkret og individuel vurdering til at bortfalde, og muligheden for konvertering af 
understøttende undervisning vil ikke længere kun gælde i særlige tilfælde.
De konverterede timer kan benyttes til følgende formål: 

 To-voksenundervisning og undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling inden for det 
enkelte klassetin

 Særlige talentforløb og turboforløb for fagligt dygtige og fagligt svage elever
 Pædagoger og lærere i forbindelse med åben skole og bevægelse

Derudover giver de ny § 16d stk. 2 mulighed for afkortning af skoleugens længde på det klassetrin, hvor 
konfirmationsforberedelsen finder sted. Undervisningstiden vil kunne afkortes med op til 60 undervisningstimer 
årligt, svarende til i gennemsnit 1½ klokketime ugentligt eller to lektioner om ugen.
Hvis undervisningstiden nedsættes pga. konfirmationsforberedelse, skal skolerne stille et frivilligt 
undervisningstilbud til rådighed for de elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelse.
Generelt: 
Specialklasser/-skoler vil kunne benytte sig af både folkeskolelovens § 16b (indskolingen) og den nye § 
16d (mellemtrin og udskoling).
Byrådet kan efter ansøgning fra skolelederen og udtalelse fra skolebestyrelsen godkende afkortning af tid til 
understøttende undervisning til to-voksenundervisning med henblik på yderligere faglig støtte ved hjælp af 
ekstra personale i klassen. Ansøgning, begrundelse og godkendelse skal ske klassevis for indskolingen, mens 
der for mellemtinnet og i udskolingen kan ansøges for en eller flere klasser ad gangen. 



Byrådet fører tilsyn med konverteringen for at fremme, at de frigivne ressourcer anvendes til 
kvalitetsforbedringer i skolen. Det skal fremover fremgå af kvalitetsrapporten i hvilket omfang og til hvilke 
formål skolerne anvender muligheden for at konvertere understøttende undervisning og hvordan de omlagte 
ressourcer er anvendt.
Godkendelsen kan gives for op til et år ad gangen. 
Undervisningsministeriet vil som led i den årlige ’uge 35-undersøgelse’ af skoleugens længde undersøge, hvad 
eventuel konvertering på skolen anvendes til.
Faxe Kommune: 
Vedr. § 16b: Byrådet skal tage stilling til, hvem der skal have kompetencen til at beslutte iværksættelse af § 
16b om generelt at afkorte skoleugens længde ved at konvertere timer i den understøttende undervisning. 
Kompetence er pt. delegeret til skolelederen efter udtalelse fra skolebestyrelsen. 

 Center for Børn og Undervisning indstiller, at kompetencen til iværksættelse af § 16b fortsat ligger hos 
skolelederen efter godkendelse fra skolebestyrelsen.

Vedr. § 16d: Byrådet skal desuden tage stilling til om det jf. § 16d skal være muligt yderligere at reducere den 
understøttende undervisning på 7. klassetrin, hvor eleverne går til konfirmationsforberedelse.

 Center for Børn og Undervisning indstiller, at Byrådet beslutter at give skolelederen mulighed for 
yderligere at afkorte skoleugens længde på det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen finder 
sted.

3: Kvalitetsløft af den understøttende undervisning
Dette initiativ har til formål at styrke den understøttende undervisning.
For at understøtte dette afsættes 128 mio. kr. i 2019, 283 mio.kr. i 2020 og 249 mio. kr. i 2021 og frem til øget 
kvalitet i den understøttende undervisning. Denne ressourcetilførsel finansieres dels af frigjorte midler fra en 
kortere skoleuge i indskolingen, dels som ekstra tilførte midler. 
Aftalepartierne forventer, at midlerne prioriteres til:

 Færre elever per underviser, to-voksenundervisning, holddannelse, undervisning tilpasset elevernes 
forskellige faglige udvikling mv. 

 Øget tid til planlægning af og opfølgning på den understøttende undervisning.
Det skal fremover fremgå af kvalitetsrapporten fremgå, hvordan skoleren har valgt at anvende de ressourcer, 
der afsættes til at styrke kvaliteten af den understøttende undervisning. 
Undervisningsministeriet vil følge anvendelsen af personaleressourcer i folkeskolen, de faglige resultater og 
trivsel og det samlede kommunale forbrug på folkeskolen. Det vil blive etableret et grundskolepanel med det 
formål at følge skolernes undervisningspraksis. 
Faxe Kommune: 
Centeradministrationen udarbejder forslag til udmøntning af kompetencemidlerne til godkendelse i Børn & 
Læringsudvalget. 

4: Prioritering af udvalgte fag
Dette initiativ har til formål at styrke fagligheden i udvalgte fag.
Ændringerne sker på følgende måde:

 Ekstra fagtimer. Timerne tages fra den understøttende undervisning.
o 30 timer til tysk/fransk i 5. kasse for at sikre en god sprogstart.
o 30 fagtimer til billedkunst i 6. klasse for at styrke overgangen fra praksisfagligt fag på 

mellemtrinnet til valgfag i udskolingen.
o 30 fagtimer til historie i 9. klasse for at sikre større dybde i arbejdet med den dybere og mere 

komplekse faglighed i faget

 Flytning af fagtimer:
o 30 fagtimer i idræt flyttes fra mellemtrinnet til udskolingen for at understøtte bevægelse i 

udskolingen samt sikre plads til den understøttende undervisning. 
o 30 fagtimer i dansk flyttes fra 3. klasse til 2. klasse for at understøtte læsning på 2. klassetin samt 

gøre plads til understøttende undervisning
 Timer i madkundskab, samt håndværk og design. Timerne omfordeles på 3. – 6. klassetrin. Det 

samlede timetal forbliver uændret.
o Madkundskab i 5. – 6. klasse. 



o Håndværk og design placeres på 3. – 6. klassetrin. Det er nyt at håndværk og design findes 
på 3. klassetrin. 

Faxe Kommune: 
Den ændrede timetalsplan blev vedtaget af Børn & Læringsudvalget den 27. marts 2019 og træder i kraft ved 
skoleåret 2020/2021.

5: Styrket læseindsats
Dette initiativ har til formål at reducere antallet af svage læsere ved at øge læselyst og sætte fokus på 
læseundervisning og faglig læsning. 
Derfor lanceres en treårig læseindsats fra skoleåret 2019/2020 med indsatser der omfatteende indsatsen 
’Bogens år’, hvor der sættes fokus på vigtigheden af at læse bøger i skolen og i fritiden. Forældrene inddrages 
i læseindsatsen gennem målrettede initiativer til fremme af den daglige læsning. 
Læseindsatsen målrettes 1. – 9. klassetrin og der afsættes en pulje på 10 mio. i 2019 til formålet. Midlerne 
udmøntes via en ansøgningsrunde i 2019, hvorefter Undervisningsministeriet giver tilsagn om tilskud til projekter 
og aktiviteter, der kan gennemføres i perioden 2019 – 2021. 
Faxe Kommune: 
Centeradministrationen udarbejder ansøgning til puljen til styrke implementeringen af eksisterende literacy-
strategi, herunder implementering af læseindsatsen i Bogens år 2019/2020.

6: Reduktion af faglige bindinger for undervisningen
Dette initiativ har til formål at kortlægge, hvordan de faglige bindinger for at tværgående temaer IT og 
medier samt innovation og entreprenørskab kan reduceres ved at temaerne eksempelvis målrettes færre fag. 
De konkrete løsningsmodeller drøftes i folkeskoleforligskredsen, inden der træffes beslutning om konkrete 
ændringer. 

7: Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning
Færre vikarer: Dette initiativ har til formål at kortlægge de årsager, der ligger til grund for skolernes brug af 
vikarer og undersøge skolernes registreringspraksis af vikarforbruget. 
Undersøgelsen skal endvidere kortlægge de gode eksempler i forhold til, hvordan kommuner og skoler kan 
nedbringe vikardækningen samt kvalificere de vikartimer, der ikke kan undgås. Undersøgelsen skal 
gennemføres i samarbejde mellem Undervisningsministeriet, KL og Skolelederforeningen samt drøftes i 
folkeskoleforligskredsen. 
Efter skoleåret 2019/2020 drøfter aftalepartierne udviklingen første gang. 
Kompetencedækning: Målsætningen, om at alle elever skal undervises af lærere med 
undervisningskompetence i de fag, de underviser i, fastholdes. Målsætningen skal opgøres på 
kommuneniveau og gælde på alle klassetrin og i alle fag. 
Tidspunktet for fuld kompetencedækning i fagene udskydes fra 2020 til 2025. og delmålet om 90 % 
kompetencedækning udskydes fra 2019 til 2021. 
Faxe Kommune: 
Centeradministrationen opkvalificerer datagrundlaget som forløber for en analyse af området. Denne analyse 
vil danne grundlag for beslutning af indsats.

8: Kanonlister og styrket fokus på Rigsfællesskab
Dette initiativ har til formål at undersøge kanonlisterne i fagene dansk og historie med henblik på evaluering af 
lærernes brug af kanonlisterne som grundlag for drøftelse af behovet for udvidelser og opdateringer. 
Aftalepartierne ønsker at Rigsfællesskaber med Grønland og Færøerne skal indgå som en obligatorisk del af 
folkeskolens undervisning og derfor tilføjes den eksisterende historiekanon.
    
9: Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder
Dette initiativ har til formål at styrke forældreinddragelsen og civilsamfundets stemme ved at forpligte 
kommunerne til at have mindst en repræsentant fra skolebestyrelsen med i ansættelsesudvalget.
Skolebestyrelserne får således ret til at medvirke ved beslutning om, hvem der skal tilbydes ansættelse som 
skoleleder. Repræsentanten fra skolebestyrelsen i den konkrete ansættelsesproces har kompetence til at 
repræsentere den samlede skolebestyrelse. 



Faxe Kommune: 
Byrådet skal tage stilling til antallet af forældrerepræsentanter der skal medvirke ved ansættelse af skolens 
leder. 

 Center for Børn og Undervisning indstiller, at Byrådet beslutter, at 1 repræsentant fra skolebestyrelsen 
deltager i ansættelsesudvalget ved ansættelse af skoleleder.  

10: Mulighed for toårig valgperiode for forældrerepræsentanter i skolebestyrelser
Dette initiativ har til formål at gøre det mere attraktivt at stille op som forældrerepræsentant til 
skolebestyrelsen. 
Fremover vil det være op til Byrådet at beslutte, hvorvidt valgperioden for forældrerepræsentanter skal 
nedsættes til to år, eller ej. 
Faxe Kommune: 
Byrådet skal tage stilling til, om valgperioden for forældrerepræsentanter skal nedsættes til to år.

 Center for Børn og Undervisning indstiller, at valgperioden for forældrerepræsentanter fastholdes til 4 
år. 

11: Forenkling af elevplanen
Dette initiativ har til formål at forenkle elevplanen samt at eksisterende planer i udskolingen integreres med det 
formål, at det undervisende personale bruger tiden på undervisning fremfor registreringer. 
Udformningen af den forenklede elevplan skal ske i tæt og åbent samarbejde med de elever, forældre, 
lærere og skoleledere, der skal buge den til dagligt. Der skal derfor nedsættes en rådgivningsgruppe, der skal 
komme med anbefalinger til folkeskoleforligskredsen. Folkeskoleforligskredsen vil på baggrund af 
rådgivningsgruppens anbefalinger tage stilling til hvordan en forenklet elevplan skal udformes og 
implementeres. 

12: Evaluering af de nationale test
Dette initiativ har til formål at gøre det lettere for lærerne at følge elevernes faglige udvikling.
Aftalepartierne vil på baggrund af den evaluering, som Undervisningsministeriet igangsatte i januar 2018, tage 
stilling til om evalueringen giver anledning til justeringer i de nationale test. 

13: Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen
Dette initiativ har til formål at løsne bindingerne i Fælles Mål med det formål at udvikle en ny praksis i skolen, 
hvor didaktisk frihed, pædagogisk ekspertise og professionel dømmekraft bliver centrale elementer. 
Aftalepartierne har fokus på følgende initiativer med fokus på faglighed, dannelse og frihed i folkeskolen:

 Aftale om at løsne bindinder i folkeskolens Fælles Mål (aftale maj 2017)
 Lokal dialog om, hvordan en meningsfuld brug af læringsplatformene kan understøttes
 Regeringens naturvidenskabsstrategi (forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen) evalueres med 

henblik på en politisk beslutning om at styrke teknologiforståelsen som en obligatorisk del af 
folkeskolens undervisning.

 Praksisfaglighed og anvendelsesorienteret undervisning skal styrkes i fagene (aftale juni 2018). 
Aftalepartierne vil drøfte udmøntningen og den lokale implementering med henblik på at sikre fortsat 
plads til eventuelle lokale initiativer.

 Der oprettes et nationalt center for fremmedsprog, jf. regeringens sprogstrategi (november 2017)
 Aftalepartierne vil drøfte tiltag for at styrke undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og 

familiekundskab
Faxe Kommune: 
Der pågår i øjeblikket et arbejde med implementering af kommunikationsplatformen AULA. Som en del af 
dette arbejde skal det afklares, hvordan der sikres en meningsfulde brug af platformen i forbindelse med 
kommunikationen mellem skole og hjem. 
I den netop vedtagne lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Faxe Kommune er det aftalt at 
nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at formulere en fælles tilgang til skolernes samarbejde med 
forældrene.  


