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”Folkets skole: Faglighed, dannelse 
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Velkommen! 
 

 
Afdelingschef Lotte Groth-Andersen 

Kontorchef Trine Elmelund Christensen 
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Dagens program 
 

• Gennemgang af aftalen  

 

• Orientering om ikrafttrædelsestidspunkter og videre proces 

 

• Drøftelse af samarbejde om implementering af aftalen  
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Aftalen 
 

• Bred aftale indgået den 30. januar 2019 mellem regeringen (V, LA, K), S, DF, RV 
og SF 
 

• Ønske om justeringer af folkeskolen for at skabe endnu bedre lokale vilkår for at 
indfri de politiske ambitioner bag folkeskolereformen fra 2013 

 

• 13 initiativer, som skal udvikle folkeskolen inden for tre temaer:  
• Klarere rammer for tilrettelæggelse af skoledagen 

• Øget faglighed og kvalitet 

• Øget frihed 
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Initiativer i aftalen 
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Klarere rammer for tilrettelæggelse af skoledagen 

1. Kortere skoleuge i indskolingen 

2. Forenkling og klare rammer for anvendelsen af § 16 b 

  

Øget faglighed og kvalitet 

3. Kvalitetsløft af den understøttende undervisning  

4. Prioritering af udvalgte fag 

5. Styrket læseindsats 

6. Reduktion af faglige bindinger for undervisningen 

7. Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning 

8. Kanonlister og styrket fokus på Rigsfællesskab 

  

Øget frihed 

9. Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder 

10. Mulighed for to-årig valgperiode for forældrerepræsentanterne til 

skolebestyrelsen 

11. Forenkling af elevplanen 

12. Evaluering af de nationale test 

13. Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft i folkeskolen 
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Klarere rammer for 
tilrettelæggelse af skoledagen 
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1. Kortere skoleuge i indskolingen 

 

• Skoleugen i indskolingen afkortes med 90 klokketimer årligt –svarer til 2 ¼ 
klokketime ugentligt inkl. pauser 
 

• Forventning om, at de frigivne ressourcer fra afkortningen anvendes til 
kvalitetsforbedringer i skolen - og ikke som en mulighed for at gennemføre 
besparelser på folkeskoleområdet 
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2. Forenkling og klare rammer for 
anvendelsen af § 16 b 

• Indsnævring af § 16 b i anvendelsesområde 

• Nye muligheder for afkortning af skoleugens længde på mellemtrinnet og i 
udskolingen (ny § 16 d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  *Eksemplerne viser skoleugens længde ved udnyttelse af ny fleksibel mulighed 

  for afkortning af skoleugens længde på mellemtrinnet og i udskolingen.  
  Mulighed for afkortning ifbm. konfirmationsforberedelse er ikke medregnet. 
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Muligheder for konvertering i dag Muligheder for konvertering fremover 

Hvor meget 
UUV og under 
hvilke 
betingelser? 

Indskolingen:  
- Konvertering af UUV generelt 
 
Mellemtrinnet og udskolingen: 
- Konvertering af UUV i ”helt særlige 

tilfælde” 
- Krav om konkret og individuel 

vurdering for hver klasse 

Indskolingen og specialklasser/-skoler:  
- Konvertering af UUV generelt 
 
Mellemtrinnet og udskolingen:  
- Konvertering af op til 2 klokketimers UUV inkl. pauser 
- Ikke længere kun i ”helt særlige tilfælde” 
- Bortfald af krav om konkret og individuel vurdering 

Hvad kan UUV 
konverteres til? 

- To-voksenundervisning med henblik 
på yderligere faglig støtte ved hjælp af 
ekstra personale i klassen 

 
 

Indskolingen og specialklasser/-skoler:  
- To-voksenundervisning med henblik på yderligere 

faglig støtte ved hjælp af ekstra personale i klassen 
 
Mellemtrinnet og udskolingen:  
- To-voksenundervisning 
- Undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige 

udvikling inden for det enkelte klassetrin 
- Talentforløb og turboforløb for fagligt dygtige/svage   
- Pædagoger/lærere ifbm. åben skole eller bevægelse 

Konfirmations-
forberedelse 
 

-   Rammeforsøg med konvertering af 
UUV (1,5 klokketime) til 
konfirmationsforberedelse (7./8. 
klassetrin) 

- Permanentgørelse af mulighed for at konvertere UUV  
(1,5 klokketime) til konfirmationsforberedelse (7./8. 
klassetrin) 

- 8. klassetrin: Krav om min. 2,2 klokketimers UUV 
ekskl. pauser  Mulighed for flytning af fagtimer fra 8. 
til 7. klassetrin   

- Alternativt tilbud til elever, der ikke deltager i 
konfirmationsforberedelse 

Godkendelse og 
tilsyn 

- Kommunalbestyrelsen: Godkende og 
føre tilsyn med konvertering 

 

- Kommunalbestyrelsen: Godkende og føre tilsyn med 
konvertering 

- UVM følger konvertering i ”Uge 35-undersøgelse” 
- Redegøre for konvertering i kvalitetsrapporter 
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3. Kvalitetsløft af den 
understøttende undervisning 
• UUV skal virke godt og efter hensigten på alle skoler 

 

• Ressourcetilførsel til flere lærere og pædagoger 
• 128 mio. kr. i 2019, 283 mio. kr. i 2020 og 249 mio. kr. fra 2021 og frem til øget kvalitet i UUV 

• Finansieres dels af frigivne midler fra en kortere skoleuge i indskolingen, dels af ekstraordinær 
tilførsel på 79 mio. kr. i 2019 og 190 mio. kr. fra 2020 og frem 

• Kompensation til kommunerne for øget aktivitet i fritidstilbud  

 

• Forventning om, at midler prioriteres til: 
• Færre elever per underviser, to-voksenundervisning, holddannelse, undervisning tilpasset 

elevernes forskellige faglige udvikling mv. 

• At øge tiden til planlægning af og opfølgning på den understøttende undervisning  

 

• Samarbejde ml. UVM og folkeskolens parter om udbredelse af gode eksempler  

 

• National portal med bl.a. vejledning, e-læringsforløb og konkrete eksempler på 
skoler, der lykkes med at skabe en varieret skoledag  
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4. Prioritering af udvalgte fag 
• Ekstra fagtimer (timerne går fra UUV):  

• 30 fagtimer til tysk eller fransk i 5. klasse - en god sprogstart 

• 30 fagtimer til billedkunst i 6. klasse - styrket overgang fra praksisfagligt fag på mellemtrin til 
valgfag i udskoling  

• 30 fagtimer til historie i 9. klasse - større tyngde i arbejdet med den dybere og mere komplekse 
faglighed i faget 

 

• Flytning af fagtimer: 
• 30 fagtimer i idræt fra mellemtrin (4.-6. klasse) til udskoling (7.-9. klasse) –understøttelse af 

bevægelse i udskolingen og prøven i idræt samt plads til UUV  

• 30 fagtimer i dansk fra 3. klasse til 2. klasse –understøttelse af læsning på 2. klassetrin samt 
plads til UUV  

 

• Timer i madkundskab samt håndværk og design fordeles på 3. til 6. klassetrin 
(samlet timetal uændret) 

• Madkundskab i 5.-6. klasse 

• Håndværk og design 3.- 6. klasse - nyt, at der er håndværk og design på 3. klassetrin. 

• Styrket overgang fra praksisfagligt fag på mellemtrin til valgfag i udskoling samt særskilte 
vejledende timetal for de to fag 
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5. Læseindsats 
• Skal reducere antallet af svage læsere ved at øge læselyst og sætte fokus på 

læseundervisning og faglig læsning  
 

• Treårig indsats målrettet 1.-9. klassetrin – udvikles i samarbejde med 
folkeskolens parter 

 

• Skydes forventeligt i gang med ”Bogens år” i skoleåret 2019/2020 

 

• Forældrene inddrages i læseindsatsen gennem målrettede initiativer til fremme 
af den daglige læsning 
 

• Der afsættes 10 mio. kr. i 2019 til læseindsatsen og ”Bogens år” 
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6. Reduktion af faglige bindinger 

• Gælder de tværgående temaer it og medier samt innovation og 
entreprenørskab 

 

• Kortlægning: Hvordan kan bindingerne reduceres? Fx ved at målrette de 
tværgående temaer færre fag 

 

• Beslutning i folkeskoleforligskredsen pba. kortlægningen 
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7. Færre vikarer og justeret 

kompetencedækningsmålsætning 

• Vikarforbruget skal nedbringes, og vikarene skal være så kvalificerede som 
muligt 

 

• Undersøgelse i samarbejde ml. UVM, KL, Skolelederforeningen og BKF: 
• Undersøge årsager til vikarbrug og skolernes registreringspraksis 

• Indsamle gode eksempler på at nedbringe vikardækning og kvalificerede vikartimer 

 

• Forventning om, at vikarbrug er faldet efter skoleåret 2019/2020  
 

• Opbakning til samarbejde mellem regeringen og KL om større gennemsigtighed 
i nøgletal vedr. skolerne 

 

• Mål om kompetencedækning udskydes: 
• Mål om 95 pct. udskydes fra 2020 til 2025  

• Delmål om 90 pct. udskydes fra 2019 til 2021.  
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8. Kanonlister og styrket fokus 
på Rigsfællesskabet 
• Undersøgelse i to dele af kanonlisterne i dansk og historie: 

• Indblik i lærernes brug af kanonlisterne 

• Grundlag for drøftelse af behovet for udvidelser og opdateringer 

 

• Pba. undersøgelsen drøfter aftalepartierne:  
• Om kanonlisterne bringes i spil i undervisningen som forudsat i lovgivningen 

• Behov for yderligere understøttelse af lærernes brug af kanonlisterne  

• Behov for udvidelser af kanonlisterne i dansk og historie 

 

• Rigsfællesskabet skal være en obligatorisk del af folkeskolens undervisning  
 tilføjes den eksisterende historiekanon 
 

• Ekspertgruppe skal vurdere, hvilke begivenheder eller nedslag der kan indgå 
som kanonpunkt for Rigsfællesskabet 
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Øget frihed 

08-02-2019 

Side 17 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

9. Udvidet kompetence til skolebestyrelser 
ved ansættelse af skolens leder 

• For at styrke forældreinddragelsen i skolen: Ved ansættelse af skolens leder, 
skal mindst en repræsentant for skolebestyrelsen deltage i beslutningen om, 
hvem der tilbydes ansættelse i stillingen 

• Repræsentanten har kompetencen til at repræsentere den samlede 
skolebestyrelse 
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10. Mulighed for toårig valgperiode for 
forældrerepræsentanterne i skolebestyrelser 

• For at gøre det mere attraktivt at stille op som forældrerepræsentant til 
skolebestyrelsen: Mulighed for lokal beslutning om, at valgperioden for 
forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen bliver sat ned fra fire til to år.  
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11. Forenkling af elevplanen 
• Elevplanen skal forenkles og de eksisterende planer i udskolingen så vidt 

muligt integreres  

 

• Rådgivningsgruppe med brugere af elevplanen: Folkeskolens parter, eksperter 
og praktikere 

 

• Rådgivningsgruppen skal komme med anbefalinger til folkeskoleforligskredsen 
om en forenklet elevplan 

• Koordinering med ekspertgruppe om UPV fra pba. EUD-aftalen (nov. 2018) 

  

• Folkeskoleforligskredsen tager pba. anbefalingerne stilling til forenklingen 
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12. Evaluering af de nationale test 

• Det skal være lettere for lærere at følge elevernes faglige udvikling 

 

• Aftalepartierne følger evalueringen af de nationale test (igangsat jan. 2018)  

 

• Når evalueringen foreligger, vil aftalepartierne drøfte, om evalueringen giver 
anledning til justeringer i de nationale test 
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13. Øget didaktisk frihed og styrket 
professionel dømmekraft i folkeskolen  

• Aftalepartierne bakker op om en række allerede igangsatte initiativer:  
 

• Aftale om at løsne bindinger i folkeskolens Fælles Mål (maj 2017) 

 

• Lokal dialog om, hvordan en meningsfuld brug af læringsplatformene kan understøttes 

 

• Regeringens naturvidenskabsstrategi, herunder den naturvidenskabelige ABC  (marts 2018) 

 

• Aftale om styrket praksisfaglighed (juni 2018) 

 

• Oprettelse af et nationalt center for fremmedsprog, jf. regeringens sprogstrategi (nov. 2017) 

 

• Styrkelse af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF)  
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Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Videre proces 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Ny lovgivning 
• Lovforslag forventes fremsat i foråret 2019 

 

• Ændringer, der træder i kraft ved skoleåret 2019/2020:  
• Generel afkortning af skoleugen i indskolingen 

• Forenkling og klare rammer for anvendelsen af § 16 b 

• Kvalitetsløft af den understøttende undervisning  

• Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder 

• Mulighed for to-årig valgperiode for forældrerepræsentanterne til skolebestyrelsen 

• Justeret kompetencedækningsmålsætning 

 

• Ændringer, der træder i kraft ved skoleåret 2020/2021:  
• Prioritering af udvalgte fag og ændrede timetal  

• Der vil være overgangsbestemmelser for nogle fag, fx håndværk og design 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Igangsættelse af initiativer 
• Undersøgelse om vikardækning og evaluering af nationale test er igangsat  

 

• Rådgivnings-/ekspertgrupper om elevplan, reduktion af faglige bindinger, 
kanonlister forventes nedsat i foråret 2019 

 

• Læseindsats skydes i gang med ”Bogens år” forventeligt i skoleåret 2019/2020. 
Samarbejdsprojekt med Kulturministeriet og folkeskolens parter 
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Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 


