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Kære Merete Riisager

Folkeskolen står fortsat over for en række udfordringer. Det handler om 
at sikre elevernes faglige niveau, at bryde den negative sociale arv, og at 
flere unge skal være uddannelsesparate. Skolen skal også kunne 
udfordre de dygtigste elever og samtidig skabe inkluderende 
læringsmiljøer for elever med særlige behov. Den nye folkeskole blev sat 
i verden for at imødegå folkeskolens udfordringer – og her er den mere 
motiverende og varierede skoledag helt central. Den skal sikre variation 
og kvalitet, så eleverne får høj faglighed og trivsel. Det kræver en 
tydelighed, om hvordan åben skole, faglig fordybelse, understøttende 
undervisning og bevægelse bidrager til at øge kvaliteten. Og det kræver, 
at skoler og kommuner kan gennemføre deres arbejde, uden at der 
rejses tvivl om rammerne for folkeskolen. For udover en stærk indsats 
kræver udvikling også ro.

Det er baggrunden for, at KL, Skolelederforeningen, BUPL, FOA, Børne- 
og Kulturchefforeningen, Skole og Forældre samt Danske Skoleelever 
har valgt at danne: ”Samarbejdet om en mere motiverende og varieret 
skoledag’. 

Samarbejdet har til formål - inden for den eksisterende ramme - tydeligt 
at kommunikere behovet for en mere motiverende og varieret skoledag 
og aktivt at handle for at øge kvaliteten i skoledagen til gavn for alle 
elever. Samarbejdet skal også bidrage til, at visionen i reformen 
virkeliggøres og sætte fokus på behovet for lokal forankring og den gode 
ledelse. 

Samarbejdsparterne vil sammen iværksætte brede og 
handlingsorienterede indsatser, der understøtter udviklingen i 
folkeskolen, og anbefale, at andre evt. staten iværksætter sådanne 
indsatser. Indsatserne ses i sammenhæng med øvrige aktiviteter på 
området, herunder ex. Kvalitetsforum for Folkeskolen, 
Undervisningsministeriets læringskonsulenterne mv.

Det er vores store ønske, at vi kan samarbejde med dig om sådanne 
indsatser og sikre sammenhæng og koordination i forhold til både 
læringskonsulenternes arbejde og arbejdet med viden og evaluering på 
området. Vi håber, at du vil være med til i fællesskab at understøtte, at 
skoler og kommuner bedst muligt kan arbejde med den mere 
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motiverende og varierede skoledag inden for folkeskolens nuværende 
rammer.

Med venlig hilsen
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