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Velkommen til et nyt skoleår. 

 

Det arbejde, som I udfører hver dag, er afgørende for den enkelte elevs 

udvikling og for samfundet – det vil vi først og fremmest sige jer en stor 

fælles tak for.  

 

Dygtige lærere, pædagoger og skoleledere er en forudsætning for at ud-

danne og udvikle børn og unge, så de udvikler sig, bliver dygtige og tri-

ves. Skal skolen lykkes med sin vigtige opgave, kræver det dialog, samar-

bejde og god ledelse. Flere kommuner oplever udfordringer med at re-

kruttere lærere med de rette kvalifikationer. Vi vil sammen undersøge 

baggrunden for denne udfordring for at sikre, at det fortsat er attraktivt 

at være lærer. 

 

Forårets inklusionseftersyn fremhævede blandt andet, at alle elever skal 

mødes af fællesskaber, der fremmer deres faglige udvikling og trivsel. 

Derfor har regeringen afskaffet den tidligere politiske målsætning om, at 

96 procent af alle børn skal være en del af den almindelige undervisning. 

Vi skal i stedet have fokus på børnene og sikre, at alle elever udvikles 

fagligt og trives.  

 

Et andet område, som vi kommer til at sætte stort fokus på i efteråret, er 

mobning. Mobning har store konsekvenser og kan sætte mærker for li-

vet. Inkluderende og trygge fællesskaber, hvor alle elever bliver udfordret 

gennem god undervisning, er derfor også helt centrale i forhold til at 

forebygge og bekæmpe mobning. Her i august lancerer ministeriet en 

aktionsplan mod mobning i samarbejde med bl.a. Red Barnet, Børns 

Vilkår og Børnerådet. Aktionsplanen indeholder en række anbefalinger, 

som vi håber, kan understøtte jer i det fortsatte arbejde med at forebygge 

og bekæmpe mobning.  
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De længere skoledage, hvor målet er mere varieret undervisning, er nogle 

steder stadig en udfordring. Det er vigtigt, at I på skolerne drøfter, hvor-

dan I med afsæt i jeres lokale forhold udmønter folkeskoleloven til at 

tilrettelægge en så kvalificeret og varieret skoledag som muligt. En god 

skole forudsætter faglig professionel debat på skolen. I skal i fællesskab 

sætte den pædagogiske dagsorden på jeres skole. 

 

Som det sidste vil vi også nævne debatten om antallet af Fælles Mål, der 

har fyldt meget det seneste skoleår. Her vil ministeren diskutere med 

folkeskoleforligskredsen, hvordan de bindende mål kan reduceres, så det 

oprindelige ønske om forenkling og afbureaukratisering af målene som et 

professionelt redskab reelt nås. Vi har fuld tillid til, at I har de bedste 

didaktiske forudsætninger til at vurdere, hvilke metoder I vil bruge i jeres 

undervisning for at fremme målene. 

 

Til sidst vil vi ønske jer rigtig god arbejdslyst det kommende skoleår.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anders Bondo Christensen, Claus Hjortdal og Ellen Trane Nørby 
 

 

 


