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Skolelederforeningen takker for muligheden for at afgive et høringssvar vedrørende forslag til ovenstående 
ændring af lov om folkeskolen. 
 
Skolelederforeningen er enig i hensigten med lovforslaget, nemlig at alle elever får bedre mulighed for at 
arbejde med deres praksisfaglige kompetencer. Skolelederforeningen havde derfor gerne set et lovforslag 
der på afgørende vis gav mulighed for at styrke praksisfagligheden i alle fag og i alle timer gennem 
elevernes skolegang. Det var vel også intentionen i den understøttende undervisning i skolereformen – 
nemlig at styrke elevernes generelle faglige udvikling gennem en praksisfaglig og anvendelsesorienteret 
tilgang i undervisningen gennem hele skoleforløbet. 
 
Skolelederforeningen finder, at det fremsendte lovforslag ikke virker i overensstemmelse med ambitionerne 
og risikerer ikke at bidrage positivt til en mere praksisfaglig og anvendelsesorienteret undervisning i 
udskolingen. 
 
Skolelederforeningen finder, at det fremsendte lovforslag ikke understøtter folkeskolens formål der taler om: 
at give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at 
lære mere. Skolens opgave er dannelse og uddannelse for alle elever og skal ikke kun ses som en overgang 
til erhvervsuddannelsen. 
 
Skolelederforeningen finder, at lovforslaget lægger op til langt mere styring og detailregulering af folkeskolen 
og til en langt større forskellighed fra skole til skole. Det er uhensigtsmæssigt, at den enkelte kommune kan 
beslutte på hvilke skoler, og i hvilke af de praktisk/musiske valgfag, der skal afholdes prøver. Dette vil 
medføre et meget forskelligt skoletilbud i den enkelte kommune. 
 



 

 

Skolelederforeningen stiller sig meget undrende over for forslaget om, at den enkelte elev i 8. og 9. klasse, 
selv har retten til at bestemme, hvornår ens praktik skal finde sted. Samtidig er der krav om: at skolen skal 
tilrettelægge undervisningen, så det er muligt at give de elever, der vælger at bruge denne ret, undervisning 
med et indhold som den øvrige klasse har modtaget, så de ikke kommer bagud. 
Det betyder i yderste konsekvens, at klassen ikke vil være samlet i de fleste uger af et skoleår, og at skolen 
/læreren skal lave årsplanlægning og undervisningen ud fra, hvornår eleverne samlet er til stede. 
Skolelederforeningen finder, at det er en utrolig dårlig udnyttelse af skolens samlede resursemængde når 
eleverne på den måde opnår et retskrav på kompenserende undervisning. 
Folkeskolelovens formål bygger på samarbejde -  § 1 : Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene ……, 
og Skolelederforeningen finder det derfor naturligt at foreslå, at retten til praktik fastholdes, men at 
fastlæggelse af, hvornår praktikken finder sted, sker i et konstruktivt samarbejde mellem forældre og lærere 
og mellem skolebestyrelsen og skolelederen. 
 
I de sidste måneder har skoledagens længde været debatteret kraftigt. Skolelederforeningen finder det 
derfor yderst tankevækkende, at skolerne ifølge lovforslaget skal tilbyde 120 timer valgfag årligt mod de 
eksisterende 60 timer. Det medfører, at skoledagen samlet set bliver længere, hvis der også taget højde for 
at eleverne i 7./8. klasse også går 2 timer til konfirmationsforberedelse samt vil bruge 2 gange en uge til 
erhvervspraktik. 
 
Skolelederforeningen har noteret, at rigtig mange skoler de senere år har haft stor succes med at etablere 
linjer i udskolingen. Skolelederforeningen kan konstatere, at lovforslaget vil gøre det yderst vanskelig at 
fortsætte med denne succesfulde praksis. 
 
Skolelederforeningen er imod, at der nu allerede indføres prøver i 8. klasse og så hellere, at der blev nedsat 
et forsøgs- og udviklingsprogram, hvor man undersøgte mulighederne for i alle fag at udvikle prøveformer 
som vil være langt mere praksisnære. 
 
Skolelederforeningen stiller sig meget undrende over for, at der ikke er afsat de nødvendige resurser både til 
nødvendige udbygninger og ombygninger af faglokaler samt til efter/videreuddannelse af de ansatte på 
skolerne. Skolelederforeningen kan slet ikke genkende det billede, at der i alle fagene er uudnyttede 
resurser i form af lærere med linjefag eller tilsvarende kompetencer, som ikke underviser i fagene. 
Skolederforeningen forudser, at der vil være et stort behov for efter/videreuddannelse af lærere i 
overbygningen, da der er meget få undervisere der i udskolingen har faglig kompetence og didaktisk erfaring 
for at undervise hold af elever på tværs af klasser. 
 
Afslutningsvis vil Skolelederforeningen foreslå, at der sker en evaluering senest tre år efter ikrafttrædelse, og 
hvor det undersøges om det fremsatte forslag har levet op til de gode intentioner der ligger til grund for 
forslaget.  
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Claus Hjortdal 
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