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Kære børne- og undervisningsminister

Vi – Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Skole og Forældre, 
Børne- og Kulturchefforeningen og KL – skriver til dig, fordi vi mener, at 
ordensbekendtgørelsen i folkeskolen trænger til at blive gennemgået og 
bragt up to date. Der er brug for, at den bliver en mere tidssvarende 
ramme for skolernes arbejde med at sikre gode og trygge 
læringsfællesskaber.

Vi har netop afgivet høringssvar til et udkast til en ny 
ordensbekendtgørelse, hvor der var gennemført nogle mindre justeringer, 
bl.a. med henblik på at følge op på anbefalinger fra Folketingets 
Ombudsmand for at styrke forældrenes retssikkerhed på et konkret 
område. 

Vi er helt enige i, at det er meget vigtigt at følge hurtigt op på 
anbefalinger fra ombudsmanden og at sikre elevers og forældres 
retssikkerhed. 

Samtidig er det ærgerligt, at man ikke benytter lejligheden til i 
samarbejde med de centrale parter på folkeskoleområdet at se på, om 
ikke der er behov for en mere generel revision og gennemarbejdning af 
bekendtgørelsen med et bredere fokus end de aktuelle justeringer. 

For det mener vi, at der er. Hverdagen i skolen og rammerne for børn og 
unges liv ændrer sig løbende, og derfor er det nødvendigt med jævne 
mellemrum at se på, om de lovgivningsmæssige rammer for skolens 
håndtering af adfærd, der udfordrer skolens fællesskaber, stadig er 
tidssvarende. Den nuværende bekendtgørelse bærer præg af, at det er 
længe siden, man sidst havde den drøftelse. Eksempelvis afspejler et 
begreb som eftersidning ikke den aktuelle praksis på skolerne.

Derfor er der brug for en revideret bekendtgørelse, der sikrer 
tidssvarende og fleksible reaktionsmuligheder. Det handler om, at ledere 
og medarbejdere får et passende handlerum til at tage ordentligt hånd 
om adfærd og begivenheder, der skaber udfordringer i forhold til 
folkeskolens fællesskaber. Samtidig med at der sikres rammer for en god 
dialog og samarbejde mellem skole og hjem om udfordringerne og sikres 
en betryggende retssikkerhed for elever og forældre. Der er også brug for 
at styrke vejledningsmaterialet, så det tydeligere og mere 
handlingsorienteret beskriver skolens handlemuligheder og forpligtelser i 
forskellige situationer.
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Vi vil derfor opfordre dig til snarest muligt at indkalde de centrale parter 
om folkeskolen til et samarbejde om en revision af bekendtgørelsen om 
god orden i folkeskolen og relateret vejledningsmateriale med et bredt 
fokus på at sikre de bedst mulige rammer for arbejdet med gode og 
trygge læringsfællesskaber på alle skoler.

Med venlig hilsen

 
Gordon Ørskov Madsen, formand, Danmarks Lærerforening

Claus Hjortdal, formand, Skolelederforeningen

Lars Sloth, fungerende formand, Børne- og Kulturchefforeningen

Rasmus Edelberg, formand, Skole og Forældre

Thomas Gyldal Petersen, formand, KL’s Børne- og Undervisningsudvalg
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