
FOLKESKOLEN 
EFTER CORONA

Efter halvandet år med ned og oplukninger af folkeskolen 
og deraf konstante forandringer er det nødvendigt at sætte 
fokus på hvilket mindset og rammer, folkeskolen har brug 
for i tiden efter corona. 

De, der er tættest på opgaveløsningen ude på skolerne, kan 
bedst identificere udfordringer og vurdere hvilke tiltag, som 
lige netop deres elever vil profitere af. De, der er tættest 
på, er skolelederne og medarbejderne, og de har brug 
for fleksible rammer for at kunne iværksætte de rigtige 
løsninger.

Under coronakrisen blev der fundet rigtig mange gode, 
alternative og kreative løsninger i bestræbelsen på at 
understøtte elevernes læring og trivsel på distancen. På 
trods af de mange gode initiativer kan det ikke undgås, at 
områder er blevet forsømt, og derfor trænger de områder 
til ekstra fokus. Det skal skolerne nu tage hånd om.

Eleverne har mere end nogensinde før brug for 
forudsigelighed og struktur, og skolelederne skal iværksætte 
tiltag, som understøtter eleverne fagligt og trivselsmæssigt. 
Det er individuelt fra skole til skole hvilke indsatser, der 
skal til. Men gældende for alle er nødvendigheden for 
arbejdsro, færre krav om afrapportering og forståelsen af, 
at der findes ikke quickfix. 



SKOLELEDERFORENINGENS 
ANBEFALINGER

• Der skal undervises efter folkeskoleloven, men 
skolerne skal have mulighed for at genoptage 
bekendtgørelsen om nødundervisning i forbindelse 
med nye nedlukninger på grund af corona.

• Der skal tilføres ressourcer, så skolerne kan ansætte 
personale, købe materialer eller inspiration til at 
iværksatte de nødvendige indsatser.

• Skolerne skal have arbejdsro. Ingen nye initiativer og 
udviklingsprojekter hverken fra kommuner eller stat.

• Central indsamling af data minimeres, og det skal 
grundigt vurderes, hvornår afrapporteringer giver 
mening.

• Skolelederne skal have lokalt ansvar og frihed 
til at løse opgaven. Forvaltningens opgave er at 
understøtte skolerne med fokus på forbedringer og ikke 
forandringer.

• Samarbejde med PPR og familieafdelingen skal i højere 
grad rette sig ud mod skolernes opgaveløsning.

KONKRETE TILTAG

• Prøver i valgfag skal kunne fravælges, eller skolerne 
skal kunne vælge en delvis prøveafvikling, hvor det ikke 
har været muligt at gennemføre undervisningen.

• Opgørelse af timetal skal suspenderes i skoleåret 
21/22.  

• De afsluttende eksamener i 9. og 10. klasse skal 
fremover fungere efter samme princip som 
prøveafviklingen i 2021. Det vil sige, at hvis 
årskarakteren er højere end prøvekarakteren, skal den 
være gældende.

• De enkelte skoler skal kunne fravælge de nationale 
test, indtil et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem 
er klar.

• De enkelte skoler skal kunne vurdere, om elevplaner 
er et hjælperedskab, eller de vil understøtte elevernes 
udvikling på en anden måde.

• Der ses bort fra kravet om kompetencedækning, så 
skolerne selv kan vurdere, om linjefagskompetencer 
skal vægtes højere end ”få-lærer-princippet”.

• Bevægelse skal fortsat være en vigtig del af skoledagen, 
men kravet om afrapportering af 45 minutters daglig 
bevægelse bortfalder.

• En langsigtet coronatest-strategi skal klarlægges og 
udrulles, så det står klart, hvor længe eleverne skal 
testes.


