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Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om folkeskolen (Frihedsgrader til håndtering af
faglige udfordringer som følge af covid-19 hos elever i folkeskolen i skoleåret 2021/22)
Skole og Forældre takker for invitationen til at afgive høringssvar til udkastet til lovforslag.
Skole og Forældre bakker op om lovforslaget, som i højere grad gør det muligt at foretage en lokal
prioritering af ressourcerne med henblik på at styrke elevernes læring og trivsel, sådan som det giver
bedst mening på den enkelte skole og i den enkelte klasse.
I forhold til en eventuel beslutning om, at der ikke skal udarbejdes elevplaner, noterer vi, som det også
fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at folkeskolelovens § 13, stk. 1 og 2 stadig er gældende,
og at der stadig skal foretages løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen, og at
evalueringen skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev og for den videre planlægning og
tilrettelæggelse af undervisningen og for den regelmæssige underretning af forældrene om elevens
udbytte af undervisningen. Skole og Forældre ser frem til arbejdet med en ny model for elevplaner,
idet vi mener, at systematisk opfølgning og dialog med forældrene er vigtig både for elevernes faglige
udvikling og for sammenhængen mellem skole og hjem. I indeværende år har vi tillid til, at skolen
sammen med sin bestyrelse kan finde en lokal model for tilsynet med elevernes udbytte af
undervisningen.
Skole og Forældre bifalder muligheden for at afkorte skoledagen ved at omlægge understøttende
undervisning til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen, og
mener fortsat, at omlægningen skal godkendes i skolebestyrelsen. Dog er det vigtigt at sikre, at der
følger ressourcer med til den i så fald udvidede åbningstid i fritidstilbuddene, så det afkortede
skoledag ikke får betydning for kvaliteten i fritidstilbuddene. For Skole og Forældre er det samtidig
vigtigt, at forældrebetalingen til fritidstilbuddene ikke stiger som en konsekvens af en afkortet
skoledag.
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