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Dato: 25. februar 2022
Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private
grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler (Mulighed for at undlade erstatning af
visse aflyste undervisningstimer som følge af personalefravær på grund af covid-19)
Skole og Forældre anerkender, at det høje smitteniveau i januar og februar 2022 har givet særlige
udfordringer i grundskolen, og at de udvidede frihedsgrader, som blev givet med lov i efteråret 2021,
ikke er fuldt tilstrækkelige for skolerne til at håndtere det høje personalefravær, og at der derfor i
varierende grad er blevet aflyst undervisning og omlagt til ikke-obligatorisk fjernundervisning.
Den foreslåede ordning, hvor skolerne vil blive stillet, som om den aflyste undervisning er gennemført
som planlagt, forekommer derfor nødvendig for at undgå at skolerne kommer under et
uoverkommeligt pres for at gennemføre erstatningsundervisning.
Bemærkningerne til lovforslaget om, at det er en betingelse, at skolerne ikke har kunnet håndtere
personalefraværet inden for rammerne af de almindelige regler, og at det derfor har været nødvendigt
at aflyse undervisningen, er meget relevant og værd at fremhæve.
Skole og Forældre bakker derfor op om lovforslaget.
Skole og Forældre mener dog også, at det må understreges, at skolerne skal gøre, hvad de kan, for at
give eleverne den undervisning, de har krav på og behov for – ikke mindst i forhold til
afgangseleverne. Og i det omfang, afgangseleverne er gået glip af relevant undervisning i forhold til
afgangsprøverne, må prøvevilkårene justeres, så eleverne har fair betingelser ved afslutningen af
deres skolegang.
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