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Høring over forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Op-

følgning på folkeskolereformen) 

Hermed fremsendes udkast til forslag til lov om ændring af lov om fol-

keskolen (Opfølgning på folkeskolereformen) i høring. 

 

Lovforslaget følger op på folkeskolereformen og indeholder en række 

ændringer og præciseringer, der har vist sig hensigtsmæssige, siden re-

formen trådte i kraft den 1. august 2014.  

 

Neden for følger en kort redegørelse for hovedpunkterne i lovforslaget. 

 

 Med lovforslaget følges der bl.a. op på en række af de anbefalinger, 

som ekspertgruppen om inklusion kom med i maj 2016 i forbindel-

se med det af regeringen ønskede eftersyn af inklusion i folkeskolen.  

 

 Lovforslaget følger også op på et af initiativerne i satspuljeaftalen 

for 2016 for social- og indenrigsområdet, hvorefter elever med læ-

sevanskeligheder fremover skal have et retskrav på en ordblindetest, 

der kan afgøre, om elevens læsevanskeligheder skyldes ordblindhed.  

 

 Det foreslås, at skolebestyrelsen får mulighed for at få mere indfly-

delse på skoledagens tilrettelæggelse, idet de fremover får mulighed 

for at udtale sig om skolens skemaer forud for skoleårets begyndel-

se.  

 

 Lovforslaget indeholder også et forslag om udvidelse af kredsen af 

aktører, som skolerne – som led i den åbne skole – kan samarbejde 

med, så eksterne undervisere fra bl.a. ungdomsuddannelsesinstituti-

oner, virksomheder og organisationer i begrænset omfang kan vare-

tage visse undervisningsopgaver i folkeskolen.  

 

 Efter anmodning fra Folketingets Ombudsmand indeholder lov-

forslaget en præcisering af folkeskoleloven, hvorved den eksisteren-
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de praksis vedrørende ansættelse af vikarer uden lærer- eller pæda-

goguddannelse, i tilfælde hvor det ikke er muligt at ansætte personer 

med de rette kvalifikationer, kommer til at fremgå af folkeskolelo-

ven.  

 

 Endelig indeholder lovforslaget bestemmelser, der følger op på dele 

af Europarlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af er-

hvervsmæssige kvalifikationer. Med forslaget skrives det ind i folke-

skoleloven, at det er Styrelsen for Videregående Uddannelser, der 

har kompetencen til at godkende, at pædagoger, som ikke har gen-

nemført den danske uddannelse til pædagog eller har fået godkendt 

en tilsvarende dansk uddannelse, varetager undervisning i børneha-

veklassen og på 1.-3. klassetrin samt understøttende undervisnings-

opgaver på alle klassetrin.  

 

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling skal anmode om at 

modtage eventuelle bemærkninger, som lovudkastet måtte give anledning 

til. Eventuelle bemærkninger skal være ministeriet i hænde senest fredag 

den 28. oktober 2016, kl. 12.00. 

 

Bemærkninger bedes sendt til følgende e-mailadresse med angivelsen 

”Høringssvar – lovforslag om opfølgning på folkeskolereformen” i em-

nefeltet: AUDGRUND@uvm.dk. 

 

Spørgsmål vedrørende lovudkastet kan rettes til specialkonsulent Mette 

Ploug Krølner på tlf.nr.: 33 92 54 17 eller på e-mailadressen: 

 mette.ploug.kroelner@uvm.dk.  

 

Lovforslaget forventes fremsat primo december 2016 med henblik på 

ikrafttræden henholdsvis den 1. marts 2017 og den 1. august 2017.  

 

Alle høringssvar, herunder høringssvar modtaget efter høringsfristens 

udløb, vil blive sendt til Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ilkay Yüksel Aztout 

Specialkonsulent 

Direkte tlf. +45 33 92 54 26 

Ilkay.Yuksel.Aztout@uvm.dk 
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