
 

Resumé – Mere tid til velfærd   
 
 

 
Mindre bureaukrati i folkeskolen skal frigøre 200 millioner kroner   

Kommuner og skoler skal have større frihed til at målrette skoletilbuddene til de 
lokale behov. Og lærere og skoleledere skal bruge mindre tid på papirarbejde.  

Regeringen præsenterer 26 forslag til, hvordan reglerne i folkeskolen og Ung-
dommens Uddannelsesvejledning kan forenkles. Regeringen vil blandt andet: 

 Åbne op for forsøg med færre krav til elevplaner og kvalitetsrappor-
ter. Frem til udgangen af 2011 kan skoler blive fritaget fra kravet om, at 
alle fag skal omtales i hver enkelt elevs elevplan. Og kommunerne vil 
blandt andet få mulighed for at udarbejde kvalitetsrapporter hvert andet år 
i stedet for hvert år. På baggrund af forsøgene vil regeringen tage stilling 
til, hvordan reglerne om elevplaner og kvalitetsrapporter kan forenkles. 
Forslagene vil gøre det muligt for kommunerne at omprioritere ca. 
129.000 timer - eller hvad der svarer til ca. 57.000 timers undervisning. 

 Lette kravene til holddannelse, udbud af valgfag mv., så kommuner 
og skoler får større frihed til selv at prioritere, hvordan undervisningen til-
rettelægges. Forslagene vil gøre det muligt for kommunerne at ompriorite-
re ca. 301.000 timer eller ca. 123.000 timers undervisning. 

 Skabe bedre muligheder for fælles ledelse, enten af flere skoler eller på 
tværs af skoler og dagtilbud. Herudover vil regeringen gøre det muligt for 
kommunerne at integrere folke- og skolebibliotek. Forslaget vil gøre det 
muligt for kommunerne at omprioritere ca. 274.000 timer eller ca. 112.000 
timers undervisning. 

De 26 forenklingsforslag på området vil frigøre ressourcer svarende til i alt ca. 212 
millioner kroner årligt fra 2011. Det svarer samlet set til 774.000 timer, som kan 
omprioriteres til andre opgaver. Fx ville det kunne give ca. 318.000 timers under-
visning. 

Kommuner, ledere og medarbejdere har bidraget 
Kommuner, ledere og medarbejdere landet over har bidraget med forslag til, 
hvordan reglerne i folkeskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning kan for-
enkles. Ca. 1.200 ledere, lærere, vejledere og medarbejdere i de kommunale skole-
forvaltninger har deltaget i spørgeskemaundersøgelser, interviews, fokusgrupper 
og konferencer.  
 
Læs mere i publikationen ”Mere tid til velfærd – Regeringens plan for mindre bureaukrati i 
kommuner og regioner ” eller på www.fm.dk/afbureaukratisering.  


