Et fagligt løft af folkeskolen
Der er den 7. juni 2013 indgået aftale om et fagligt løft af folkeskolen. Regeringen
og KL er enige om, at der med afsæt i aftalen indføres en længere og mere varieret
skoledag med øget undervisningstid og nye og mere varierede undervisningsformer. Med reformen afsættes der mere tid til undervisning via flere fagopdelte timer, samt ny tid til ’understøttende undervisning’. Hovedelementerne i reformen
fremgår af boks 1.
Boks 1
Hovedelementer i folkeskolereformen
• Skoledagen udvides til 30, 33 og 35 ugentlige timer i hhv. indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen.
• Fokus på mål- og resultatstyring i folkeskolen styrkes baseret på få, klare nationale mål, forenkling af fælles mål samt øget fokus på viden og resultater.
• Det gennemføres et markant og målrettet løft af kompetenceudviklingen til lærere, pædagoger og
ledere i folkeskolen. Eleverne skal undervises af lærere med undervisningskompetence (tidligere
linjefag) – der skal være fuld kompetencedækning i folkeskolen. Der afsættes 1 mia. kr. til kompetenceløftet ud over de midler, der allerede anvendes i dag.

Der er enighed om følgende hovedpunkter:
•

Kommunerne implementerer reformen, herunder det forudsatte timetal på
mindst 30, 33 og 35 timer ugentligt fra skoleåret 2014/2015.

•

Skolerne skal tilbyde tid til faglig fordybelse og lektiehjælp i 2014-16 som et
frivilligt tilbud for eleverne, hvorefter tilbuddet bliver obligatorisk for alle.

•

Den længere og mere varierede skoledag indebærer, at eleverne tilbringer mere
tid sammen med lærerne. Dette kan opnås ved en bedre brug af de eksisterende personaleressourcer. Der skal prioriteres mere tid til undervisning – inden
for den nuværende arbejdstid.

•

Samtidig vil afbureaukratisering give et større lokalt råderum i kommunerne.
Bl.a. skabes der mere lokal fleksibilitet i forhold til holddannelse, pædagogisk
råd, timetalsstyringen, klasselærerfunktionen, fælles ledelse mv.

•

Den kommunale serviceramme løftes med 200 mio. kr. i 2014 og 400 mio. kr.
i 2015 og permanent herefter.

•

Herudover afsættes i alt 1,8 mia. kr. til kommuner med særlige økonomiske
udfordringer i en overgangsperiode på 4 år.
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