Fuld kompetencedækning

Fuld kompetencedækning
Et centralt element i folkeskolereformen er fuld kompetencedækning i undervisningen og
bedre anvendelse af efteruddannelsesmidler. Der er enighed om følgende:
Målsætning og afsatte midler
•
Der afsættes 1 mia. kr. til kompetenceudvikling i 2014-2020.
•
Der udmøntes heraf 700 mio. kr. til kommunerne og 300 mio. kr. til statslige afledte udgifter til statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) og taksameter.
•
Kommunerne skal sikre, at kompetencedækningen i folkeskolen løbende øges. Målet er
et niveau på mindst 85 pct. i 2016 og mindst 90 pct. i 2018 – opgjort på kommuneniveau. Regeringen og KL drøfter i 2018 det resterende løft til 95 pct. kompetencedækning under hensyntagen til de muligheder, de planlægningsmæssige hensyn tillader.
•
Kravet om fuld kompetencedækning gælder alle fag, alle klassetrin og på kommuneniveau og indskrives i folkeskoleloven.
•
Der kan gives dispensation i forhold til helt særligt udfordrede kommuner, herunder økommuner.
Udmøntning
•
Den kommunale andel af midlerne udmøntes fra en pulje på § 20 Ministeriet for Børn og
Undervisning.
•
Midlerne fordeles mellem kommunerne ud fra antallet af folkeskolebørn.
•
Kommunerne gives mulighed for at opspare midler til fx senere store efteruddannelsessatsninger. Beløbet efterreguleres i 2021 i forhold til, hvor stor en del af midlerne, der
samlet set vurderes at være anvendt til formålet.
•
Der oprettes en særskilt konto i de kommunale regnskaber, hvor kommunerne skal
regnskabsføre deres udgifter til kompetenceudvikling.
•
Det aftales i forbindelse med den konkrete udmøntning, hvilke udgifter der kan
regnskabsføres på den pågældende konto, idet det dog på kontoen ikke vil være muligt
at sondre mellem udgifter, kommunen under alle omstændigheder ville have afholdt og
udgifter til et løft.
•
Kommunerne gøres ansvarlige for at dokumentere, at alle midlerne er anvendt til formålet og at dette indrapporteres til Ministeriet for Børn og Undervisning.
•
Det påhviler kommunernes revision i forbindelse med den almindelige revision at sikre,
at de konterede udgifter er retvisende. Det fastlægges en fælles og på forhånd aftalt opgørelsesmetode.
Opfølgning
•
Kommunerne skal dokumentere midlernes anvendelse inden for formålet og der fastlægges en fælles og på forhånd aftalt opgørelsesmetode herfor.
•
Midlerne kan anvendes til en række prioriterede indsatsområder, jf. boks 1:
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Bilag 2

Boks 1 – Indsatsområder ift. efteruddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen
- Linjefagskompetence
- Understøttelse af øget inklusion.
- Klasseledelse.
- Løbende faglige opdatering.
- Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog.
- Øvrige særlige indsatsområder som fx øget anvendelse af it i undervisningen.

•
•

•
•
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Der etableres et centralt partsudvalg, som skal drøfte pejlemærker for anvendelsen
nærmere.
Der følges løbende op på udviklingen i kompetencedækningen via UNI-C’s løbende opgørelser, der bygger på data fra skolernes digitale studieadministrative systemer, som
indeholder stamdata for de ansatte læreres kompetencer, hvilke fag og klassetrin de underviser mv. for samtlige folkeskoler i landet.
Kommunerne udarbejder en lokal kompetenceplan, herunder bl.a. for anvendelsen af
midlerne inden for de prioriterede områder for lærerne og pædagogerne i folkeskolen.
Der vil være mulighed for at ændre udmøntningsmodellen, såfremt kommunerne ikke
anvender midlerne som aftalt, eller hvis kompetenceniveauet ikke løbende forbedres i tilstrækkeligt omfang.
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