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Skriftlige bemærkninger til udkast til beretning fra formandskabet for Rådet for børns læring 

Forslag til ændring af ordlyd i beretningen: 

Side 19, et af punkterne under "Centrale forudsætninger..." 

Ordet "loyalt" udskiftes med "konstruktivt", da ordet loyalt hverken synliggør at idealet er en dialog eller at 

forældrene repræsenterer en ressource. 

Vi foreslår ligeledes, at punktet "Økonomisk og fagligt bæredygtige institutioner" sættes øverst i listen af 

punkter, så folkeskolens rammebetingelser får større vægt. 

Generelle kommentarer: 

Skole og Forældre er enig i beretningens formuleringer om, at der er behov for en bredere 

evalueringskultur i folkeskolen. 

Derfor opfordrer Skole og Forældre til, at kommuner og skoler fremover gennemfører årlige 

forældretilfredsundersøgelser blandt folkeskolens forældre.  

Forældrene afgør antallet af elever i folkeskolen. Derfor er det vigtigt, at folkeskolen i højere grad indrettes 

på baggrund af forældrenes ønsker og prioriteringer. Udviklingen i elevtallet i folkeskolen viser, at det ikke i 

tilstrækkeligt omfang er tilfældet i dag.  

Skole og Forældre støtter beretningens fokus på at gøre kommunernes kvalitetsrapporter bedre, så de i 

højere grad afdækker de problemstillinger, der er relevante i en diskussion af folkeskolens kvalitet og ikke, 

som i dag, i nogen grad er et kommunalt skønmaleri. 

Skole og Forældre støtter formuleringerne i beretningen om at undersøge, hvordan de frie grundskoler kan 

løfte et passende socialt ansvar. Det skal særligt ses i lyset af forskellene i elevsammensætningen på de 

forskellige skoletyper og de frie grundskolers nuværende praksis med at udskrive elever med særlige 

behov. 

Skole og Forældre opfordrer til, at man som afløser for de nationale test indfører et helt nyt elev-

evalueringskoncept i folkeskolen, der 

 har bred accept hos alle folkeskolens interessenter  

 afløser både elevplaner og nationale test 

 ikke er baseret på karakterer, især ikke i indskolingen og på mellemtrinnet 

 indbefatter samtaler mellem skole og hjem med fokus på feedforward 

 er skriftligt og standardiseret 

 




