Børne- og Undervisningsministeriet

Aftale mellem regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti
og Liberal Alliance om forlængelse af visse udvidede
frihedsgrader på folkeskoleområdet i skoleåret 2022/23 og
mulighed for at anvende fjernundervisning i grundskolen

Regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har den 11. marts 2022 indgået aftale om at forlænge de udvidede frihedsgrader om fuld kompetencedækning
og konverteringen af den understøttende undervisning i folkeskolen i skoleåret
2022/23 og om muligheden for at anvende fjernundervisning i grundskolen.
Frihedsgraderne har som følge af COVID-19 pandemien været gældende både for
skoleåret 2020/21 og 2021/22. Den større fleksibilitet og frihed for de enkelte
skoler giver rammer for at løfte fagligheden og sikre den gode trivsel efter endnu
et år, hvor COVID-19 har presset både elever og ansatte i folkeskolen.
Skolerne og kommunerne har sat stor pris på den frihed til at tilrettelægge undervisningen ud fra, hvad der giver mest faglig mening for eleverne, i det forgangne
skoleår. Aftalepartierne mener på den baggrund, at der er god grund til at samle
nogle flere erfaringer med frihedsgraderne i det kommende skoleår og drøfte med
folkeskolens parter, hvordan frihedsgraderne bedst gribes an fremover.
1. Mulighed for at fravige målsætning om fuld kompetencedækning

Aftalepartierne er enige om, at denne frihedsgrad forlænges, sådan at den også
gælder for skoleåret 2022/23. Det betyder, at skolerne i det kommende skoleår
igen har mulighed for at fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag de underviser i (målsætningen om fuld kompetencedækning). Det giver skolerne en større grad af frihed til at prioritere andre pædagogiske hensyn, fx ”få-lærere princippet”, så klasserne i højere grad kan have de
samme lærere i løbet af skoledagen.
2. Mulighed for at konvertere al understøttende undervisning

Aftalepartierne er også enige om, at muligheden for at konvertere al understøttende undervisning med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser
et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen, skal forlænges, sådan at denne
mulighed også gælder for skoleåret 2022/23. Der kan give mulighed for tolærerog tovoksenordninger, flere fagtimer, holddeling eller turboløb i udvalgte fag, hvis
skolen vurderer, at det er et egnet redskab til at understøtte elevernes faglige udvikling. Konverteringen af understøttende undervisning forudsætter således fortsat, at de frigivne personaleressourcer fortsat bliver på skolen.
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3. Permanent mulighed for fjernundervisning i grundskolen

Aftalepartierne er optaget af at bygge videre på den positive læring fra håndteringen af COVID-19-pandemien i grundskolen, herunder skolernes erfaringer med
at anvende fjernundervisning og virtuel undervisning i grundskolen.
Aftalepartierne er på den baggrund enige om, at skolerne skal have mulighed for
at anvende fjernundervisning i begrænset omfang som led i den almindelige undervisning i grundskolen. Aftalepartierne er enige om, at fjernundervisning skal
være pædagogisk og faglig begrundet, og at der skal være tale om undervisning tilrettelagt af det undervisende personale. Det betyder, at fjernundervisning ud fra
en pædagogisk og faglig vurdering skal være til gavn for den enkelte elev og tilgodese klassens samlede behov. Der er enighed om, at beslutningen om at anvende
fjernundervisning, herunder virtuel undervisning, træffes af det undervisende personale lokalt på skolerne.
Aftalepartierne er også enige om, at fjernundervisning maksimalt må udgøre 20
pct. af den samlede undervisningstid, at anvendelsen af fjernundervisning ikke
må udløse et øget pasningsbehov, og at skolerne fortsat har tilsynsforpligtelsen
over for eleverne, når der gøres brug af fjernundervisning. Fjernundervisning
vil skulle aftales med elevens forældre.
Udgangspunktet for den almindelige undervisning i grundskolen er således fortsat,
at eleverne skal være fysisk til stede. Fjernundervisning vil fx kunne anvendes i situationer, hvor nogle af eleverne, som kan og vil, kan være hjemme og modtage
virtuel undervisning og lave selvstændige opgaver, gruppearbejde eller lektier/fordybelse, mens andre elever er på skolen og modtager fysisk undervisning. Fjernundervisning vil endvidere kunne anvendes som led i variationen af undervisning eller
som led i et projektforløb, temauger eller lignende, hvor det vurderes hensigtsmæssigt. Det er derimod ikke hensigten, at det skal være muligt at benytte fjernundervisning i den almindelige undervisning af ressource- og kapacitetsmæssige grunde
mv., fx ved lærerfravær eller lokalemæssige begrænsninger.
Forlængelse af frihedsgraderne og brugen af fjernundervisning på skolerne drøftes
med folkeskolens parter og partier i Sammen om Skolen i sommeren 2023.
Børne- og undervisningsministeren vil fremsætte lovforslag herom i April II.

