
Børne- og Undervisningsministeriet 3. oktober 2022

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Socialistisk 
Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet om i 
2025 at gøre status på og evaluere kommende lovkrav om bedre 
mulighed for udsat skolestart 

Med Aftale om finansloven for 2022 blev der mellem regeringen (Socialdemokra-

tiet) og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og 

Kristendemokraterne den 6. december 2021 indgået aftale om at give børn bedre 

mulighed for at få udsat skolestarten med ét år. 

Med aftalen ønsker aftalepartierne at sikre de økonomiske rammer for, at flere 

børn kan starte senere i skole. På den baggrund er det aftalt, at lederen af dagtil-

buddet i dialog med pædagogerne, forældrene og lederen af den modtagende skole 

skal udarbejde en vurdering af behovet for et ekstra år i børnehaven. Dette skal 

bidrage til at sikre viden om barnet i forskellige kontekster og viden om dagtilbud-

dets og skolens ressourcer til at understøtte barnet.  

Aftalepartierne har lagt vægt på, at det er vigtigt, at ordningen ikke medfører unø-

digt bureaukrati for familierne samtidig med, at der foretages en reel vurdering af 

behovet for at udsætte barnets skolestart med ét år. 

Udmøntning af aftalen kræver ændring af dagtilbudsloven. Et lovforslag herom 

forventes fremsat i folketingssamling 2022/2023, således at de nye mulige regler 

kan træde i kraft pr. 1. januar 2023. 

Med Aftale om finansloven for 2022 er der afsat 2 mio. kr. i 2025 til en evaluering 

af reglerne. Aftalepartierne er enige om, i tilknytning til evalueringen, at gøre sta-

tus på lovens virkninger ved udgangen af 2025.  

I skoleåret 2021/2022 er der sket skoleudsættelse af 3.300 børn1, og aftaleparti-

erne noterer sig, at det aftalte økonomiske løft giver mulighed for at yderligere op 

til 1.800 børn kan skoleudsættes.  

Såfremt den styrkede indsats ikke fører til den forventede stigning i omfanget af 

skoleudsættelser, er aftalepartierne enige om at drøfte mulige omprioriteringer af 

midler og indsatser.  

1 Opgørelsen dækker over antallet af nystartede elever i folkeskolen, friskoler og private grundsko-

ler, der er startet senere i skole end det kalenderår, hvor eleven fylder seks år. Det skal bemærkes, 

at oplysningerne om elever er indsamlet af Danmarks Statistik. Elevtallene opgøres som bestand-

stal for et skoleår pr. 30. september og opdateres bagud i tid, hvorfor opgørelserne kan afvige i 

forhold til tidligere opgørelser 
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Aftalepartierne noterer sig i den forbindelse, at eventuel omprioritering af midler 

m.v. forudsætter justeringer i de lovfastsatte krav til kommunerne, som skal DUT-

forhandles med kommunerne. 


