
 

 

 

 

 

 

 

14. august 2017 

Til alle skolebestyrelser i folkeskolen  

   

   

Kære skolebestyrelser 

 

Velkommen tilbage til et nyt skoleår! 

 

Eleverne fylder igen skolens gange, klasselokaler og udearealer med glade 

stemmer, nysgerrighed og virketrang.   

 

For de fleste elever udgør skolen en vigtig ramme for deres hverdagsliv. 

Det er her, de tilbringer en stor del af deres vågne tid, det er her, de ind-

går i fællesskaber og skaber venskaber, og det er her, de dannes og ud-

dannes til at blive aktive borgere. Skoletiden skal bruges til at lære fær-

digheder og opbygge et solidt fundament af viden og kundskaber. Og 

samtidig give plads til det liv, børnene lever uden for skolen med familie, 

venner og fritidsaktiviteter. Det er det fundament, børnene skal stå på, 

når de i fremtiden skal forme den livsbane, de drømmer om. 

 

Opgaven med dagligt at skabe fagligt stærke og trygge læringsmiljøer for 

vores børn er en af samfundets vigtigste. Ved at være en del af skolebe-

styrelsen påtager I jer et vigtigt ansvar for at fastsætte rammerne for en 

skole, som passer til lokale ønsker og forhold, så skolens medarbejdere 

kan skabe god undervisning og et godt skoleliv for eleverne. Det vil vi 

gerne sige jer stor tak for. 

 

Vi har et fælles ansvar for at sikre betingelserne for, at I og skolens med-

arbejdere kan løse jeres opgaver. Kerneelementer heri er frihed, respekt 

og faglighed.  

  

Det er afgørende, at I som skolebestyrelser har råderum til at påvirke, 

hvordan skoledagen og undervisningen tilrettelægges på jeres skole. Det 

forgangne skoleår har budt på flere tiltag, som netop har til hensigt at 

øge dette råderum.  
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Bl.a. kan nævnes en bred politisk aftale om at løsne på bindingerne i Fæl-

les Mål og et forsøg, hvor 50 af landets skoler over en 3-årig periode får 

lov til at fravige folkeskoleloven for at skabe en mere fleksibel skoledag. 

 

Den 1. marts i år trådte en lovændring i kraft, som betyder, at skoleledere 

skal forelægge skemaer for undervisningen og principper for skiftende 

skemaer for jer i skolebestyrelsen med henblik på, at I kan afgive en ud-

talelse herom. Formålet er at øge jeres medindflydelse på skoledagen og 

sikre, at skoledagen i videst muligt omfang tilrettelægges efter de lokale 

ønsker og behov.  

 

Hensigten med disse centrale initiativer er at sikre, at et større professio-

nelt råderum kan være med til at udbygge respekten for og tilliden til 

folkeskolen. Så I på den enkelte skole får bedre muligheder for at give 

god undervisning og skabe bedre rammer for et godt arbejdsliv.  

  

Det gode skoleliv for eleverne skabes dog først og fremmest af dygtige 

fagprofessionelle på den enkelte skole i hverdagen. Der findes ikke en 

facitliste på den gode undervisning. Hverken i lovgivningen eller i forsk-

ningen, selv om det nogle gange kan opleves sådan. 

 

I har som skolebestyrelser både stor frihed og et stort ansvar for at 

fremme og udvikle fagligheden, de organisatoriske rammer og engage-

mentet på jeres skole, så jeres elever bliver fagligt dygtige og trives. Så 

eleverne ikke oplever undervisningen og skoledagen som meningsløs 

spildtid. 

 

Herfra skal der derfor lyde en fælles opfordring til at anvende det ledel-

sesmæssige råderum, som folkeskolelovgivningen og de nye frihedsinitia-

tiver giver jer, til at indholdsudfylde rammerne og forme og udvikle den 

gode undervisning, det gode skoleliv og det gode arbejdsliv på jeres sko-

le. Så skoletiden – både tiden afsat til undervisning i fagene, bevægelse og 

den tid, der er afsat til at understøtte undervisningen i fagene – bruges 

meningsfuldt og fagligt velbegrundet på at dygtiggøre jeres elever. 

 

I 2018 er der skolebestyrelsesvalg. Vi håber, at mange af jer vil stille op 

igen og fortsat vil være med til at tage del i dette arbejde med at forme og 

udvikle jeres lokale skole. 

 

Vi ønsker jer alle et godt skoleår. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Mette With Hagensen og Merete Riisager 

 


