NOTAT

Vejledning til kommunerne om implementering af lovforslag vedr. justering af fagrækken og den understøttende undervisning mv.
Der er i forbindelse med lovforslag vedr. justering af fagrækken og den understøttende undervisning mv. i folkeskolen en del usikkerhed i forhold til
ikrafttrædelse. En række af de initiativer, der indgår i den politiske aftale,
kræver lovændring, før de kan træde i kraft på landets folkeskoler.
Kommuner og skoler skal derfor sikre sig, at de indretter sig efter de til enhver tid gældende regler.
Den 8. februar 2019 blev lovforslaget sendt i høring med frist 8. marts 2019.
Status her den 25. marts er, at høringsperioden således er overstået og Undervisningsministeriet er i gang med at tilrette lovforslaget. Herefter skal lovforslaget fremsættes i Folketinget. Når lovforslaget er fremsat, vil man kunne
følge det gennem behandlingen i Folketinget på Folketingets hjemmeside
www.ft.dk. Lovforslaget forventes fremsat i april 2019. Det tager erfaringsmæssigt ca. 2-3 måneder at behandle et lovforslag i Folketinget.
Når lovforslaget er vedtaget i Folketinget, kan loven stadfæstes og offentliggøres. Et lovforslag vil ofte blive ændret undervejs i lovprocessen, og lovprocessen kan blive forsinket.
Da vi står over for et folketingsvalg, som skal finde sted senest den 17. juni
2019, så er der en vis sandsynlighed for, at der vil komme forsinkelser af
processen. Dette giver for kommuner og skoler et usikkert grundlag for at
planlægge det kommende skoleår.
Der er 3 mulige scenarier:
A. At loven fremsættes og vedtages inden folketingsvalget
B. At der kommer et hurtigt valg, som giver mulighed for at en ekstraordinær samling kan nås efter valget og inden sommerferien. Loven
forventes da fremsat og vedtaget inden august 2019.
C. At loven først vedtages i begyndelsen af næste folketingssamling i
oktober. Det vil betyde, at ikrafttrædelsesdatoen bliver rykket – enten til den 1. januar 2020 eller til den 1. august 2020.
Indtil loven er endeligt vedtaget, vil undervisningen derfor skulle planlægges
efter de hidtil gældende regler.
Scenarie A
I lovforslaget er det alene "kan" paragrafferne – den generelle afkortning af
skoleugen i indskolingen efter §14 b og den ny §16 b og d, der er sat til at
gælde fra august 2019. "Skal" paragrafferne træder i kraft for skoleåret
2020/2021.
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Hvis loven er vedtaget inden valget, har kommuner mulighed for:
– At afkorte skoledagen for indskolingen efter §14b til det nye minimums
timetal på 1.100 timer og justere åbningstiden i SFO’en.
Eller
– At fastholde det nuværende timetal for indskolingen på 1.200 timer, da
det nye timetal er et minimumstimetal, og det således er lovligt at fastholde det nuværende timetal efter en kommunal beslutning.
– At afkorte skoledage for mellemtrin og udskoling efter den nye §16d,
dvs. efter ansøgning fra skolen og godkendelse af kommunalbestyrelsen.
Eller
– At fastholde det nuværende timetal for mellemtrin og udskoling.
Hvis skoledagen i indskolingen ikke afkortes, vil der være færre midler til det
kvalitetsløft af den understøttende undervisning, som loven også indeholder,
da finansieringen af dette bl.a. kommer fra afkortningen af skoledagens
længde i indskolingen.
Scenarie B
Der gælder i princippet det samme som ved scenarie A, men vedtagelsen vil
komme til at ligge meget tæt på skoleårets start i august 2019. Det betyder,
at kommuner og skoler må planlægge skoleårets start efter gældende lovgivning, men det er en kommunal beslutning, hvornår og om ”kan” bestemmelser lokalt skal udmøntes.
I det tilfælde at processen trækker ud over en ekstraordinær samling efter
valget, så vil det flytte processen til scenarie C.
Scenarie C
En lovvedtagelse i næste folketingssamling vil betyde en ikrafttrædelsesdato
efter vedtagelsen. For ”kan” bestemmelser vil det kunne være fra 1. januar
2020 alternativt 1. august 2020.
KL har gjort Undervisningsministeriet opmærksom på, at det er uhensigtsmæssigt for kommunal planlægning, hvis lovændringerne træder i kraft midt i
et skoleår og derfor anmodet om ikrafttrædelse enten den 1. august 2019 eller 2020 afhængig af lovprocessen.
Økonomiforhandlinger mellem KL og Staten
KL og Undervisningsministeriet forhandler på nuværende tidspunkt lovændringens økonomiske konsekvenser. Det er endnu ikke muligt at orientere
om lovændringens økonomiske konsekvenser.
KL vil orientere om forhandlingernes udfald, så snart de er forhandlet på
plads.
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