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Igen er der store ændringer i forhold til den måde, vi skal drive 
skole på. Frihedsdagsordenen fylder på alle niveauer, og medfører 
en række relevante spørgsmål til, hvordan kvaliteten sikres under 
frihed. Samtidig er der indgået en politiske aftale og vedtaget lov-
ændringer på en lang række elementer i forhold til et kommende 
evaluerings- og bedømmelsessystem. Som der står i den politisk 
aftale tekst tilbage fra den 29. oktober 2021:

”Det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem skal bidrage til 
en endnu stærkere evalueringskultur i folkeskolen. Ligesom der skal 
etableres en stærkere opfølgningskultur”.

Det forudsætter, at der på den enkelte skole tages stilling til, hvordan 
der arbejdes med evaluering, og hvordan evalueringen udformes.

Og hvordan understøtter forvaltning og skoleledelsen hinanden i 
skabelsen af en ny evalueringskultur? 

KL’s årlige Folkeskolekonference tager fat på dette helt aktuelle og 
presserede emne, hvor forvaltning og skoleledelser i fællesskab får 
inspiration og mulighed for at drøfte skabelse af evalueringskultur.

Vi glæder os til se jer!
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PROGRAM

09.00  Tjek ind og morgenmad
Besøg standene

Formiddagens program

09.30 Velkommen til årets konference
Peter Pannula Toft, Børn og skolechef i KL

09.40 Sammen om Skolen
Samarbejde og dialog som grundlaget for udviklingen af  
en fælles folkeskole
Thomas Gyldal Petersen, Formand for KL’s Børne- og Under-
visningsudvalg 

09.55 Evaluerings- og Bedømmelsessystemet
Overblik over de nye elementer i Folkeskoleloven. Hvad er 
intentionen?
Lotte Groth Andersen, afdelingschef i Børne- og Undervis-
ningsministeriet

10.20 Udviklingssamtalen
Hvordan vælger en skolechef og en skoleleder at lægge 
rammerne for denne opgave? Dilemmaer og udfordringer.

10.50 Kaffe
Besøg standene

11.10 Meddelelsesbogen
Hvordan vælger en skolechef og en skoleleder at lægge 
rammerne for denne opgave?
Trine Venbjerg Hansen, Centerchef for Børn og Skole,  
Frederikssund Kommune
En skoleleder fra Frederikssund Kommune

11.35 Drøftelser ved bordene

12.00 Nedslag i plenum

12.15 Frokost
Besøg standene

Eftermiddagens program

13.15 Hvordan kan kommunen sætte skolerne  
 fri og stadig stå på mål for kvaliteten? 

Hvad betyder det for den politiske styring – for forvaltnin-
gen og for skolen?
Jakob Ryttersgaard, direktør for Børn og Unge Aalborg  
Kommune
Kasper Cramer Engebjerg, skoleleder, Vesterkærets Skole,  
Aalborg Kommune

14.00 Kaffe
Besøg standene

14.15 Hvordan fastholder man fokus  
 på kvalitet i undervisningen? 

Hvad betyder det for praksis, didaktik og hvordan følger vi 
op? Hvordan kan vi have en dialog om kvalitet, som er base-
ret på andet kvantitative data. 
Thomas Illum Hansen, Forskningschef, docent og ph.d.

15.00 Skabelse af en evalueringskultur 
Hvordan understøtter forvaltning og skoleledelsen hinan-
den i skabelsen af en ny evalueringskultur? Skabelse af en 
evalueringskultur skal ledsages af en tillids- og dialogbase-
ret tilgang til skoleudvikling med fokus på lokal kvalitetsud-
vikling fremfor udelukkende på afrapportering og centralt 
fastsatte temaer og indikatorer.
Peter Dahler-Larsen, Professor, Institut for Statskundskab

15.50  Afslutning
Peter Pannula Toft, Børn og skolechef i KL



PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted
Den 22. september 2022 fra kl. 9.00 til kl. 16
Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Tilmelding
Tilmelding efter først-til-mølle og senest 8. september 2022. Tilmeldin-
gen er bindende, men du er velkommen til at overlade pladsen til en 
kollega, hvis du er forhindret. 

Pris 
Kr. 1.995,-  

Spørgsmål
Praktiske spørgsmål om tilmelding og stande mv. kan rettes til Janni 
Clausen på jaec@komponent.dk. Øvrige spørgsmål kan rettes til Hanne 
Bertelsen på hbe@kl.dk. 

Hold dig opdateret
www.kl.dk/folkeskolekonference
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