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Særlige KL-initiat iver for at støtte kommunernes forberedelse af folkesko-
lereformen 

 
Regeringen har lanceret en omfattende folkeskolereform, der forhandles i Folketinget i foråret 2013 med henblik på vedtagelse 

i sommeren 2013. Reformen ventes at træde i kraft i skoleåret 2014/2015.  

 

Hvis hovedelementerne i reformen vedtages, vil det indebære store ændringer af den faglige og økonomiske styring af folke-

skolen. Ændringerne vil også påvirke organisering og indhold af dagtilbud, kultur- og fritidstilbud til børn og unge mv. Der er 

således tale om en omstilling, som vil involvere mange aktører i kommunerne i et omfattende forandringsprojekt, hvor et fæl-

les syn på børns udvikling og læring er et vigtigt afsæt.  

 

Politisk skal kommunalbestyrelserne allerede i 2013 som led i budgetvedtagelsen for 2014 træffe en række beslutninger om 

skolens indhold, styring og økonomi. Disse beslutninger vil kunne have vidtrækkende konsekvenser for hele den kommunale 

indsats for børn og unge. Forvaltninger, skoleledere og øvrige ledere på børn- og ungeområdet skal i gang med den konkrete 

planlægning.  

 

KL ønsker at bistå kommunerne i de forberedelser af reformen, der starter i foråret 2013, og vil derfor tilrettelægge en række 

aktiviteter rettet mod kommunalbestyrelser (borgmestre og skoleudvalgsformænd), kommunal - og skoledirektører, skoleledel-

ser og øvrige ledere på børn- og ungeområdet. 

 

I denne foreløbige tidsplan fremgår, hvilke større aktiviteter, KL på nuværende tidspunkt planlægger i 2013 med henblik på, at 

kommunerne har mulighed for at tænke aktiviteterne sammen med kommunens forberedelser af reformen. Planen vil løbende 

blive justeret. Sideløbende med de nævnte aktiviteter vil KL tage spørgsmål vedrørende folkeskolereformen op i alle de rele-

vante faste fora, hvor KL i forvejen mødes med kommunerne, fx større tilbagevendende konferencer samt møder med de 98 

borgmestre, kommunaldirektørkredsen og diverse fagdirektørkredse. 
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Større KL-aktiviteter: 

 

Tidspunkt Målgruppe Indhold 

Marts/april 

2013 

 

 

Kommunaldirektører 

og børne- og ungedi-

rektører 

Dialogmøder i de fem regionale kommunaldirektørkredse med deltagelse af børne- og ungedirektører. 

Folkeskolereformen drøftes i forhold til visionen med reformen, indhold og økonomi. Der sættes desu-

den fokus på tidsplanen for forberedelse af reformen herunder de aktiviteter, KL forventer at igangsætte 

for at understøtte kommunerne. 

 

Marts/april 

2013 

 

Børne- og kulturdirek-

tører samt  skoleche-

fer 

Tilbud om KL-deltagelse i et møde om folkeskolen i de fem regionale direktørnetværk for børne- og kul-

turdirektører, hvor også skolecheferne deltager. Folkeskolereformen drøftes i forhold til visionen med 

reformen, indhold og økonomi. Der sættes fokus på tidsplanen for forberedelse af reformen, herunder de 

aktiviteter, KL forventer at igangsætte for at understøtte kommunerne og behovet for inspirationsmateria-

ler, modeller m.v. til brug for kommunernes forberedelse. 

 

16. april 

2013 

Børne- og ungedirek-

tører 

KL-træf for børne- og ungedirektører om større temaer i 2013 på børneområdet. Folkeskolen er ét blandt 

flere emner. 

23. april 

2013 

Økonomidirektører 

(Ø98) 

Folkeskolen vil være et centralt tema på mødet i Ø98 kredsen. Der vil være fokus på budgetteringsforud-

sætninger og relevante styringsinformationer, som økonomiforvaltningerne har brug for at sætte fokus på 

tidligt i budgetprocessen. 

 

April/maj 

2013 

Borgmestre og for-

mænd for børne- og 

skoleudvalg, kommu-

naldirektører og bør-

ne- og ungedirektører 

Der planlægges 3-5 møder rettet mod borgmester og formanden for børne- og skoleudvalget, kommunal-

direktører og børn- og ungedirektører om visionen bag folkeskolereformen, indholdet i reformen og de 

nye rammer for skole- og børnepolitikken lokalt. Der sættes fokus på forberedelse af budgetprocessen for 

budget 2014 og de temaer, som kommunalbestyrelsen bør forholde sig til i forbindelse med budget 2014 i 

relation til reformen. KL planlægger til brug for mødet at udarbejde et oplæg/inspirationsmateriale her-

under forslag til tidsplan for forberedelse af den nye skole og reformen, der ventes at træde i kraft i august 

2014. Den samlede økonomi i reformen vil på dette tidspunkt fortsat ikke være kendt. 
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Maj/juni 

2013 

Skoleledelser, øvrige 

ledelser på børne-, 

unge- og fritidsområ-

det, chefer for områ-

det 

Skoledelserne står over for en meget stor opgave i relation til at lede forandringer igennem i folkeskolen, 

hvis en reform vedtages. Der afholdes et møde for målgruppen på ca. 3.000 personer enten som 2-3 kon-

ferencer eller 5-8 regionale møder. På mødet sættes fokus på visionen bag folkeskolereformen samt re-

formens indhold, omstillingsopgaven og ledelsesopgaver i forhold til at forberede reformen frem mod 

august 2014. Informationsmøderne følges op af andre aktiviteter i efteråret 2013. Til brug for møderne vil 

KL udarbejde et inspirationsmateriale om folkeskolereformen og ledelsesopgaven. 

 

14.-15. maj 

2013 

Kommunalpolitikere, 

forvaltningschefer og 

udviklingskonsulenter 

KL afholder Kultur- og fritidskonference i Silkeborg. På konferencen sættes bl.a. fokus på aktivitetsti-

merne og koblingen mellem skole- og fritidsliv. 

Medio juni 

2013 

Kommunalpolitikere, 

især økonomiud-

valgsmedlemmer samt 

kommunaldirektører, 

øvrige direktionsmed-

lemmer og økonomi-

chefer 

KL afholder Aktuel Kommunaløkonomi. På dette tidspunkt forventes de økonomiske forudsætninger for 

reformen kendte, idet disse forudsætninger indgår i den økonomiaftale, som regeringen og KL forventes 

at indgå medio juni. Der vil på møderne være fokus på de budgetforudsætninger, som kommunerne skal 

arbejde med i forhold til skolereformen. Skoleåret 2014/2015 har 5/12 virkning i kommunernes budget 

for 2014, og der orienteres på møderne om, hvordan reformens forudsætninger kan indarbejdes i det 

kommende budget. 

August 

2013 

Kommunalpolitikere 

primært borgmestre, 

fagudvalg og økono-

miudvalg samt top-

chefer. 

Der afholdes 5-8 regionale møder for økonomiudvalgs- og skoleudvalgsmedlemmer om folkeskolerefor-

mens konsekvenser og muligheder. På dette tidspunkt kendes både de indholdsmæssige og økonomiske 

rammer for reformen samt de nye overenskomster. Der lægges vægt på, hvilke typer af beslutninger 

kommunalbestyrelserne bør træffe i løbet af efteråret med henblik på at fastlægge rammer for skolerne og 

skolelederne, når den lokale skole- og børnepolitik skal udmøntes Der sættes fokus på reformens konse-

kvenser for skole- og børnepolitikken og koblingen til styringen af indhold og ressourcer. Der præsente-

res forskellige scenarier for, hvad politikerne lokalt bør/kan tage stilling til samt forskellige styringsmode l-

ler 

 

August 

2013 

Forvaltningschefer og 

skoleledere 

Halvdagsinformationsmøder om resultat og konsekvenser af overenskomstforhandlingerne. 
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Efterår 

2013 - sep-

tember-

november 

Skoleledelser og for-

valtninger 

Ledelsen på den enkelte skole står over for en stor opgave, hvis reformen vedtages og skal implementeres. 

Ændrede økonomiske rammer vil bl.a. påvirke arbejdstilrettelæggelsen på den enkelte skole. Det er afgø-

rende, at ledelsen klædes på til denne opgave og tager ejerskab til visionen for fremtidens skole og realise-

ringen af den. Der iværksættes kurser – formentlig over 2-3 dage for skoledelserne om visionen for frem-

tidens skole. Der sættes fokus på de redskaber og faglige temaer, der ledelsesmæssigt skal arbejdes med 

frem til sommeren 2014 med henblik på at afklare rammer, indhold og ressourceanvendelse for det kom-

mende skoleår. På møderne præsenteres inspirationsmateriale med eksempler og praktiske redskaber og 

værktøjer, der kan anvendes på den enkelte skole i planlægningen af skoleåret 2014/2015. 

 

30.-31. ja-

nuar 2014 

Kommunalpolitikere, 

forvaltningschefer, 

skole-, dagtilbuds- og 

institutionsledere 

KL afholder konference Børnetopmøde 2014 i Ålborg. Konferencen vil omhandle hele børne- og unge-

området og vil være en naturlig anledning til at markere folkeskolereformens ikrafttræden og kommuner-

nes arbejde med forberedelserne, herunder konsekvenser for de samlede kommunale tilbud til børn og 

unge. 

 

Primo 2014 Skoleledelser Workshops for skoleledelser om planlægning af skoleåret 2014/2015. Der præsentereres værktøjer og 

inspirationsmateriale, der kan anvendes i planlægningen af skoleåret 2014/2015. 

 

 

Ud over de nævnte aktiviteter overvejes det at afholde en række temadage/konferencer om faglige temaer i reformen, fx kob-

lingen mellem skolen og fritidstilbud, samarbejder mellem skolen, ungdomsuddannelser og erhvervslivet, arbejdet med læ-

ringsmiljø og læringsmål, kompetenceudvikling af medarbejdere m.v. 

 

Kommunal rådgivningsgruppe og arbejdsgrupper tilknyttet KL’s folkeskolereformsekretariat 

KL har nedsat en kommunal rådgivningsgruppe om realisering af ny skole, der rådgiver KL om kommunernes behov for støt-

te. Derudover vil KL nedsætte en række kommunale arbejdsgrupper om temaer i relation til reformen.  

 

KL’s arbejde med at støtte kommunerne i at forberede og realisere den nye skole er samlet i et folkeskolereformsekretariat. 


