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Arbejdsgruppe om skolens indhold,  herunder 
aktivitetestimer  

1. Baggrund 

Regeringen har lanceret en omfattende folkeskolereform, der skal forhand-

les i Folketinget i 2013 med henblik på vedtagelse i sommeren 2013. Det 

overordnede mål med reformen er, at alle elever bliver så dygtige, de kan. 

Reformen ventes at træde i kraft skoleåret 2014/2015 dvs. i august 2014.  

 

Hvis hovedelementerne i reformen vedtages, vil det indebære betydelige 

ændringer af den faglige og økonomiske styring af folkeskolen. Ændringer-

ne vil også påvirke organisering og indhold af dagtilbud, kultur- og fritids-

tilbud 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 fælles syn på børns udvikling og læring er et vigtigt afsæt.  

 

Kommunalbestyrelserne skal allerede i 2013 som led i budgetvedtagelsen 

for 2014 træffe en række beslutninger om skolens indhold, styring og øko-

nomi. Forberedelserne hertil igangsættes primo 2013. Beslutningerne kan få 

konsekvenser for hele den kommunale indsats for børn og unge og de for-

skellige institutionstilbud. Forvaltninger, skoleledere og øvrige ledere på 

børn- og ungeområdet skal i gang med den konkrete planlægning.  

 

For at understøtte kommunerne i arbejdet med at forberede reformen frem 

mod august 2014 vil KL iværksætte en række aktiviteter og udarbejde inspi-

rationsmateriale mv. Et stort antal kommunale repræsentanter vil blive ind-

draget i dette arbejde. I januar 2013 er der nedsat en kommunal rådgiv-

ningsgruppe med kommunaldirektører og børne- og ungedirektører, der 

skal rådgive KL om realiseringen af en kommende folkeskolereform. 

Der nedsættes herudover følgende arbejdsgrupper med kommunale repræ-

sentanter: 

 

 Arbejdsgruppe om kommunalpolitiske beslutninger om folkeskolen 

og tilbud til børn og unge 

 Arbejdsgruppe om skolens indhold, herunder aktivitetstimer 

 Arbejdsgruppe om styring af økonomi og ressourcer i folkeskolen 

 Arbejdsgruppe om dokumentation i relation til folkeskolen 
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 Arbejdsgruppe om ledelse af folkeskolen 

 Arbejdsgruppe om kompetenceudvikling af folkeskolens medarbej-

dere 

 

Der planlægges senere nedsat en arbejdsgruppe om arbejdsgiverrollen, lige-

som der eventuelt vil blive nedsat underarbejdsgrupper om specifikke tema-

er.  

 

Det fælles formål for arbejdsgrupperne er at bidrage til omstillingen til en 

ny skole, herunder at give input til udvikling af konkrete produkter (fx te-

madage/konferencer, inspirationsmaterialer i form af modeller, eksempler 

mv.), der kan understøtte kommunerne. 

 

Der er udarbejdet en overordnet tidsplan for KL’s aktiviteter større initiat i-

ver og aktiviteter i 2013 om folkeskolereformen rettet mod det politiske 

niveau, topchefniveauet og skoledelserne, jf. bilag 1. Arbejdsgruppen skal i 

planlægningen af sit arbejde tage højde for denne tidsplan bl.a. i forhold til 

udarbejdelse af produkter, indspark til konferencer, kurser m.v. Det er sam-

tidig vigtigt med tæt koordinering mellem arbejdsgrupperne, så de anbefa-

linger, vejledninger m.v., der udarbejdes til kommunerne er koordineret.  

 

2. Formål for arbejdsgruppe om skolens indhold  

Folkeskolereformen skal sikre, at alle børn får de helt centrale, faglige fær-

digheder og får udfoldet deres potentiale i endnu højere grad. Eleverne skal 

have et større udbytte af undervisningen, og motivationen for læring skal 

styrkes og bevares gennem skoletiden. Udover flere undervisningstimer er i 

reformen lagt op til, at indføre aktivitetstimer, der understøtter og supplerer 

undervisningen og gør dagen mere spændende og afvekslende. Eleverne får 

en sammenhængende og aktiv skoledag, som betyder en 30 timers skoleuge 

for 0. – 3. klasse, en 35 timers skoleuge for 4. – 6. klasse og en 37 timers 

skoleuge for 7. – 9. klasse. 

 

En kommende reform forventes at medføre store ændringer i skolens ind-

hold og daglige liv, og den vil være starten på en kulturforandring af skolen. 

Skoleledelsen får en meget central og afgørende rolle i forandringsproces-

sen og skal være parat til at påtage sig lederskabet, være visionsskabende og 

sikre sig, at medarbejderne får ejerskab til forandringerne. Ledelsen skal 

give retning for det pædagogiske arbejde og udøve pædagogisk ledelse, der 

styrker elevernes læring ved at skabe et miljø på skolen,  hvor eleverne og 

medarbejderne trives, og hvor der er et stærkt samarbejde mellem hjem og 

skole. Ledelsesopgaven på den enkelte skole vil forandres og kræver politisk 

og forvaltningsmæssig støtte. 
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Folkeskolereformen forventes at påvirke hele børne- og ungeområdet med 

et ændret samspil mellem dagtilbud og skole og fritidstilbud, når skoledagen 

bliver længere. En kommende reform vil kræve en ny planlægning, tilrette-

læggelse og organisering af skoledagen med udgangspunkt i elevernes læring 

og trivsel. Gruppens arbejde vil i høj grad være påvirket af det endelige ind-

hold i reformen herunder den konkrete lovgivning og de muligheder, der 

ligger for kommunerne i ændrede regler. 

 

Arbejdsgruppen skal arbejde med følgende temaer: 

 

Skolens indhold: 

Elevernes læring 

 Der skal drøftes samspil og synergi mellem de pædagogiske kompe-

tencer på skolen, mere og bedre undervisning i dansk og matematik, 

styrkelse af engelsk, de praktiske/musiske fag, natur og teknik og 

valgfag, mere anvendelse af it og digitale læringsformer, evidensba-

seret viden som udgangspunkt for læring og praksisnær kompeten-

ceudvikling. Regeringen foreslår forsøg for at afdække effekterne af 

praksisorienterede læringsformer både i relation til dansk og mate-

matik og til at understøtte andre fag fx de praktiske/musiske fag. 

 

Aktivitetstimer 

 Mål og indhold i aktivitetstimerne. Aktivitetstimerne skal primært 

anvendes til at understøtte de faglige undervisningstimer bedst mu-

ligt, til leg, bevægelse og lektiehjælp og til aktiviteter, der skal frem-

me elevernes alsidige udvikling. Aktivitetstimerne kan varetages af 

lærere, pædagoger og personale med andre kvalifikationer og kan 

ifølge regeringens udspil variere i tid, og er ikke omfattet af reglerne 

om holddannelse. Det skal også drøftes, hvordan timerne kan an-

vendes til hyppige samtaler mellem elever og lærere. 

 Regeringen ønsker at igangsætte et udviklingsprojekt, der skal give 

skolerne viden om, hvordan aktivitetstimerne kan anvendes, så de 

bedst understøtter elevernes læring, motivation og trivsel.   

 

Inklusion 

Den sammenhængende skoledag vil skabe bedre rammer for, at skolerne 

kan tilrettelægge skoledagen, så den udfordrer både fagligt stærke og svage 

elever og elever med særlige vanskeligheder. 

 

Udskoling 

Muligheder for forpligtende samarbejde med ungdomsuddannelserne og 

erhvervslivet og målrettet arbejde med elevernes uddannelsesparathed. Re-

geringen ønsker klare objektive kriterier for uddannelsesparathed.  
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Læringsmål/elevopfølgning 

 Regeringen igangsætter et arbejde om forenkling af Fælles Mål. Ar-

bejdet med udvikling af præcise faglige mål for hvilke færdigheder, 

kompetencer og metoder eleverne skal tilegne sig i dansk og mate-

matik på de enkelte klassetrin færdiggøres i 2013. Forenklingen af 

Fælles Mål i de øvrige fag skal ske i 2014. 

 Arbejdsgruppen skal drøfte læringsmål for den enkelte elev, elev-

gruppe, klasse, årgang, digitalisering af læringsmål. 

 Gruppen skal forholde sig til de regelforenklinger, som vedtages. I 

reformen lægges op til, at elevplanerne forenkles med udgangspunkt 

i forsøgsevaluering i 2013, færre og bedre afgangsprøver. Regeringen 

foreslår nye afgangsprøver, der skal afspejle, at 9. klasse også er be-

gyndelsen på videre uddannelse. Prøverne vil få et mere virkelig-

hedsnært fokus og en moderne form. 

 Gruppen skal drøfte vurderingspraksis som en naturlig del af sko-

lens læringsmiljø. Det gælder i forhold til elevens kompetencer og i 

forhold til lærerens planlægning af undervisningen. 

 

Planlægning og skoledagens organisering 

 Arbejdsgruppen skal drøfte organiseringsmuligheder i indskoling, 

mellemtrin og udskoling og på tværs af de enkelte klassetrin herun-

der skoleledelsens opgave med at planlægge en sammenhængende 

skoledag. Også mulighederne for fælles forberedelse blandt lærere 

og pædagoger skal drøftes. 

 Der lægges i reformen op til en dispensationsmulighed til at nedsæt-

te antallet af ugentlige aktivitetstimer for 0. – 3. klasse generelt og 

for 4. – 9. klasse i helt særlige tilfælde, hvis kommunen samtidig 

øger antallet af undervisningstimer med to voksne. Der lægges også 

op til, at klasselærerbestemmelsen ændres, så skolerne fastsætter 

hvordan organisering og ansvar for løsning af klasselæreropgaver va-

retages. Alle klasser skal fortsat have en klasselærer.  Der lægges op 

til øget frihed til at anvende pædagoger i undervisningen på 1. – 3. 

klassetrin. 

 

Dagtilbud og fritid og samspil mellem dagtilbud og skole 

Tid og aktiviteter flyttes fra fritidsordninger og klub over i skolen, og det 

medfører et behov for at nytænke området herunder i relation til åbningsti-

der og takster. Arbejdsgruppen skal desuden drøfte samarbejde med fritids- 

og foreningslivet og et fælles læringssyn på hele børne- og ungeområdet. 

 

Forældresamarbejde herunder skolebestyrelsens arbejde 

Arbejdsgruppen skal bidrage til udvikling af konkrete metoder og redskaber 

i forhold til skole-hjem-samarbejde og tilrettelæggelse af skolebestyrelses-
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samarbejde. 

 

Skoleledelse, dokumentation og kompetenceudvikling – drøftelserne 

skal kobles til arbejdet i de øvrige arbejdsgrupper 

Skoleledelserne har en afgørende rolle i forhold til at realisere en ny skole. 

Der er behov for at sætte fokus på lederskabet i forhold til at arbejde med 

visionen for en ny skole, motivation og medinddragelse af medarbejdere, at 

understøtte udviklingen af en vurderingspraksis i forhold til medarbejdernes 

pædagogiske praksis og i forhold til lederens egen ledelsespraksis.  

 

Det bliver også behov for at drøfte det professionelle samarbejde mellem 

skolens medarbejdere og de nye samarbejdsmuligheder og former mellem 

de pædagogiske medarbejdere og andre faggrupper. Også temaer som un-

dervisningsopgaven som en attraktiv karrierevej for lærere og praksisnær 

kompetenceudvikling er relevante temaer. 

 

Arbejdsgruppens arbejde skal i relation til disse temaer koordineres tæt med 

arbejdsgrupperne om ledelse, arbejdsgiverrollen og kompetenceudvikling. 

Tilsvarende er der behov for tæt samarbejde mellem gruppen om skolens 

indhold og arbejdsgruppen om dokumentation i forhold til at følge op på 

reformens tre mål: 

 

o Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 

o Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold 

til faglige resultater. 

o Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem 

respekt for professionel viden og praksis. 

 

3. Arbejdsform og tidsplan 

Det er vigtigt med en tæt koordinering af arbejdet i de forskellige arbejds-

grupper. Der sigtes derfor mod et antal fælles møder for alle grupperne. 

Der er udarbejdet en overordnet tidsplan for KL’s aktiviteter om folkesko-

lereformen rettet mod kommunerne (Bilag 1). 

 

Opstartstidspunkt og mødehyppighed for de enkelte arbejdsgrupper kan 

variere. På første møde i gruppen drøftes mødehyppighed og arbejdsform.  

Ultimo 2013 tages stilling til det videre arbejde i de forskellige arbejdsgrup-

per. 

 

På det første møde i arbejdsgruppen drøftes et forslag til arbejdsplan for 

gruppen. Planen skal spille tæt sammen med KL’s overordnede tidsplan for 

aktiviteter. Det skal drøftes, om der er behov for temamøder eller fagkonfe-
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rencer om udvalgte temaer, iværksættelse af kommunale netværk eller lig-

nende. Som en meget foreløbig tidsplan overvejes i øjeblikket følgende:  

 

 Temamøde om kobling mellem skolen og fritidstilbud for forvalt-

ningschefer og institutionsledere i juni/august 2013.  

 Temamøde om forpligtende samarbejder mellem skolen, ungdoms-

uddannelser og erhvervslivet i fx oktober 2013. 

 Konference om læringsmiljø og læringsmål fx i januar/februar 2014 

 

Arbejdsgruppen skal overordnet arbejde med skolens indhold og organise-

ring. Der nedsættes eventuelt underarbejdsgrupper om følgende temaer: 

 Læringsmål og elevopfølgning 

 Nye fritidstilbud og samspil mellem dagtilbud og skole 

 Udskoling/forpligtende samarbejde/uddannelsesparathed 

 Indholdsmæssig planlægning af skoleåret 2014/2015 

 Forældresamarbejde 

 

4. Sammensætning af arbejdsgruppen 

 

Titel Navn Kommune Bemærkninger 

Direktør Lisbeth Mogensen Vordingborg  

Direktør Martin Østergaard 

Christensen 

Hjørring  

Direktør  René Nielsen Langeland  

Centerchef Aase Schmidt Næstved  

Skolechef Steen Ebdrup Bornholm  

Chefkonsulent Kirsten Busk Vejen  

Skolechef  Jesper Carlsen Thisted  

Skoleleder Michael Mariendal Gladsaxe  

Skoleleder Anette Leonhard Vejle  

Skoleleder Yasar Cakmak København  

SFO-leder Thomas Steffin Helsingør  

 

Projektleder og øvrige deltagere fra KL’s sekretariat 

Projektleder: Vicekontorchef Lis Sandberg 

Konsulent Lene Tetzlaff-Petersen 

Konsulent Søren Nielsen  

Chefkonsulent Dorthe Møller 

Chefkonsulent Janne Vinderslev 

Chefkonsulent Niels Holger Bloch Olsen 

Chefkonsulent Kirsten Jørgensen og konsulent Dorthe Lehm Jensen vedrø-

rende nye fritidstilbud og samspil mellem dagtilbud og skole 
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Chefkonsulent Jan Bauditz i arbejdet om udskoling/forpligtende samarbej-

de/uddannelsesparathed 

Chefkonsulent Anette Aunbirk i arbejdet med forældresamarbejde 
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Bilag 1. Tidsplan for større KL-initiativer, der kan støtte 
kommunernes realisering af en folkeskolereform 

 

Denne foreløbige tidsplan viser, 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 refor-

men. Planen vil løbende blive justeret. Sideløbende med de nævnte aktivite-

ter 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, kommu-

naldirektørkredsen og diverse fagdirektørkredse. 

 

Tidspunkt Målgruppe Indhold 

Marts/april 

2013 

 

 

Kommunaldirektø-

rer og børne- og 

ungedirektører 

Dialogmøder i de fem regionale kommunaldirektørkredse med 

deltagelse af børne- og ungedirektørerne. Folkeskolereformen drøf-

tes i forhold til visionen med reformen, indhold og økonomi. Der 

sættes desuden fokus på tidsplanen for forberedelse af reformen 

herunder de aktiviteter, KL forventer at igangsætte for at under-

støtte kommunerne. 

Marts/april 

2013 

 

Børne- og kulturdi-

rektører samt  

skolechefer 

Tilbud om KL-deltagelse i et møde om folkeskolen i de fem regio-

nale direktørnetværk for børne- og kulturdirektører, 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 be-

hovet for inspirationsmaterialer, modeller m.v. til brug for kom-

munernes forberedelse. 

16. april 

2013 

Børne- og ungedi-

rektører 

KL-træf for børne- og kulturdirektører om større temaer i 2013 på 

børneområdet. Folkeskolen er ét blandt flere emner. 

23. april 

2013 

Økonomidirektø-

rer (Ø98) 

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

vil være fokus på budgetteringsforudsætninger og relevante sty-

ringsinformationer, som økonomiforvaltningerne har brug for at 

sætte fokus på tidligt i budgetprocessen. 

Maj 2013 Borgmestre og 

formænd for bør-

ne- og skoleudvalg, 

kommunaldirektø-

rer og børn- og 

ungedirektører 

Der planlægges 3-5 møder rettet mod borgmester og formanden 

for børne- og skoleudvalget, kommunaldirektører og børn- og un-

gedirektører om visionen bag folkeskolereformen, indholdet i re-

formen 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 for-

bindelse med budget 2014 i relation til reformen. KL planlægger til 

brug for mødet at udarbejde et oplæg/inspirationsmateriale herun-

der forslag til tidsplan for forberedelse af den nye skole og refor-

men, der ventes at træde i kraft i august 2014. Den samlede øko-

nomi i reformen vil på dette tidspunkt fortsat ikke være kendt. 
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Maj/Juni 

2013 

Skoleledelser, øvri-

ge ledelser på bør-

ne-, unge- og fri-

tidsområdet, chefer 

for området 

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 konferencer eller 5-8 regionale møder. På mødet sættes 

fokus på visionen bag folkeskolereformen samt reformens 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 ledel-

sesopgaven. 

14.-15. maj 

2013 

Kommunalpoliti-

kere, forvaltnings-

chefer og udvik-

lingskonsulenter 

KL afholder Kultur- og fritidskonference i Silkeborg. På konferen-

cen sættes bl.a. fokus på aktivitetstimerne og koblingen mellem 

skole- og fritidsliv. 

Medio juni 

2013 

Kommunalpoliti-

kere, især økono-

miudvalgsmed-

lemmer samt 

kommunaldirektø-

rer, øvrige direkti-

onsmedlemmer og 

økonomichefer 

KL afholder Aktuel Kommunaløkonomi. På dette tidspunkt for-

ventes 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 

Kommunalpoliti-

kere primært 

borgmestre, fagud-

valg og økonomi-

udvalg samt top-

chefer. 

Der afholdes 5-8 regionale møder for økonomiudvalgs- og skole-

udvalgsmedlemmer om folkeskolereformens konsekvenser og mu-

ligheder. På dette tidspunkt kendes både de indholdsmæssige og 

økonomiske rammer for reformen samt de nye overenskomster. 

Der lægges vægt på, hvilke typer af beslutninger kommunalbesty-

relserne bør træffe i løbet af efteråret med henblik på at fastlægge 

rammer for skolerne og skolelederne, når den lokale skole- og bør-

nepolitik skal udmøntes Der sættes fokus på reformens konsekven-

ser for skole- og børnepolitikken og koblingen til styringen af ind-

hold og ressourcer. Der præsenteres forskellige scenarier for, hvad 

politikerne lokalt bør/kan tage stilling til samt forskellige styrings-

modeller 

August 

2013 

Forvaltningschefer 

og skoleledere 

Halvdagsinformationsmøder om resultat og konsekvenser af over-

enskomstforhandlingerne. 

Efterår 

2013 - sep-

tember-

november 

Skoleledelser og 

forvaltninger 

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 afgørende af ledelsen klædes på til denne opgave og 

tager ejerskab til visionen for fremtidens skole og realiseringen af 

den. Der iværksættes kurser – formentlig over 2-3 dage for skole-

delserne om visionen for fremtidens skole. Der sættes fokus på de 
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redskaber og faglige temaer, der ledelsesmæssigt skal arbejdes med 

frem til sommeren 2014 med henblik på at afklare rammer, indhold 

og ressourceanvendelse for det kommende skoleår. På møderne 

præsenteres inspirationsmateriale med eksempler og praktiske red-

skaber og værktøjer, der kan anvendes på den enkelte skole i plan-

lægningen af skoleåret 2014/2015. 

30.-31. 

januar 2014 

Kommunalpoliti-

kere, forvaltnings-

chefer, skole-, 

dagtilbuds- og 

institutionsledere 

KL afholder konference Børnetopmøde 2014 i Ålborg. Konferen-

cen vil omhandle hele børne- og ungeområdet og vil være en natur-

lig anledning til at markere folkeskolereformens ikrafttræden og 

kommunernes arbejde med forberedelserne, herunder konsekven-

ser 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 temada-

ge/konferencer om faglige temaer i reformen, fx koblingen mellem skolen 

og fritidstilbud, samarbejder mellem skolen, ungdomsuddannelser og er-

hvervslivet, arbejdet med læringsmiljø og læringsmål, kompetenceudvikling 

af medarbejdere m.v. 

 

 

 


