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Kommissorium for kommunal arbejdsgruppe 
om dokumentation ifm  skolereform 

 

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. 
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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 

 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 

.Det ventes, at regeringen vil igangsætte et arbejde, hvor det drøftes med de 

kommunale parter, hvordan der skal følges op på målene i reformen.  

 

2. Formål for arbejdsgruppe om dokumentation 

Der vil være et stort politisk fokus på effekten af reformen, og dermed et 

behov for at følge op på de nationale mål, som regeringen har opstillet i 

reformen.  

 

Reformudspillet indeholder følgende tre mål: 

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

 Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold 

til faglige resultater. 

 Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem 

respekt for professionel viden og praksis. 
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Det vil grundlæggende være i kommunerens interesse, hvis der opbygges et 

aftalebaseret system, hvor KL løbende har en dialog med staten om over-

ordnede målsætninger og pejlemærker for folkeskolen. Det er i den forbin-

delse helt afgørende, at opfølgningen respekterer det lokalpolitiske råderum 

og ikke medfører en detailstyring af kommunerne. 

 

Til det formål kan der etableres et styrings- og målesystem mellem stat og 

kommuner, der på den ene side sikrer, at staten kan få viden og dokumenta-

tion af kvaliteten i skolen koblet til reformens mål og på den anden side 

sikrer fleksibilitet og frihedsgrader i den lokale tilrettelæggelse af skoledagen 

og undervisningen. 

 

Her er det afgørende, at de mål som aftales mellem KL og regeringen også 

kommer til at indgå som pejlemærker i den skole- og børnepolitiske debat, 

som finder sted i den enkelte kommune. 

 

Som led i drøftelserne mellem regeringen og parterne om dokumentation i 

relation til folkeskolen har KL brug for at iværksætte en række initiativer: 

 

 Der skal defineres nye overordnede (og eventuelt underordnede) 

målsætninger, der skal kunne understøttes af kvantificerbare indika-

torer. Målsætningerne skal ses i sammenhæng med de frihedsgrader 

kommunerne får. 

 Der skal skabes overblik over de styringsrelationer, der allerede i dag 

er mellem stat og kommune. 

 Der skal skabes overblik over den dokumentation, der allerede eksi-

sterer, herunder i hvilken grad det anvendes samt i hvilken grad, det 

kan understøtte nye målsætninger. I den forbindelse inddrages: Det 

nationale Dokumentationsprojekt på folkeskoleområdet, kvalitets-

rapporten på folkeskoleområdet, dokumentation vedr. inklusion på 

specialundervisningsområdet, FLIS, osv. 

 Der skal udarbejdes forslag til en ledelsesinformationsmodel, der in-

debærer mulighed for at implementere det nye aftalesystem (dialog 

begge veje), og samtidig giver den enkelte kommune mulighed for at 

supplere med lokale styringsbehov. 

 

Arbejdsgruppen skal rådgive KL i forbindelse med ovenstående initiativer. 

Arbejdsgruppen skal desuden rådgive KL om politisk og fagligt relevante 

mål og målsætninger, hvilke dokumentationsredskaber kommunerne og 

skolerne har brug for, hvordan dokumentationen kan indgå i dialogen mel-

lem de forskellige niveauer samt hvordan det systemmæssigt kan understøt-

tes. 
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Produktet af arbejdet skal i sidste ende være et konkret målesystem byggen-

de på eksisterende og evt. nye data. 

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). 

 

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. 

 

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. 

 

Drøftelserne med staten forventes at gå i gang, så snart det endelige indhold 

af skolereformen kendes til sommer. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis der 

i arbejdsgruppen har været taget en drøftelse af meningsfulde måder at måle 

skolens resultater på forud for disse drøftelser. Møde frekvensen i arbejds-

gruppen bør tilpasses progressionshastigheden i drøftelserne med staten. 

 

Et samlet dokumentationssystem skal være klar til brug senest ved starten af 

skoleåret 2014/2015. Såfremt der skal foretages ”nulpunkts-målinger”, som 

ikke kan baseres på eksisterende data, kan der dog være behov for at have 

færdigudviklet nogle måleredskaber på et tidligere tidspunkt.  

 

Hovedbelastningen i arbejdsgruppen forventes på den baggrund at komme 

til ar ligge i de tre sidste kvartaler af 2013. 

 

4. Sammensætning af arbejdsgruppen 

Dokumentationssystemet forventes som sagt at komme til at fokusere resul-

tater fremfor aktiviteter og ressourcer. Drøftelserne kommer derfor til dels 

at dreje sig om, hvad der skolefagligt er relevant og hvad der er politisk re-

levant. Derfor er arbejdsgruppen sammensat af skolechefer, skoleansvarlige 

direktører samt kommunaldirektører.   
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Arbejdsgruppen har følgende medlemmer: 

 

Titel Navn Kommune Bemærkninger 

Kommunaldirektør Jette Runchel Albertslund  

Kommunaldirektør Niels Aalund Horsens  

Direktør Carsten V. Lund Vejen KL’s rådgivnings-

panel for doku-

mentation 

Direktør Finn Gaarskjær Halsnæs  

Direktør Erik Østerby Struer  

Direktør Lisbeth Lentz Ishøj  

Økonomichef Preben Andersen Århus  

Skolechef Kirsten Meisner Billund  

Skolechef Marianne Stente-

bjerg 

Holbæk  

Udviklingschef Lene Nygaard  Odense  

Skolechef Egon Agerlin Egedal  

 

Projektleder og øvrige deltagere fra KL’s sekretariat 

Projektleder Konsulent Louise Tarp Thorgaard (Økonomisk Sekretariat) 

Kontorchef Claus Mogensen (Økonomisk Sekretariat) 

Konsulent Hanne Bertelsen (Center for børn og uddannelse) 

Chefkonsulent Anette Aunbirk (Center for børn og uddannelse) 

Chefkonsulent Jakob Lynge Lind (Økonomisk Sekretariat) 

Chefkonsulent Charlotte Wulff (Økonomisk Sekretariat) 
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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. 

 

 


