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Børne- og Ungestaben 

 

Frisættelse fra statslig regulering på skoleområdet  

Det fremgår af aftale om kommunernes økonomi for 2023, at landets kommuner skal sættes fri på 
blandt andet skoleområdet. Der lægges op til, at de såkaldte velfærdsaftaler skal udbredes. End-
videre fremgår det, at kommunerne forpligter sig til at fjerne mest mulig unødig kommunal regule-
ring på de nævnte områder, herunder skoleområdet.  

Det bemærkes i aftalen, at det er en større forandringsproces at gennemgå og nytænke et helt 
velfærdsområde. Regeringen og KL er enige om at samarbejde om fordelingen af kommunerne. 
Ambitionen er, at kommunernes ønske i forhold til at blive frisat på enten dagtilbuds-, folkeskole- 
og ældreområdet i videst muligt omfang imødekommes samtidig med, at nogenlunde lige mange 
kommuner frisættes på tværs af de tre velfærdsområder. KL vil på baggrund af kommunernes 
ønske udarbejde et oplæg til fordeling på de tre områder. 

På folkeskoleområdet er der indgået velfærdsaftaler med Holbæk og Esbjerg Kommuner i en tre-
årig forsøgsperiode. Der gennemføres en midtvejsevaluering af forsøget, som forventes at ud-
komme i løbet af 2022.  

For at sikre børn og forældres rettigheder er det ikke muligt at afskaffe alle regler. Derfor er der 
fastsat nogle hegnspæle, som forsøgskommunerne fortsat skal overholde. Det drejer sig blandt 
andet om, at der fortsat skal arbejdes med afsæt i folkeskolens formålsparagraf, at eleverne har 
krav på vederlagsfri optagelse på en folkeskole, at eleverne skal have den nødvendige støtte i 
undervisningen, og at der skal afholdes afgangsprøver.  

De tidlige indikationer fra Analyseinstituttet VIVE, der foretager den løbende evaluering af vel-
færdsaftalerne, beretter om, at frisættelsen har sat gang i nye aktiviteter rundt om i kommunerne, 
og flere oplever fornyet energi, da både ledere og medarbejdere motiveres af at kunne udvikle og 
tilrettelægge deres arbejde, så det giver mest muligt mening for den enkelte skole. 



 

Foreløbige erfaringer fra forsøgskommunerne 

Erfaringerne fra Holbæk Kommune og Esbjerg Kommune er fortsat sparsomme, da frisættelses-
forsøget på folkeskoleområdet ikke har været i gang så længe. Til trods herfor har de to kommuner 
naturligvis allerede gjort sig nogle erfaringer. 

Det er en klar ambition med frisættelsesforsøget, at så mange beslutninger som muligt skal træf-
fes i samspil med børn, forældre og skoler, så kvaliteten på folkeskoleområdet styrkes, og ar-
bejdsglæden blandt medarbejdere og ledere øges. Netop inddragelse i beslutningsprocesser er 
noget, der arbejdes målrettet med i de to kommuner, hvor både børn, forældre, ledere, medarbej-
dere, lokalsamfundet, m.fl. får indflydelse på, hvordan man styrker folkeskolen. Det har således 
været en større proces at deltage i forsøgene. Det betyder også, at der er variation i, hvilke tiltag, 
der er igangsat fra skole til skole. Der ses dog flere tendenser på tværs af skolerne. Disse er op-
summeret nedenfor.  

- Kortere skoledage  

- Færre voksne og stærkere relationer til børn og forældre 

- Flere to-læretimer 

- Stærkere elevråd  

- Mere fritid, SFO og Klub 

- Flere fordybelsestimer og temadage  

- Nye fag og flere valgfag 

   

Skoleledernes oplevelse af bureaukrati på folkeskoleområdet 

Skoleafdelingen har adspurgt skolelederne om, hvordan man kan reducere mængden af bureau-
krati på folkeskoleområdet med henblik på at frigøre tid til at løfte kerneopgaven. Det er ikke vur-
deringen, at der på Frederiksberg er mange lokalt besluttede regler. Men der kan på baggrund af 
dialogen med skolelederne peges på følgende tre punkter, der arbejdes videre med: 1) Admini-
strativ understøttelse og samarbejde med forvaltningen. 2) Tværfagligt samarbejde. 3) Åben 
Skole. 

Tidligere proces på skoleområdet 

Kommunalbestyrelsen vedtog i maj 2016 at gennemføre en regelforenklingsanalyse på skoleom-
rådet, hvor Rambøll, på baggrund af et udbud, blev valgt til at gennemføre en analyse. Rappor-



ten, som blev behandlet i undervisningsudvalget i november 2016, indeholdt følgende ni anbefa-
linger til Frederiksberg Kommune: 

1. Styrk arbejdet og kompetencerne i at arbejde med læringsmål 

2. Fokuser på kvalitet frem for kvantitet i anvendelsen af MinUddannelse og arbejdet med 
læringsmål 

3. Tydeliggør krav og forventninger til anvendelsen af MinUddannelse 

4. Styrk forældrenes rolle i relation til den digitale læringsplatform 

5. Afklar hvilken rolle de nationale test skal spille fremadrettet 

6. Afklar værdien af de kommunale test 

7. Prioritér hvilke mål og data der er mest relevante at arbejde med 

8. Afklar behovet for dokumentation og evalueringsresultater på de forskellige niveauer i or-
ganisationen 

9. Styrk samarbejde mellem lærerne om brug af test og dokumentation 

Undervisningsudvalget besluttede efterfølgende på møde i november 2016, at der skulle udarbej-
des en revideret plan for implementering af læringsplatform og arbejdet med læringsmål, feed-
back og evaluering. Herudover tog undervisningsudvalget på mødet den 20. august 2018, sag 
om orientering om test i folkeskolen, herunder de kommunale test, til efterretning, hvor det bl.a. 
fremgik af sagen, at Rambøll-rapporten havde vist, at både lærere og skoleledere var positive 
over for de anvendte kommunale test. 

Forvaltningens vurdering 

Det er forvaltningens vurdering, at det pt. kræver fokus og ressourcer på skoleområdet at komme 
i mål med følgende tre større igangværende forandringsprocesser: 

- Implementering af ’Fremtidens skole 2030’ 
- ’Vision og hverdag’, et løft af de sårbare elever i folkeskolen  
- Implementering af mellemformer 

Dette bakkes op af samarbejdspartnerne på skoleområdet. Både skolelederne og forældrebesty-
relserne har således bemærket, at der er brug for ro på skoleområdet med henblik på at kunne 
arbejde målrettet med de større omstillinger, der er igangsat på skoleområdet. De foreløbige er-
faringer med frisættelserne på skoleområdet er, at udbyttet indtil videre har været den proces, 
som kommune, skole og forældre har været igennem sammen. Det er en proces, hvor der er 
skabt mere dialog om folkeskolen, og hvilken folkeskole man i de pågældende kommuner ønsker 
at have. I Frederiksberg Kommune har den dialog fundet sted i forbindelse med arbejdet med 



’Fremtidens skole 2030’. Der har været en bred, inddragende proces med børn, forældre, lærere, 
pædagoger og mange andre aktører om skolelivet. 

 

Område-MED’s bemærkninger 

Medlemmerne af BUO’s Område-MED drøftede på møde d. 31. august deres synspunk-
ter på frisættelse af skoleområdet i Frederiksberg Kommune og drøftede den sagsfrem-
stilling om frisættelse, at Magistraten drøftede før sommerferien: 

 

Af referatet fremgår det, at et enigt udvalgt udtrykte følgende:  

Område-MED er enig i indstillingen i sagen til Magistraten, og Område-MED er ikke interes-
seret i at deltage i velfærdaftalerne fsva. skole- og dagtilbudsområde, idet der allerede er me-
get i gang på områderne som er vigtigt at fokusere på.   

 

 


