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Danmarks Lærerforening støtter de tre overordnede mål, der ligger til grund 
for reformen. Vi deler ambitionen om, at alle elever skal blive så dygtige de kan, 
at betydningen af social baggrund skal mindskes - og at tilliden til folkeskolen 
skal styrkes og trivslen forbedres. 
  
Danmarks Lærerforening havde gerne set, at partierne i forbindelse med for-
handlingerne om folkeskolen i højere grad havde forholdt sig til, om der var 
forskningsmæssigt belæg for, at reformens enkelte dele vil fremme de tre mål.  
Folkeskolens udvikling skal bygge på solid viden og ikke på tilfældige ideer og 
fornemmelser.  
 
Foreningen har tidligere foreslået, at det nuværende vejledende timetal gøres til 
minimumstimetallet, og støtter således, at eleverne får øget deres faglige under-
visningstimetal. Det er imidlertid en forudsætning, at de ekstra timer bliver af 
høj faglig kvalitet. Det kræver velforberedte lærere, hvis flere timer skal have en 
positiv effekt på elevernes læring  
 

./. Som bilag til dette høringssvar er til orientering vedlagt kommentarer fra de 
faglige foreninger. Disse svar forholder sig til problemstillinger for de enkelte 
fag og områder. 

 
I dette høringssvar vil foreningen hovedsageligt koncentrere sig om fire pro-
blemfelter, hvor vi vurderer, at intentionerne i den politiske aftale fra 7. juni 
2013 ikke er blevet fuldt udmøntet i lovforslaget og dets bemærkninger. 
 
1. Lærernes professionelle ansvar og kvalifikationer 
Foreningen finder det positivt, at det i forligsteksten er understreget, at lærerne 
skal sikre sammenhæng i undervisningen, og at lærerne skal sikre, at de faglige 
mål for fag og klassetrin bliver indfriet. Lovudkastet og de tilhørende bemærk-
ninger giver imidlertid ikke lærerne noget håndtag til at forvalte dette ansvar, 
hvis den understøttende undervisning varetages af andre.  
 
Det er positivt, at der iværksættes en indsats for, at eleverne i alle fag på alle 
klassetrin skal modtage undervisning af lærere med undervisningskompetence 
(linjefag), da det styrker elevernes udbytte af undervisningen Vi ved, at det fx 
har stor betydning for den grundlæggende læse- og matematikundervisning i de 
yngste klasser, at lærerne har de rette faglige kompetencer. Det vil derfor virke 
direkte mod reformens målsætning, hvis der nu åbnes op for, at skolerne lokalt 
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kan lade pædagoguddannede uden formelle fagdidaktiske kvalifikationer vare-
tage den faglige undervisning i 1. -3. klasse. 
 
2. Klassens fællesskab 
I en tid, hvor alle taler om betydningen af den inkluderende skole, er det be-
kymrende at konstatere, at ændringerne reelt øger mulighederne for en niveau-
delt skole. Dette vil være i direkte modstrid med lovens intention om at mind-
ske betydningen af elevernes sociale baggrund. 
 
Forskningen viser endvidere, at det samlet set vil svække eleverne faglige ud-
bytte af undervisningen. 
 
3. Indsnævring af fagligheden 
Internationale erfaringer viser, at de meget snævre kriterier - der er fastlagt som 
vurderingsgrundlag for reformens resultatmål. - vil medføre, at andre for ele-
verne afgørende faglige kompetencer vil blive nedprioriteret. 
 
4 Forenklinger 
Endelig vil foreningen som et fjerde område problematisere nogle af de såkald-
te forenklinger, som er blevet medtaget i lovudkastet. En række af dem er efter 
foreningens opfattelse hverken forenklinger eller forhold, som vi kan genkende 
fra de udmeldinger, der er kommet fra forligspartierne. 

 

Danmarks Lærerforenings kommentarer til de fire områder 

Ad 1. Lærernes professionelle ansvar og kvalifikationer 

Det fremgår af den politiske aftale fra 7. juni 2013, side 18 pkt. 2, at ”pædago-
ger og medarbejdere med andre relevante kompetencer ikke kan tillægges un-
dervisningskompetencer”. Det er ifølge aftalen lærerne, der har den generelle 
undervisningskompetence og ansvaret for, at undervisningen i både de fagop-
delte timer og i den understøttende undervisning fremmer elevernes udvikling 
og leder hen mod de faglige mål.  
 
Det må forudsættes, at børnehaveklasselederen har et tilsvarende ansvar og 
undervisningskompetence for undervisningen i børnehaveklassen. 
 
Beskrivelserne af de forskellige personalegruppers kompetencer jf. lovudkastes 
§§ 28 – 30 er efter foreningens opfattelse ikke slået tydeligt igennem i de æn-
drede formuleringer af § 18. Her er der sket en unødig generalisering, så lærer-
ne ikke tillægges andre beføjelser end det øvrige ”undervisende personale”!  

 
Hvis lærerne skal sikre sammenhæng i undervisningen, og sikre at undervisnin-
gen i såvel fag som inden for tiden til den understøttende undervisning leder 
frem mod de faglige mål for fag og klassetrin, må lærerne have hjemmel i loven 
til at forvalte denne opgave, hvis den understøttende undervisning gennemfø-
res af pædagoger eller andre. Hvis fx en tur i mosen i en understøttende under-
visningsaktivitet skal understøtte de fastlagte mål i natur/teknik, må læreren 
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have adgang til at lede den voksne, der skal varetage opgaven, i hvad der er 
hensigten med turen, og hvad der skal foregå. 
 
Danmarks Lærerforening anbefaler, at der tilføjes en § 18, stk. 6, der sikrer lærerne beføjel-
ser som undervisningsledere, hvis den understøttende undervisning ikke forestås af læreren 
selv. 
 
Det er angivet i bemærkningerne til loven, at det er lærerens ansvar at fastlægge 
mål for elevernes undervisning. I forligsteksten er det præciseret, at dette om-
fatter de faglige mål. Formuleringen af § 18, stk. 4 i lovforslaget giver i mod-
strid hermed mulighed for, at opgaven kan varetages af pædagoger eller andre.  
 
Danmarks Lærerforening anbefaler, at den gældende tekst af § 18, stk. 4 fastholdes, så det 
fortsat er lærernes professionelle ansvar at sætte faglige mål i samarbejde med eleverne. 
 

De yngste klasser 
Som angivet i bemærkningerne til lovforslaget s. 2, så har den øgede fokus på 
undervisningen i de yngste klasser givet mærkbare forbedringer. Hvis disse 
forbedringer skal fastholdes og yderligere øges, skal eleverne i de yngste klasser 
også fremover sikres kvalificeret undervisning af veluddannede lærere i alle fag.  
 
Som det også er beskrevet i bemærkningerne side 70, så har pædagogerne i de 
forsøg, der ligger til grund for lovændringen ”primært haft en assisterende og 
supplerende rolle i forhold til lærerne”.  
 
Som tidligere beskrevet, så virker det direkte mod lovens intentioner om styrket 
faglighed, hvis lovgiverne åbner op for, at pædagoguddannede uden formelle 
fagdidaktiske kompetencer kan varetage undervisningen i alle fag. Det virker 
helt paradoksalt, når der samtidig lægges op til en beslutning om, at lærerud-
dannede kun kan undervise i deres ”linjefag”. 
  
Danmarks Lærerforening anbefaler, at lovudkastets § 29a omformuleres, så det fremgår, at 
pædagoger ikke kan tillægges ansvar for at varetage undervisningen i et fag på de yngste klas-
setrin. 
 

Inklusion 
I bemærkninger til § 16 b er mulighederne for at nedskalere de understøttende 
timer for at øge antallet af undervisningstimer med to voksne i klasser med 
særlige behov (4. – 9. klasse) beskrevet. Det fremgår, at der med lovforslaget 
ikke stilles nogle kompetencemæssige krav til de voksne, der skal indgå i denne 
undervisning.  
 

./. Som beskrevet i høringssvaret fra Pædagogiske Psykologers Forening, så giver 
det ikke mening at udskille vigtige undervisningsopgaver til faggrupper, der 
ikke har fagdidaktiske kompetencer.  

 
At kunne håndtere fagligt svage elever kræver, at man har en stor faglig viden 
både didaktisk og specialpædagogisk. Fra forskningsmæssige undersøgelser, 
bl.a. ”Effekt og pædagogisk indsats ved inklusion af børn med særlige behov i 
grundskolen” fra 2012 ved vi, at hvis det overhovedet skal have nogen effekt, 
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at der er to voksne i klassen, så er helt afgørende, at de begge har en under-
visningsmæssig kompetence og særlig viden omkring, hvordan man sætter ind i 
forhold til eleverne. 
 
Danmarks Lærerforening anbefaler, at det af loven fremgår, at det er en forudsætning for at 
benytte § 16 b, at begge voksne har de nødvendige faglige kvalifikationer herunder under-
visningsmæssig kompetence. 

 
Skolebiblioteksfunktionen 
Det er essentielt, at det team, der virker i skolebiblioteket/læringscentret, har 
tæt kontakt til og føling med skolens pædagogiske linje og den daglige under-
visning, og selv har undervisningskompetencer. Alene derved kan lærere og 
elever få det fulde udbytte af samarbejdet med skolebiblioteket. Skolebibliote-
karen skal på et didaktisk grundlag kunne give lærerne faglig sparring bl.a. i 
forbindelse med den daglige undervisning og ikke mindst skoleårets planlæg-
ning, og give eleverne faglig vejledning i valget af materialer til projektopgaver 
mv.  
 
Det er derfor helt uforståeligt, at lovudkastet med bemærkningerne til § 30 på 
side 71 fjerner det faglige grundlag for varetagelse af skolebiblioteksfunktionen. 
 
Danmarks Lærerforening anbefaler, at bestemmelserne i den gældende bestemmelse om kvali-
fikationskrav til skolebibliotekarer fastholdes. 
 

Kompetenceløft 
Danmarks Lærerforening deler ambitionen, om, at alle elever i folkeskolen i 
2020 skal undervises af lærere, som enten har undervisningskompetence (tidli-
gere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har opnået en 
tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. Som det er udtrykt 
i lovforslaget § 40, stk. 7. 
 
Kravene til elevernes kundskaber ændrer sig løbende, og det stiller nye krav til 
lærernes kompetencer. Kompetenceudvikling af alle lærere er således en konti-
nuerlig proces. Internationale sammenligninger viser tydeligt, at danske læreres 
deltagelse i faglig kompetenceudvikling er lav. Der er således et massivt behov 
for at styrke lærernes efteruddannelse. 
  
Efter foreningens opfattelse bør der være fastlagte kriterier for vurderingen af 
undervisningskompetence. En vurdering, der skal foregå i en dialog mellem 
leder og lærer fx i forbindelse med drøftelsen om den overenskomstbestemte 
uddannelsesplan. 
 
Danmarks Lærerforening anbefaler, at det af lovbemærkningerne fremgår, at der i det parts-
samarbejde, der er beskrevet i Lov 470 om kompetenceudvikling skal udarbejdes et grundlag 
for vurderingen af lærerens undervisningskompetence – og at forligskredsen vil følge, hvilke 
kriterier, der lokalt fastlægges for at tillægge undervisningskompetence. 
 
Det skal bemærkes, at de resurser, der er afsat til ovennævnte kompetenceløft, 
end ikke kan dække den nedgang, der har været i skolernes efteruddannelses-
ressourcer gennem de seneste 5 år. Hvis et reelt kompetenceløft af lærerne skal 
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virkeliggøres kunne det være naturligt at medtænke jobrotationsordninger, så 
den halve milliard, der i dag bruges på passiv forsørgelse af ledige lærere, brin-
ges i spil. Det vil give mulighed for en ekstraordinær uddannelsesindsats.  

Ad 2. Sikring af klassens fællesskab 

Et trygt socialt fællesskab, hvor eleverne ikke deles efter fagligt niveau, er den 
bedste ramme i forhold til at løfte flest elever mest muligt. I Sverige gjorde man 
sig for ti år siden dyrt købte erfaringer med en såkaldt fleksibel skoledag, hvor 
eleverne vekslede mellem forskellige fag, aktiviteter og hold. Det svenske Skol-
verket advarer i dag direkte mod denne udvikling. 
 
Der er ligeledes megen norsk og dansk forskning fra de seneste år, der tydeligt 
konkluderer, at der er mere problemadfærd i skoler, der betjener sig meget af 
skiftende grupperinger af eleverne. Forholdet er bl.a. belyst af SFI – Det natio-
nale forskningscenter for velfærd, der i en rapport fra i år konkluderer, at elever 
fra resursestærke hjem godt kan klare sig med mere løse faglige rammer, men at 
det bestemt ikke gælder for elever fra resursesvage hjem. 
 
Det fremgår af rapporten, at såvel elever fra resursesvage hjem som elever fra 
ressourcestærke hjem alle profiterer af, at læreren bruger relativt megen tid til 
fælles opgaveløsning i klassen, og at læreren lægger lige megen vægt på faglige 
som sociale og trivselsmæssige mål for undervisningen.  
 
Det er derfor bemærkelsesværdigt, at en undersøgelse i DR ved skoleårets be-
gyndelse viser, at en meget stor del af skolelederne oplever øget gruppering og 
niveaudeling er et selvstændig mål med reformen. Der er en betydelig risiko 
for, at reformens implementering vil gentage de svenske fejl - og underminerer 
den enhedsskole, som også OECD har fastslået giver alle elever det største 
udbytte.  
 

Holddannelse 
Den gældende 50 pct-regel for holddannelse er både enkel, objektiv og let for-
ståelig for elever, forældre og medarbejdere. Det er derfor påfaldende, at reglen 
med begrundelsen ”regelforenkling” foreslås erstattet af regler, der i lovudka-
stet og bemærkningerne er både diffuse og uforståelige. Ingen elev eller foræl-
dre vil kunne vurdere, om de modtager en undervisning, der i væsentligt om-
fang foregår med udgangspunkt i klassen.  
 
Danmarks Lærerforening anbefaler, at den nuværende bestemmelse i § 25, stk. 6 om, at 
eleverne skal undervises i deres klasse i den overvejende del af undervisningstiden fastholdes. 
 
Såfremt dette forslag ikke følges, må der i bemærkningerne til lovforslaget gives 
kvantitative anvisninger på, hvad der forstås ved ”væsentligt omfang”. 
 
Danmarks Lærerforening kan konstatere, at enkelte skoler allerede inden for 
den gældende lovs rammer - bl.a. for at kunne takle inklusionsudfordringen - 
reelt har genindført den niveaudelte skole i enkelte fag. Denne tendens vil kun 
blive fremmet med dette lovforslag. Hermed fjernes grundprincippet for den 
enhedsskole, som giver alle elever det største faglige udbytte.  
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Danmarks Lærerforening anbefaler, at det præciseres, at bestemmelsen om, at undervisningen 
tager udgangspunkt i klassen gælder for de enkelte fag - og ikke kun i forhold til den samlede 
undervisningstid. 
   
Foreningen kan konstatere, at KL allerede i deres budgetvejledning fra juni 
2013 fremhæver de øgede muligheder for holddannelse uden begrænsninger i 
timeomfang eller holdstørrelse som et besparelsespotentiale. Denne tilgang til 
anvendelse af holddannelse er ikke gavnlig for undervisningens kvalitet. 
 
Danmarks Lærerforening anbefaler, at der i § 17 indføres en bestemmelse om, at undervis-
ning på ”storhold” skal modsvares af tilsvarende undervisning på ”små hold”. Dette skal 
sikre, at holdstørrelsen for de hold, som den enkelte modtager sin undervisning på, ikke over-
stiger 28. 
 

Udskoling 
De mange forslag til nye regler om hold- og klassedannelse kan betyde, at fol-
keskolen fremover ikke fremstår som en enhedsskole. En særlig udfordring er 
mulighederne for toning i udskolingen, profillinjer og mulighederne for at væl-
ge (fravælge) andet fremmedsprog, som kan bruges til klassedeling i overbyg-
ningen. 
 
Danmarks Lærerforening støtter bestræbelserne på, at de ældste elever får øget 
indflydelse på valgfag mv. Det er imidlertid væsentligt, at dette ikke fremmer en 
niveaudelt skole med hhv. ”boglige- og praktiske linjer”. Det vil i modstrid med 
lovens intention øge betydningen af social baggrund. 
 
Danmarks Lærerforening anbefaler, at det præciseres i § 25 a, at profillinjer, tonede udgan-
ge, valg (eller fravalg) af andet fremmedsprog eller valgfag ikke må begrænse den enkelte elevs 
muligheder for at vælge en efterfølgende ungdomsuddannelse - eller laves på grundlag af elever-
nes faglige niveau. 

 
Klasselærer  
Klasselæreren er i dag tillagt den koordinerende opgave i relation til undervis-
ningen for klassen og den enkelte elev. Det bør fortsat være klasselærerens 
omdrejningspunkt. Klassen og den enkelte elevs faglige og sociale udvikling 
kan ikke skilles ad.  
 
Danmarks Lærerforening konstaterer, at forslaget om ændret klasselærerfunkti-
on er beskrevet i afsnittet regelforenklinger. Foreningen kan ikke se, hvori for-
enklingen i forslaget ligger. Det er heller ikke foreningens opfattelse, at det har 
været et spørgsmål, der er blevet rejst af de politiske partier, der har indgået 
forliget. 
 
Klasselærerfunktionen har afgørende betydning for forældrenes muligheder for 
at samarbejde med skolen om klassens udfordringer. Klasselærerfunktionen er 
internationalt anerkendt som en stor styrke ved folkeskolen. 
 
Danmarks Lærerforening ser gerne, at to lærere inden for klassen kan varetage 
klasselærerfunktionen i fællesskab. Det vil imidlertid være ødelæggende for 
klassefællesskabet, når der med lovudkastets tekst åbnes mulighed for, at klas-



 Side 7 af 9 
 

selæreropgaven erstattes af en ”kontaktlærerordning”, hvor eleverne på tværs af 
klasser tilknyttes forskellige lærere og pædagoger.  
 
Danmarks Lærerforening anbefaler, at forslagets § 18, stk. 5 ændres, så det fremgår, at 
klasselærerfunktionen eventuelt kan varetages af to af klassens lærere i fællesskab, men ikke 
kan erstattes af en ”kontaktlærerordning”, hvor eleverne på tværs af klasser tilknyttes for-
skellige lærere og pædagoger.  
 
Ad 3. Indsnævret faglighed 

Som skrevet i indledningen, så er målsætningerne for reformen gode. Det er 
imidlertid stærkt bekymrende, at de gode mål for reformen om, at alle elever 
skal blive så dygtige som de kan – og at betydningen af social baggrund skal 
mindskes, er blevet oversat til meget snævre testmål i matematik og læsning. 
Danmarks Lærerforening må med bekymring se, at de nationale test med lov-
forslaget nu også formelt er blevet det styrende kontrolredskab. 
 
Al evalueringsviden viser, at det resulterer i, at indsatsen bliver fokuseret på 
opfyldelse af disse snævre succeskriterier. Den engelske professor Margaret 
Brown har redegjort for de engelske erfaringer med få præcise mål, der blev 
fulgt op af kontrol gennem et nationalt testsystem. Undervisningen i den engel-
ske skole blev mere og mere målrettet mod det, der blev testet. Eleverne blev i 
begyndelsen dygtigere til det, de blev testet i, men deres faglighed skrumpede til 
mere og mere at handle om den lille del, som kunne omfattes af testsystemerne.  
 
De nationer, der klarer sig godt i en globaliseret verden, er dem, der evner at 
kvalificere alle elever, så de kan bruge deres viden og færdigheder også i en 
nytænkende, kreativ og innovativ sammenhæng. Hvis vi i Danmark, som fore-
slået snævrer resultatmålene ind til de udvalgte testområder, svigter vi såvel 
eleverne som samfundet i forhold til fremtidens udfordringer. 
 
I forhold til dette er det bemærkelsesværdig, at det ikke præciseres, hvordan 
målet om øget tillid til folkeskolen skal vurderes. 
 
Danmarks Lærerforening anbefaler, at succeskriteriet for elevernes faglige udbytte udvides 
markant. Danmarks Lærerforening har et bud på, hvordan fagligheden i alle fag kan indgå. 
Danmarks Lærerforening anbefaler endvidere, at der i lovbemærkningerne skrives ind, at der 
skal knyttes reel følgeforskning til reformens implementering. En forskning, der skal lægge en 
bredere faglighedsforståelse til grund for en vurdering af målopfyldelsen af reformens tre mål – 
og en forskning, der kan give grundlag for en vurdering af, om tilliden til folkeskolen fremmes 
eller svækkes. 
 
Ad 4. ”Regelforenkling” 

Som det fremgår af ovenstående bemærkninger om holddannelse og klasselæ-
rerfunktionen, så kan foreningen konstatere, at der i den politiske aftale er tilfø-
jet en række forslag under overskriften ”regelforenkling”, som ikke er reelle 
forenklinger. 
 
Det er foreningens opfattelse, at størstedelen af disse forslag ikke har grund i 
forligspartiernes drøftelser. Vi har bemærket, at der i sidste års økonomiaftale 
mellem regering og KL indgik et bilag om ”regelforenklinger i folkeskolen”. 
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Undervisningsministeriet har trods flere anmodninger nægtet foreningen akt-
indsigt i dette bilag. Det er således ikke muligt at vurdere omfanget af den 
præmis, der fra KL og regeringens side har været fastlagt forud for forhandlin-
gerne i forligskredsen.  
  
Udover problemstillingerne om holddannelse og klasselæreren, vil foreningen 
kommentere på ”regelforenklingerne” om at nedlægge pædagogisk råd og øge 
muligheden for fælles ledelse. 
 

Pædagogisk råd 
En ophævelse af bestemmelserne om, at der på hver skole skal være et pæda-
gogisk råd vil medføre, at der ikke vil være formelle krav om, at en skole skal 
have et forum, hvor skolens ledelse og medarbejdere drøfter skolens udvikling.  
 
Dialogen mellem ledelsen og medarbejderne er afgørende for en skoles udvik-
ling. Skoleudvikling sker via denne dialog og en fælles afklaring af, hvilke vær-
dier og mål der er for skolens udvikling.  
 
Det bliver fra politikkere og ledere fremhævet, at folkeskolereformen er en 
kulturændring. Det strider mod al viden om organisationsudvikling, at man i så 
tilfælde fjerner det eneste forum, hvor det pædagogiske personale samlet kan 
drøfte ændringerne og rådgive deres leder. Hermed fjernes det ejerskab blandt 
medarbejderne, der er forudsætningen for kulturændringen.  
 
Danmarks Lærerforening anbefaler, at der i loven indføres en bestemmelse om, at alle skoler 
har et forum, hvor det samlede personale og ledelse kan drøfte skolens udvikling. 
 

Fælles ledelse 
De foreslåede ændringer af § 24, hvor små skoler fremover defineres som sko-
ler med under 300 elever eller skoler, der uanset elevtal, er placeret i et landdi-
strikt, vil svække ledelsen på mange skoler. Alle interessenter omkring folkesko-
len peger i dag på behovet for en styrket pædagogisk ledelse på skolerne. Det 
kræver, at ledelsen i dagligdagen har mulighed for en tæt kontakt og dialog med 
lærerne.  
 
Danmarks Lærerforening anbefaler, at det præciseres, at alle skoler og selvstændige afdelinger 
skal have en daglig leder på matriklen. 
 
Der er i lovudkastes § 24a lavet en analog mellem små skoler og små afdelinger. 
Det fjerner borgernes sikkerhed, at det fremover vil være en forvaltningsdispo-
sition, om man vil følge reglerne for små skoler eller ej. Det må fortsat være et 
krav til den enkelte kommune, at de beslutter, om de vil have en skolestruktur 
med små skoler, der følger regelsættet for små skoler, eller om de vil operere 
med afdelingsopdelte større skoler, der følger de almindelige bestemmelser i 
loven. 
 
Danmarks Lærerforening anbefaler, at analogien mellem små afdelinger og små skoler udgår 
af loven. 
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Afslutning 
Danmarks Lærerforening har efterlyst en reform, der kunne være den nødven-
dige platform for en udvikling af folkeskolen som et langsigtet systematisk pro-
jekt, der klart adresserede folkeskolens hovedudfordringer, der bl.a. er inklusi-
onen og uddannelsespotentialet hos de tosprogede drenge. Vi havde gerne set 
et projekt, der tydeligere byggede på den viden, vi har fra forskningen og prak-
siserfaringen fra skolerne. Et projekt, som blev tilrettelagt og gennemført i tæt 
samarbejde med skolens parter - ikke mindst de lærere, der skal sikre udviklin-
gen i elevernes læring. 
 
Danmarks Lærerforening beklager, at lovgiverne med sammenkoblingen af 
folkeskolereformen og indgrebet i lærernes overenskomst har skabt en situati-
on, hvor intentionerne om at gøre en god skole bedre har meget vanskelige 
vilkår. Der er ingen lette veje ud af den situation.  
 
Danmarks Lærerforening håber, at vores forslag til justeringer af det fremsend-
te lovforslag kan medvirke til, at det lokalt bliver lidt lettere at finde vej for 
løsninger til gavn for elevernes undervisning 
 

  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Bondo Christensen 


