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Kære lærere, pædagoger og andet pædagogisk personale 

 

Som ny minister for børn, undervisning og ligestilling glæder det mig at 

ønske jer god arbejdslyst i det nye skoleår. Jeg ved, at I sidste år har ar-

bejdet rigtig hårdt på at få reformen gjort til virkelighed i en turbulent 

tid, hvor også de nye arbejdstidsregler er trådt i kraft. Det vil jeg gerne 

sige jer tak for. 

 

Initiativerne i folkeskolereformen er vigtige for udviklingen af den dan-

ske folkeskole. Og det er en udvikling, der ikke kan gennemføres uden 

jeres engagerede indsats og faglige kompetencer til at sætte læring og 

trivsel for alle eleverne i centrum. Derfor ligger det mig meget på sinde, 

at I får ro til at udfylde reformens rammer med jeres faglighed, viden og 

erfaring ud fra jeres lokale forhold, og at man lokalt arbejder systematisk 

med at rydde de udfordringer, der har været, af vejen.  

 

Når det er sagt, er der initiativer, som kræver særlig opmærksomhed for, 

at I kan lykkes med jeres opgaver. Jeg ved, at I mange steder har oplevet 

udfordringer i forbindelse med bl.a. inklusion og i forhold til samarbejdet 

omkring den åbne skole. Jeg vil have en særlig opmærksomhed på, hvilke 

justeringer der bedst kan understøtte jeres daglige arbejde. Derfor vil jeg 

bl.a. foretage et eftersyn af inklusionsindsatsen og tage initiativ til at styr-

ke samspillet mellem skole og fritidsliv. 

 

Jeg ved, at I mange steder også har oplevet udfordringer med at tilrette-

lægge lektiehjælp og faglig fordybelse, så det har en positiv effekt på ele-

vernes læring og trivsel. Men fra og med skolestart i år er lektiehjælp og 

faglig fordybelse blevet en integreret del af skoledagen, som alle elever 

skal deltage i. Det betyder, at der ikke længere er krav om, at lektiehjælp 

og faglig fordybelse skal gives i et vist antal timer, eller at det skal ligge 

som en særskilt blok om eftermiddagen i ydertimerne. Det kan det fort-

sat gøre, men det er ikke et krav. Det giver mulighed for, at I kan bruge 
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jeres viden og erfaring endnu mere målrettet til at sikre elevernes faglige 

udbytte. 

 

Korpset af læringskonsulenterne står fortsat til fuld rådighed for at vejle-

de og understøtte jer i kommunerne og på skolerne landet over med 

implementering af elementerne i folkeskolereformen. Gennem skolebe-

søg og i tæt dialog med særligt Danmarks Lærerforening og folkeskolens 

øvrige parter følger jeg udviklingen i folkeskolen tæt, og jeg vil justere 

med supplerende støtte og vejledning de steder, hvor der viser sig behov.  

 

Jeg ønsker jer alle et rigtig godt skoleår. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Ellen Trane Nørby 

 


