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Aftale om større frihed til folkeskolen 
vækker glæde hos DLF 
 
Den 1. juni 2021 blev et bredt flertal i Folke-
tinget blevet enige om at give flere penge 
og fortsatte frihedsgrader til folkeskolen 
efter sommerferien. 
 
I aftalen understreger partierne med henvisning til 
folkeskoleloven, at skolerne har frihed til at vælge, 
hvor mange timer, der undervises i de enkelte fag 
(undtagen dansk og matematik i 1.-9. klasse og hi-
storie i 3.-9. klasse), at variere timetallene over 
skoleåret, at samle timer i fagblokke, at undervise 
på mindre hold, at bruge tolærerordning og at 
afkorte skoledagen. 
Skolerne har desuden frihed i forhold til valg af un-
dervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervis-
ningsmidler samt mulighed for at gøre brug af ude-
undervisning og åben skole. Aftalepartierne er også 
enige om, at der iværksættes en kommunikations-
indsats om disse frihedsgrader. 
 
Derudover er aftalepartierne enige om at viderefø-
re nogle af de særlige frihedsgrader, der har været 
gældende under corona-krisen. 
Konkret foreslår aftalepartierne, at folkesko-
ler og kommuner skal have mulighed for ikke 
at udarbejde elevplaner og kvalitetsrapporter. 
Aftalepartierne har dog en klar forventning om, at 
kommuner og skoler fortsat løbende forholder sig 
til elevernes faglige udvikling og trivsel.  
 
Læs hele aftalen her: 
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/
jun/210601-flere-frihedsgrader-og-295-mio-skal-
understoette-et-fagligt-loeft-i-2021 
 
”Det er ingen hemmelighed, at én af de ting, vi i 
lang tid har presset på for, er, at UUV-timer skal 
sløjfes, så vi kan bruge lærerkræfterne bedre. Jeg 
er meget glad for, at politikerne har lyttet til vores 
ønsker. Det kommer til at betyde en klar forskel for 

eleverne i skolen, der i den grad har brug for kvali-
tet frem for kvantitet i undervisningen nu”, siger 
formand i Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov 
Madsen.  
 
”Helt generelt frigiver den her aftale vigtig 
lærerressourcer, så lærerne kan koncentrere 
sig om kerneopgaven – nemlig at give  
eleverne undervisning af høj kvalitet. Det er  
meget vigtigt efter en lang periode med  
hjemmeundervisning. Især trivslen hænger  
hos nogle elever i laser, så det er en stor op 
gave, der venter, med at få genetableret  
klassefællesskaberne”, siger Gordon Ørskov  
Madsen.  
Kilde: ”Folkeskolen” 

Aftalens indhold 

Der afsættes en ramme på 295 mio. kr. i 2021 til håndtering 

af faglige udfordringer mv., herunder: 

- udvidede frihedsgrader i skoleåret 2021/2022 

- ramme til skoler, SFO'er samt fritids- og klubtilbud mv. - 107 

mio. kr. 

- uddannelsesforlængelser og initiativer på EUD - 121,9 mio. 

kr. 

- uddannelsesforlængelser på FGU - 40,8 mio. kr. 

- forlængelse af frist for tilskud givet med aftale af d. 18. fe-

bruar 2021 

- tilskud til Danske Skoleelever og elevorganisationerne på 

ungdomsuddannelserne - 10 mio. kr. 

- ramme til fagligt løft på de gymnasiale uddannelser - 15 

mio. kr. 

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet 
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Hotdogs ved Kredskontoret  
 

Helsingør Lærerforening vil gerne 

invitere alle medlemmer velkom-

men til et nyt skoleår og til:  

 

 

Hotdogs ad libitum — fredag d. 13.august, kl.15-17  
Arrangementet vil foregå på kirkepladsen umiddelbart bag ved Kredskontoret, Stengade 

75, Helsingør. Så tag din kollega i hånden, hent din familie og kig forbi til en hotdog eller en 

rød med brød. Kredsstyrelsen er naturligvis på plads til en fagpolitisk snak, hvis du har lyst 

til den slags.  

 

 

    

   God sommer og  

   på gensyn til august!  

        

 Kredsstyrelsen/Helsingør Lærerforening  

 

- velkommen til et nyt skoleår 


