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Information om håndtering af forsøg vedr. holddannelse, elevpla-

ner, fagrækken, kvalitetsrapporter og internationale udskolingslin-

jer 

 

Undervisningsministeriet har gennem tiderne godkendt en række forsøg 

inden for forskellige temaer.  

 

Som følge af de ændringer, der er sket i folkeskoleloven med lov nr. 1640 

af 26. december 2013 om ændring af lov om folkeskolen og forskellige 

andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) og lov nr. 

406 af 28. april 2014 om ændring af lov om folkeskolen og andre love 

(Forenkling af regelsættet Fælles Mål, kvalitetsrapporter, elevplaner samt 

opfølgning på mål for folkeskolen m.v.), kan en stor del af forsøgene 

fortsætte som lokale ordninger. 

 

Ved brev af 18. marts 2014 orienterede Undervisningsministeriet samtli-

ge kommuner om håndtering af visse igangværende forsøg på folkesko-

leområdet som følge af folkeskolereformen. Ministeriet lovede i brevet at 

vende tilbage med information om håndtering af forsøg med bl.a. kvali-

tetsrapporter, elevplaner, internationale udskolingslinjer, fagrækken m.v. 

 

Formålet med dette brev er at informere kommunalbestyrelserne om, 

hvordan den enkelte kommune skal forholde sig i forhold til følgende 

igangværende forsøg: 

 

1. Holddannelse 

2. Elevplaner 

3. Fagrækken 

4. Kvalitetsrapporter 

5. Internationale udskolingslinjer  
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Ad 1og 2) Holddannelse og elevplaner 

Forsøg med holddannelse og elevplaner, der udløber med skoleåret 

2013/2014 – og som ikke bliver lovlige som følge af folkeskolereformen 

– forlænges hermed ekstraordinært med ét år frem til udgangen af skole-

året 2014/15. 

 

Ad 3) Fagrækken 

Det vil ikke være mulighed for at få forlænget forsøg med fagrækken, der 

udløber med skoleåret 2013/2014, da der i forbindelse med folkeskolere-

formen er taget udtrykkelig stilling til, hvordan fagrækken og reglerne om 

valgfag skal være fremover. 

 

Ad 4) Kvalitetsrapporter 

Der vil ikke være mulighed for at forlænge forsøg med kvalitetsrappor-

ter, der udløber efter skoleåret 2013/2014. Det skyldes, at der er taget 

politisk stilling til, hvordan der skal udarbejdes kvalitetsrapporter. Efter § 

6, stk. 6, i lov nr. 406 af 28. april 2014 skal der som en overgangsordning 

udarbejdes kvalitetsrapporter efter de nye regler både i skoleåret 2014/15 

og i 2015/16. Herefter udarbejder kommunalbestyrelsen kvalitetsrappor-

ter hvert andet år. 

 

Ad 5) Internationale udskolingslinjer 

Hvis kommuner med igangværende forsøg med internationale udsko-

lingslinjer ønsker forsøgene forlænget, forlænges disse inden for det af 

Undervisningsministeriets udmeldte rammeforsøg om internationale 

udskolingslinjer. 

 

Se bilaget til dette brev for yderligere oplysninger om betydningen af de 

gennemførte ændringer i lov nr. 1640 af 26. december 2013 og lov nr. 

406 af 28. april 2014 i forhold til de omhandlende forsøg. 

 

Videre proces i kommunerne 

Håndtering af igangværende forsøg, der bliver lovlige som følge af folkeskolereformen 

Hvis den praksis, som en forsøgsgodkendelse fra Undervisningsministe-

riet har givet mulighed for at etablere, bliver lovlig som følge af ændrin-

ger i folkeskoleloven, er der ikke længere tale om forsøgsvirksomhed i 

henhold til folkeskolelovens forsøgsparagraf (lovens § 55, stk. 1).  

 

Under hensyn hertil anser ministeriet forsøgsgodkendelsen for bortfal-

det. Dette gælder også de af ministeriet fastsatte forsøgsvilkår, herunder 

fx om evaluering. 

 

En videreførelse af den etablerede praksis som en permanent lokal ord-

ning kan herefter ske ved, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning 

herom.  
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Det tilføjes, at Undervisningsministeriet ikke stiller krav om, at de ophør-

te forsøg skal evalueres, idet de omhandlede forsøgsgodkendelser er 

bortfaldet, jf. foran. Hvis kommunen allerede har evalueret eller vælger 

alligevel at evaluere det tidligere forsøg, bedes evalueringen indsendt til 

Undervisningsministeriet, når evalueringen foreligger.  

 

Håndtering af igangværende forsøg, der ikke bliver lovlige som følge af reformen 

Hvis den praksis, som en forsøgsgodkendelse fra Undervisningsministe-

riet har givet mulighed for at etablere, ikke er omfattet af nye bestemmel-

ser i folkeskoleloven, kan den pågældende forsøgspraksis alene viderefø-

res i henhold til en gældende forsøgsgodkendelse fra ministeriet.  

 

De her omhandlede forsøg kan således videreføres indtil udløbet af den 

godkendte forsøgsperiode og i øvrigt på de vilkår, som er angivet i mini-

steriets forsøgsgodkendelse til kommunen, herunder fx om evaluering af 

pågældende forsøg.  

 

Særligt om igangværende forsøg, der kun bliver delvist lovlige som følge af reformen 

I nogle tilfælde vil der formentlig være tale om, at en forsøgspraksis ikke 

fuldt ud kan videreføres som en permanent lokal ordning. Dette vil være 

tilfældet, hvis nogle af forsøgsaktiviteterne ikke er omfattet af nye be-

stemmelser i folkeskoleloven.  

 

For sådanne forsøg gælder, at de af forsøgsaktiviteterne, der bliver lovli-

ge som følge af de nye bestemmelser, kan fortsætte i overensstemmelse 

med de nye bestemmelser i folkeskoleloven. 

 

De forsøgsaktiviteter, der ikke bliver lovlige, kan derimod alene viderefø-

res i henhold til en gældende forsøgsgodkendelse fra ministeriet – dvs. 

indtil udløbet af den godkendte forsøgsperiode og i øvrigt på de vilkår, 

der er fastsat i ministeriets forsøgsgodkendelse til kommunen, herunder 

fx om evaluering af pågældende forsøg.  

 

Da erfaringerne fra disse forsøg ofte hænger sammen med både aktivite-

ter, som bliver lovlige, og aktiviteter, der alene kan fortsætte som forsøg, 

skal Undervisningsministeriet anmode kommunerne om, at der fortsat 

sker en evaluering af det samlede forsøg som angivet i ministeriets for-

søgsgodkendelse. 

 

Underretning af Undervisningsministeriet mv. 

Hvis forsøgsperioden udløber med udgangen af indeværende skoleår 

2013/14, og forsøget ønskes videreført, skal kommunalbestyrelsen ind-

give en begrundet ansøgning til ministeriet om at få forlænget den gæl-

dende forsøgsgodkendelse. Ministeriet vil herefter tage stilling til, i hvil-

ket omfang og på hvilke vilkår ansøgninger om forlængelse af forsøg kan 

godkendes.  
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Med dette brev godkendes en forlængelse af forsøg med elevplaner og 

holddannelse, der udløber i skoleåret 2013/2014 med ét år for skoleåret 

2014/2015. Kommunerne skal derfor ikke indsende ansøgning om god-

kendelse heraf. Forsøg med kvalitetsrapporter forlænges ikke, men kan 

gennemføres indtil forsøgsperiodens udløb, jf. også foran ad 1).  

 

For en ordens skyld skal det allerede nu endvidere bemærkes, at forsøg i 

forhold til de temaer, der er taget politisk stilling til som led i folkeskole-

reformen, eller som der i forvejen er indhentet mange forsøgserfaringer 

med, som udgangspunkt ikke umiddelbart kan forventes forlænget, jf. 

også foran ad 2)-4). 

 

Hvis en kommune er i tvivl om, hvorvidt et konkret forsøg bliver lovligt, 

bistår Undervisningsministeriet gerne med en afklaring heraf. Spørgsmål 

herom rettes til fuldmægtig Mette Ploug Krølner på mekro1@uvm.dk 

eller 3392 5417.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ole Hvilsom Larsen 

Kontorchef 
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Bilag: Uddybning af ændringer som følge af lov nr. 1640 af 26. de-

cember 2013 og lov nr. 406 af 28. april 2014 i forhold til de i brevet 

omhandlede forsøgstemaer 

 

1. Holddannelse 

Tidligere bestemmelser 

Efter folkeskolelovens hidtil gældende § 25, stk. 4, kan undervisningen i 

børnehaveklassen og på 1.-7. klassetrin organiseres i hold inden for den 

enkelte klasse og på tværs af klasser og klassetrin. Holddannelsen kan ske 

af praktiske og pædagogiske grunde. Den løbende evaluering af elevernes 

udbytte af undervisningen, jf. lovens § 13, stk. 2, kan inddrages som en 

del af grundlaget for den pædagogisk begrundede holddannelse. Hvis 

den løbende evaluering indgår som en del af grundlaget, kan holddannel-

sen inden for det enkelte fag tidligst ske efter skoleårets begyndelse og 

kun omfatte dele af det enkelte fags stofområder samt kun ske for korte-

re kurser. 

 

Efter folkeskolelovens hidtil gældende § 25, stk. 5, kan undervisningen 

på 8.-10. klassetrin organiseres i hold inden for den enkelte klasse og på 

tværs af klasser og klassetrin. Holddannelsen kan ske af praktiske og pæ-

dagogiske grunde eller på grundlag af en løbende evaluering af elevernes 

forskellige behov, jf. lovens § 13, stk. 2, og § 18, stk. 4. Holddannelse på 

grundlag af en løbende evaluering kan ikke fastlægges på forhånd for et 

helt skoleår ad gangen. 

 

Efter folkeskolelovens hidtil gældende § 25, stk. 6, skal eleverne på alle 

klassetrin undervises i deres klasse i den overvejende del af undervis-

ningstiden. Dvs. mindst 50 pct. set i forhold til den samlede undervis-

ningstid. 

 

Undervisningsministeriet har godkendt en række forsøg, der har givet 

skoler og kommuner forskellige muligheder for at arbejde med holddan-

nelse i videre omfang, end loven giver mulighed for. 

 

Nye bestemmelser pr. 1. august 2014 

Udgangspunktet er fortsat, at al undervisning i folkeskolen kan organise-

res i hold inden for den enkelte klasse og på tværs af klasser og klasse-

trin, jf. folkeskolelovens § 25 a, stk. 1. Det gælder både undervisningen i 

folkeskolens fag og obligatoriske emner samt den understøttende under-

visning.  

 

Folkeskolelovens § 25 a, stk. 2-5, indeholder en række begrænsninger i 

adgangen til holddannelse. Alle disse begrænsninger vedrører kun under-

visningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner. Begrænsningerne 

gælder også i forhold til undervisningen i børnehaveklassens kompeten-

ceområder.  
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Begrænsningerne i folkeskolelovens § 25 a, stk. 2-5, gælder altså ikke i 

forhold til den understøttende undervisning, hvor holddannelse kan fin-

de sted i det omfang og i den form, som skolen finder hensigtsmæssig. 

Der vil således kunne tilrettelægges aktiviteter på tværs af alle klassetrin, 

og der er ingen regler for, hvor meget tid eleverne skal undervises sam-

men i klassen for så vidt angår den understøttende undervisning. 

 

Holddannelsen i forbindelse med undervisningen i folkeskolens fag og 

obligatoriske emner kan ske af praktiske og pædagogiske grunde. Den 

løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen og forskellige 

behov kan inddrages som en del af grundlaget for pædagogisk begrundet 

holddannelse, jf. § 25 a, stk. 2. Praktiske grunde henviser til tilfælde, hvor 

der er fysiske grunde til, at det må anses for nødvendigt eller mest hen-

sigtsmæssigt, at eleverne deles i hold. Det kan fx være i forbindelse med 

undervisning i faget idræt, eller hvor faglokalernes indretning og størrelse 

gør det nødvendigt at dele eleverne i hold. Holddannelse af pædagogiske 

grunde finder fx sted, når der foretages deling efter køn i seksualunder-

visningen.  

 

I børnehaveklassen og på 1.-6. klassetrin kan holddannelsen i forbindelse 

med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, som fore-

tages på baggrund af en løbende evaluering af eleverne, tidligst ske efter 

skoleårets begyndelse og kun omfatte dele af det enkelte fags stofområ-

der samt kun ske for kortere kurser, jf. § 25 a, stk. 3. 

 

På 7.-10. klassetrin kan holddannelse i forbindelse med undervisningen i 

folkeskolens fag og obligatoriske emner, som foretages på baggrund af 

en løbende evaluering, ikke fastlægges på forhånd for et helt skoleår, jf. § 

25 a, stk. 4. 

 

Eleverne skal i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin undervises i deres 

klasse i den overvejende del af undervisningstiden i folkeskolens fag og 

obligatoriske emner, medmindre der er tale om holddannelse af praktiske 

grunde, jf. § 25 a, stk. 5. Det betyder, at eleverne på disse klassetrin skal 

undervises i deres klasse i mindst halvdelen af undervisningstiden til fag 

og emner. Opgørelsen af undervisningen i klassen henholdsvis i hold 

beregnes som et gennemsnit over den samlede undervisningstid i fag og 

emner over et helt skoleår. 

 

Eleverne på 4.-10. klassetrin skal i væsentligt omfang undervises i fag og 

emner med udgangspunkt i klassen, medmindre der er tale om holddan-

nelse af praktiske grunde, jf. § 25 a, stk. 5.  

 

Det skal i den forbindelse understreges, at klassen og klassefællesskabet i 

betydningen af en fast afgrænset gruppe af elever skal udgøre en fast 
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base for elevernes undervisning og trivsel. Eleverne i en klasse undervi-

ses samlet, når klassens elever arbejder under fælles ledelse frem mod 

fælles undervisningsmål, som forventes at måtte blive nået af eleverne.  

 

§ 25 a, stk. 5, ændrer ikke på, at klassereglen skal ses i forhold til den 

samlede undervisningstid – og ikke fag for fag. Vurderingen af, hvad der 

lever op til kravet om ”i væsentligt omfang”, skal således ses i forhold til 

den samlede undervisningstid, men kravet om, at undervisningen skal 

foregå med udgangspunkt i klassen, gælder i et vist omfang for alle fag. 

 

Hvis den lokale praksis med holddannelse, som finder sted i henhold til 

en forsøgsgodkendelse fra Undervisningsministeriet, ikke kan rummes 

inden for rammerne af § 25 a, kan den pågældende forsøgspraksis alene 

videreføres i henhold til en gældende forsøgsgodkendelse fra ministeriet. 

Det pågældende forsøg kan således videreføres indtil udløbet af den 

godkendte forsøgsperiode og i øvrigt på de vilkår, som er angivet i mini-

steriets forsøgsgodkendelse til kommunen, herunder fx om evaluering af 

det pågældende forsøg.  

 

Af hensyn til kommunernes planlægning af skoleåret 2014/15 kan forsøg 

med holddannelse, som udløber med udgangen af skoleåret 2013/14, 

fortsætte til udgangen af skoleåret 2014/15.  

 

Herefter kan kommunerne ikke forvente at få forlænget forsøg med 

holddannelse. Det skyldes, at der allerede er indhentet mange erfaringer 

fra forsøg hermed, og at der i forbindelse med folkeskolereformen er 

taget nøje stilling til, hvordan reglerne på området skal være. Nye ansøg-

ninger om forsøg kan således heller ikke forventes godkendt. 

 

Der henvises i øvrigt til § 1, nr. 62, i lov nr. 1640 af 26. december 2013 

og bemærkningerne hertil i lovforslag nr. L 51 af 31. oktober 2013. 

 

2. Elevplaner 

Tidligere bestemmelser 

Efter folkeskolelovens hidtil gældende § 13 b, stk. 1, skal der til brug for 

den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen efter lo-

vens § 13, stk. 2, udarbejdes en elevplan for hver elev fra børnehaveklas-

sen til og med 7. klassetrin.  

 

Elevplanen skal indeholde en statusdel med resultater af den løbende 

evaluering af undervisningen i alle fag og en opfølgningsdel med oplys-

ninger om den besluttede opfølgning på resultaterne, herunder på resul-

taterne af de i folkeskolelovens § 13, stk. 3, nævnte test i udvalgte fag og 

på bestemte klassetrin. 
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Det fremgår af folkeskolelovens § 13 b, stk. 2, at der for hver elev på 8. 

og 9. klassetrin skal udarbejdes en elev- og uddannelsesplan, der skal 

indeholde resultater af evalueringen og den besluttede opfølgning på 

denne, jf. § 13 b, stk. 2, nr. 1. Elev- og uddannelsesplanen skal herudover 

indeholde oplysninger om, hvilke mål eleven har for sin uddannelse efter 

grundskolen eller efter 10. klasse, jf. folkeskolelovens § 13 b, stk. 2, nr. 2. 

 

Elevplanen skal udleveres til forældrene mindst én gang om året. Det 

afgøres lokalt, hvornår og hvordan udleveringen skal ske. 

 

De nærmere regler om elevplaner og elev- og uddannelsesplaner er fast-

sat i bekendtgørelse nr. 750 af 13. juli 2009 om elevplaner, elev- og ud-

dannelsesplaner samt uddannelsesplaner i folkeskolen. 

 

Undervisningsministeriet har godkendt en række forsøg med elevplaner. 

Forsøgene har hovedsageligt omhandlet en fravigelse af kravet om at 

medtage alle fag i elevplanen på vilkår af, at alle fag overvejes, og at for-

ældrene inddrages i processen. På tilsvarende måde har der været igang-

sat forsøg med på anden måde at kvalificere eller forenkle udarbejdelsen 

af elevplaner, fx i form af nye it-løsninger eller enkle skemaer til udfyl-

delse. 

 

Nye bestemmelser pr. 1. august 2014 

Det følger af folkeskolelovens nyaffattede § 13 b, at eleverne fremover 

får én elevplan fra børnehaveklassen til og med 9. klassetrin. Den nuvæ-

rende elevplan samt elev- og uddannelsesplanen, som anvendes på 8. og 

9. klassetrin, integreres således fremover i ét redskab, således at eleverne 

får ét samlet dokument fra børnehaveklassen til og med 9. klassetrin. 

 

For eleverne i børnehaveklassen til og med 8. klassetrin skal elevplanen 

indeholde individuelle mål og status for elevens læring og en beskrivelse 

af, hvordan der skal følges op herpå. Det fremgår af folkeskolelovens § 

13 b, stk. 2, hvilke fag der skal indgå i elevplanen på hvilke klassetrin. 

 

For hver elev på 8. og 9. klassetrin skal elevplanen til brug for afklaring 

af videre uddannelse desuden indeholde oplysninger om, hvilke mål ele-

ven har for sin uddannelse efter grundskolen eller efter 10. klassetrin og 

om den besluttede opfølgning på disse mål. 

 

Elevplanen skal være digital og skal gøres tilgængelig for forældrene digi-

talt og opdateres mindst én gang hvert skoleår. 

 

Hvis den lokale praksis med arbejdet med elevplaner, som finder sted i 

henhold til en forsøgsgodkendelse fra Undervisningsministeriet, ikke kan 

rummes inden for rammerne af § 13 b, kan den pågældende forsøgsprak-

sis alene videreføres i henhold til en gældende forsøgsgodkendelse fra 
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ministeriet. Det pågældende forsøg kan således videreføres indtil udløbet 

af den godkendte forsøgsperiode og i øvrigt på de vilkår, som er angivet i 

ministeriets forsøgsgodkendelse til kommunen, herunder fx om evalue-

ring af det pågældende forsøg.  

 

Af hensyn til kommunernes planlægning af skoleåret 2014/15 kan forsøg 

med elevplaner, som udløber med udgangen af skoleåret 2013/14, fort-

sætte til udgangen af skoleåret 2014/15. Herefter kan kommunerne ikke 

forvente at få forlænget forsøg med elevplaner. Det skyldes, at der alle-

rede er indhentet mange erfaringer fra forsøg hermed, og at der i forbin-

delse med folkeskolereformen er taget nøje stilling til, hvordan reglerne 

på området skal være. Nye ansøgninger om forsøg kan således heller ikke 

forventes godkendt. 

 

Der henvises i øvrigt til § 1, nr. 14, i lov nr. 406 af 28. april 2014 samt 

bemærkningerne hertil i lovforslag nr. L 150 af 27. februar 2014. 

 

3. Fagrækken 

Tidligere bestemmelser 

Den gældende folkeskolelovs § 9 indeholder en opregning af, hvilke 

valgfag der kan tilbydes eleverne på 8. og 9. klassetrin. 

 

Kommunalbestyrelsen kan godkende, at der tilbydes eleverne undervis-

ning i andre praktiske eller kunstnerisk betonede fag eller emner, jf. fol-

keskolelovens § 9, stk. 6. 

 

Nye bestemmelser pr. 1. august 2014 

Fremover skal valgfag tilbydes elever på 7.-9. klassetrin, jf. folkeskolelo-

vens § 9, stk. 1. Valgfag udbydes som 1-årige forløb, bortset fra hånd-

værk og design samt madkundskab, der udbydes som 2-årige forløb, 

samt tysk og fransk, der udbydes som 3-årige forløb. Kommunen kan 

vælge at udbyde de valgfag, der udbydes som 1- eller 2-årige forløb, som 

forløb på op til 3 år, jf. § 9, stk. 2. 

 

Nogle af de fag, som kan tilbydes eleverne i 10. klasse, jf. lovens § 19 d, 

stk. 4, nr. 5-12, kan tillige tilbydes eleverne på 7.-9. klassetrin som valg-

fag, jf. § 9, stk. 6. Det drejer sig om fagene: Metal/motorværksted, Byg-

geværksted, Teknologiværksted, Serviceværksted, Produktudvikling og 

formgivning, Iværksætter, Sundhed og sociale forhold, Teknologi og 

kommunikation. 

 

Som noget nyt kan kommunalbestyrelsen godkende, at der tilbydes ele-

verne undervisning i andre fag og emner end de loven nævnte, jf. § 9, stk. 

6. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler for kommunalbe-

styrelsens beskrivelse af mål og indhold for disse såkaldte kommunale 

valgfag, jf. § 9, stk. 7. Ministeriet vil udarbejde en standard for, hvordan 
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mål og indhold for fagene skal beskrives, som kommunerne skal følge 

ved indførelsen af andre valgfag, end dem der er fastlagt i loven. 

 

Hvis den lokale praksis med fagrækken, som finder sted i henhold til en 

forsøgsgodkendelse fra Undervisningsministeriet, ikke kan rummes in-

den for rammerne af ovenstående, kan den pågældende forsøgspraksis 

alene videreføres i henhold til en gældende forsøgsgodkendelse fra mini-

steriet. Det pågældende forsøg kan således videreføres indtil udløbet af 

den godkendte forsøgsperiode og i øvrigt på de vilkår, som er angivet i 

ministeriets forsøgsgodkendelse til kommunen, herunder fx om evalue-

ring af det pågældende forsøg.  

 

Kommunerne kan ikke forvente, at forsøg med valgfag forlænges, da der 

allerede er indhentet mange erfaringer fra sådanne forsøg, og da der i 

forbindelse med folkeskolereformen er taget udtrykkeligt stilling til, 

hvordan reglerne om valgfag skal være fremover. Nye ansøgninger om 

forsøg kan således heller ikke forventes godkendt.  

 

Der henvises i øvrigt til § 1, nr. 5, i lov nr. 406 af 28. april 2014 og be-

mærkningerne hertil i lovforslag nr. L 150 af 27. februar 2013 samt til § 

1, nr. 17 og 19, i lov nr. 1640 af 26. december 2013 og bemærkningerne 

hertil i lovforslag nr. L 51 af 31. oktober 2013. 

 

4. Kvalitetsrapporter 

Tidligere bestemmelser 

Efter folkeskolelovens hidtil gældende bestemmelse om kvalitetsrappor-

ter i § 40 a skal kommunalbestyrelsen årligt udarbejde en kvalitetsrap-

port. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes 

faglige niveau, de foranstaltninger, kommunalbestyrelsen har foretaget 

for at vurdere det faglige niveau, og kommunalbestyrelsens opfølgning 

på den seneste kvalitetsrapport. 

 

Kvalitetsrapporten skal drøftes på et møde i kommunalbestyrelsen, der 

tager stilling til rapporten og til opfølgning herpå. Forinden drøftelsen i 

kommunalbestyrelsen indhentes der en udtalelse fra skolebestyrelserne 

om kvalitetsrapporten.  

 

Hvis kvalitetsrapporten viser, at det faglige niveau på en skole ud fra en 

helhedsvurdering, som det bl.a. kommer til udtryk i testresultater og prø-

veresultater, ikke er tilfredsstillende, skal kommunalbestyrelsen udarbejde 

en handlingsplan med henblik på at forbedre niveauet på skolen. Hand-

lingsplanen skal vedtages på et møde i kommunalbestyrelsen. Forinden 

drøftelsen i kommunalbestyrelsen indhentes der en udtalelse om hand-

lingsplanen fra skolebestyrelsen. 
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Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre kvalitetsrapporter og hand-

lingsplaner samt skolebestyrelsers udtalelser herom på internettet.  

 

Bekendtgørelse nr. 162 af 22. februar 2007 supplerer folkeskolelovens § 

40 a og indeholder bl.a. regler om, hvilke indikatorer og oplysninger der 

skal indgå i kvalitetsrapporterne, samt om tidsfrister for hvornår kom-

munalbestyrelsen skal tage stilling til kvalitetsrapporten og vedtage de 

nødvendige handlingsplaner. 

 

Undervisningsministeriet har godkendt et antal forsøg med kvalitetsrap-

porter. Der er godkendt forsøg med at udarbejde kvalitetsrapporter hvert 

andet år i stedet for årligt samt forsøg med inddragelse af færre indikato-

rer i kvalitetsrapporterne end de krævede i kvalitetsrapportbekendtgørel-

sen. 

 

Nye bestemmelser pr. 1. august 2014 

Kvalitetsrapporten skal fortsat beskrive skolevæsenets og de enkelte sko-

lers niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål, kommunalbesty-

relsens vurdering af niveauet og opfølgning herpå samt kommunalbesty-

relsens opfølgning på tidligere relevante kvalitetsrapporter, jf. folkeskole-

lovens § 40 a.  

 

Beskrivelsen af de opfølgende initiativer skal fremover fremgå af selve 

kvalitetsrapporten. Dette er også tilfældet i forhold til handlingsplaner 

som opfølgning på et utilfredsstillende niveau på en skole eller i skole-

væsnet. Sådanne handlingsplaner skal fremover udarbejdes som en del af 

kvalitetsrapporten. 

 

Fremover er der alene krav om, at der skal udarbejdes kvalitetsrapporter 

hvert andet år.  

 

Fristen for vedtagelse af kvalitetsrapporter vil blive fastsat i en ny be-

kendtgørelse om kvalitetsrapporter. Det forventes, at fristen fremover vil 

være den 31. marts i lige kalenderår. 

 

Som en overgangsordning skal der udarbejdes kvalitetsrapporter inden 

for den fastsatte frist, jf. ovenfor, i skoleåret 2014/15 og i skoleåret 

2015/16, jf. § 6, stk. 6, i lov nr. 406 af 28. april 2014.   

 

Der vil i den nye kvalitetsrapportbekendtgørelse blive stillet færre krav til 

kvalitetsindikatorer i kvalitetsrapporterne fremover, og indikatorer og 

data til brug for rapporten vil fremover kunne trækkes fra det nye web-

baserede ledelsesinformationssystem på folkeskoleområdet (LIS). 
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Det forventes, at den nye kvalitetsrapport skal indeholde følgende obli-

gatoriske oplysninger om resultater for hver af kommunens folkeskoler 

og for det samlede skolevæsen: 

 

 Resultater af nationale test som led i opfølgningen på de nationa-

le mål i folkeskolereformen 

 Resultater af de nye trivselsmålinger som led i opfølgningen på 

de nationale mål i folkeskolereformen 

 Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse 

 Karaktergivning ved folkeskolens 9.-klasseprøver, herunder med 

socioøkonomiske referencer 

 

Herudover forventes det, at den nye kvalitetsrapport for afgrænsede pe-

rioder skal indeholde bestemte fokuspunkter, der har politisk bevågen-

hed. Sådanne særlige fokuspunkter forventes for de førstkommende år at 

være: 

 

 Inklusion 

 Kompetencedækning 

 

Hvis den lokale praksis med kvalitetsrapporter, som finder sted i hen-

hold til en forsøgsgodkendelse fra Undervisningsministeriet, ikke kan 

rummes inden for rammerne af § 40 a, kan den pågældende forsøgsprak-

sis alene videreføres i henhold til en gældende forsøgsgodkendelse fra 

ministeriet. Det pågældende forsøg kan således videreføres indtil udløbet 

af den godkendte forsøgsperiode og i øvrigt på de vilkår, som er angivet i 

ministeriets forsøgsgodkendelse til kommunen, herunder fx om evalue-

ring af det pågældende forsøg.  

 

Kommunerne kan ikke forvente, at forsøg med kvalitetsrapporter for-

længes, da der allerede er indhentet mange erfaringer fra sådanne forsøg, 

og da der i forbindelse med folkeskolereformen er taget udtrykkeligt 

stilling til, hvordan reglerne om kvalitetsrapporter skal være fremover. 

Nye ansøgninger om forsøg kan således heller ikke forventes godkendt.  

 

Der henvises i øvrigt til § 1, nr. 20-24, og § 6, stk. 6, i lov nr. 406 af 28. 

april 2014 og bemærkningerne hertil i lovforslag nr. L 150 af 27. februar 

2014. 

 

5. Internationale udskolingslinjer 

Der er godkendt en række forsøg med internationale udskolingslinjer, 

hvor kravet om, at undervisningssproget er dansk, er blevet fraveget.  

 

Disse forsøg vil fremover skulle følge Undervisningsministeriets nye 

forsøgspraksis, hvilket indebærer, at de skal indgå i det rammeforsøg om 
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internationale udskolingslinjer, som Undervisningsministeriet udmeldte 

den 26. marts 2014. 

 

6. Øvrige forsøg 

Ud over ovenstående er der godkendt en række yderligere forsøg inden 

for forskellige emner, som ikke nødvendigvis bliver berørt af folkeskole-

reformen, herunder bl.a. forsøg med klassestørrelser, profilskoler, mad-

ordning m.v.  

 

Den pågældende forsøgspraksis inden for disse forsøg, som ikke bliver 

lovlig som følge af folkeskolereformen, kan ligeledes alene videreføres i 

henhold til en gældende forsøgsgodkendelse fra ministeriet. Det pågæl-

dende forsøg kan således videreføres indtil udløbet af den godkendte 

forsøgsperiode og i øvrigt på de vilkår, som er angivet i ministeriets for-

søgsgodkendelse til kommunen, herunder fx om evaluering af det pågæl-

dende forsøg.  

 

Hvis kommunen ønsker at fortsætte med den pågældende forsøgspraksis 

efter forsøgsperiodens udløb, skal kommunalbestyrelsen ansøge Under-

visningsministeriet om at få forsøget forlænget. 

 


