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Hermed fremsendes ti udkast til bekendtgørelser på folkeskoleområdet.  

 

Undervisningsministeriet skal anmode om de bemærkninger, som be-

kendtgørelsesudkastene måtte give anledning til. Eventuelle bemærknin-

ger skal være ministeriet i hænde senest torsdag den 15. maj 2014. 

 
Bemærkningerne bedes sendt til e-mail adressen AFIKFP@uvm.dk med 
angivelsen ”Høringssvar – bekendtgørelser om folkeskolen” i emnefeltet. 

 

Spørgsmål vedrørende bekendtgørelsesudkastene kan rettes til underteg-

nede. 

 

Bekendtgørelserne forventes udstedt snarest muligt efter høringen med 

henblik på ikrafttræden den 1. august 2014.  

 

Bekendtgørelsesudkastene er led i et revisionsarbejde af samtlige admini-

strative forskrifter på folkeskoleområdet. Det overordnede formål med 

revisionsarbejdet er at udmønte folkeskolereformen i det samlede regelsæt 

under folkeskoleloven. Derudover har revisionen til formål at sanere 

regelsættet, hvorfor alle regler er gennemgået, ligesom behovet herfor er 

vurderet på ny.  

 

En række af bekendtgørelsesreglerne foreslås at udgå, fordi de ikke har 

karakter af egentlige bekendtgørelsesregler med et selvstændigt retligt 

indhold. Der er endvidere en række regler, som foreslås at udgå, fordi 

der er tale om afskrift af loven. Disse ændringer medfører ikke ændringer 

i forhold til gældende ret. 

 

De vedlagte udkast til bekendtgørelser indeholder følgende indholdsmæssi-

ge ændringer: 
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1. Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre 

 Bekendtgørelsens navn foreslås ændret til bekendtgørelse om 

folkeskolens pædagogiske læringscentre, jf. § 1, nr. 15, i lov-

forslag nr. L 150 af 27. februar 2014. 

 Tilsvarende er terminologien i bekendtgørelsen opdateret og 

gjort mere tidssvarende i forhold til skolebibliotekets nuværende 

funktioner. 

 Det særlige uddannelseskrav er udgået, jf. lovforslag nr. L 51 af 

31. oktober 2013 som vedtaget ved lov nr. 1640 af 26. december 

2013. 

 Udkastet er udarbejdet på baggrund af grundig inddragelse af in-

teressentkredsen bestående af Kommunernes Skolebiblioteksfor-

ening, Danmarks Skolebibliotekarer, It-vejlederforeningen, lære-

middel.dk, DLF, BKF, KL og Skolelederforeningen. 

 

2. Bekendtgørelse om projektopgaven i folkeskolens 9. klasse 

 Det er tilføjet, at valgfag, der ikke indgår i prøverækken, og som 

eleven undervises i på 9. klassetrin, skal indgå i projektopgaven. 

 

3. Bekendtgørelse om procedureregler ved en elevs fritagelse for kristen-

domskundskab i folkeskolen 

 Ingen indholdsmæssige ændringer. 

 

4. Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen 

 Der foreslås en præcisering af, at kommunalbestyrelsens befor-

dringsforpligtelse gælder til det hjem, hvor barnet er bopælsregi-

streret, og at forældre med fælles forældremyndighed og hver sin 

bopæl, i de tilfælde, hvor barnet opholder sig lige meget hos beg-

ge forældre, kan vælge til hvilket af de to hjem befordringen skal 

ske.  

 Det foreslås endvidere en præcisering af, at kommunalbestyrel-

sens mulighed for at yde befordring i videre omfang end fastsat i 

bekendtgørelsen ikke kan anvendes til at begunstige enkelte ele-

ver på baggrund af en vurdering af deres behov. Muligheden er 

møntet på tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen ønsker at under-

støtte det frie skolevalg eller et særligt søgemønster i kommunen.  

 

5. Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i tegnsprog 

 Ingen indholdsmæssige ændringer. 

 

6. Bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie 

grundskoler  

 Det foreslås tydeliggjort, at det er skolens leder, der har ansvaret 

for, at sygeundervisningen iværksættes.  

 Desuden tydeliggøres det, at der også skal ydes sygeundervisning 

ved hyppigt, kortvarigt fravær på grund af en kronisk sygdom.  
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7. Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden speci-

alpædagogisk bistand 

 Det foreslås, at den særlige bestemmelse om, at det mindste antal 

årlige undervisningstimer for grundskolen kan fraviges af hensyn 

til en befordringsordning, ophæves. Elever i specialskoler og spe-

cialklasser vil herefter skulle følge de samme regler om undervis-

ningstimetal som elever i de almindelige klasser. 

 

8. Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog 

 Det foreslås, at den særlige mulighed for at nedsætte timetallet til 

20 timer i op til tre måneder for enkeltelever i modtagelsesklasser 

ændres forholdsmæssigt ad den længere skoledag, således at time-

tallet alene kan nedsættes til 30 timer.  

 Det er anføres, at tosprogede elever ikke kan fritages for dansk 

og matematik (ligesom specialundervisningselever). 

 

9. Bekendtgørelse om folkeskolens modersmålsundervisning 

 Afgrænsningen af, at en elev kan henvises til en anden kommune 

inden for amtet, er ændret til en nabokommune.  

 Timetallene er opdateret og anført på årsbasis (som i loven), idet 

tallene i den gældende bekendtgørelse henviser til lektioner. 

 

10. Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og be-

skæftigelse af personer i skoler, fritids- og klubtilbud  

 Bekendtgørelsens anvendelsesområde justeres som følge af res-

sortomlægningen i august 2013, hvor dagtilbud mv. for så vidt 

angår børn før skoleskolestart blev overført til det nuværende 

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.  

 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 

har for nylig sendt et revideret regelsæt om børneattester i dagtil-

bud mv. for børn før skolestart og private pasningsordninger i 

ekstern høring. Begge bekendtgørelser forventes at træde i kraft 

den 15. maj 2014. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Liz Nymann Lausten 

Souschef 

Direkte tlf. 3392 5367 

Liz.Nymann.Lausten@uvm.dk 


