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Høringssvar fra Frie Skolers Lærerforening: 

- om ”Udkast til høring vedr. lov om ændring af lov om folkeskolen 
(Styrket praksisfaglighed m.v.)”.  
 
 
Frie Skolers Lærerforening takker for muligheden for at afgive høringssvar 
og fremsender hermed svar i forhold til de i høringsmaterialet angivne væ-
sentlige ændringer.  
 
 
Foreningen bakker op om bestræbelserne på at styrke det prak-
sisfaglige element i folkeskolen 
 Vi ved, at ændringer i folkeskolens fagrække får stor indflydelse på un-
dervisningen i de frie skoler – enten fordi de direkte overføres eller fordi de 
påvirker via kravet om, at de frie skoler skal levere en undervisning, som 
står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.  
 Frie Skolers Lærerforening bifalder, at de praktiske fag får en større be-
tydning – også i de ældste klasser. Vi mener, at det kan gøre, at opfattelsen 
af, hvad der er vigtigt at lære i skolen, bliver bredere.  
 Initiativerne i lovændringen sigter alle mod at styrke praksisfagligheden i 
folkeskolen. Frie Skolers Lærerforening finder disse initiativer positive, idet 
vi dog forudsætter, at de nødvendige ressourcer er til stede, hvis man der-
ved udvider fagrækken og antallet af timer. 
 Projektopgaven i 9. klasse havde historisk en stærk praksistilknytning. 
Det praktiske fokus i opgaven er med tiden blevet svækket. Det er derfor 
nærliggende igen at sikre en praksisfaglig forankring af denne opgave. 
 Endelig genindfører lovforslaget retten til erhvervspraktik i 8. og 9. klas-
se. Frie Skolers Lærerforening finder det positivt, at eleverne får ret til at 
komme i praktik for derigennem at erfare praksis i forskellige typer af er-
hverv.  
 

Opkvalificering af lærerne er vigtig 

Frie Skolers Lærerforening finder det væsentligt, at der afsættes ressourcer 
til opkvalificering af lærerne i forbindelse med dette nye tiltag. Når nye 
fagområder og måder at arbejde med fagene på skal indføres, kræver det, at 
lærerne klædes på til opgaven. Det bør medtænkes i forhold til læreruddan-
nelsen og efteruddannelsesmuligheder generelt, lige som det må sikres, at 
skolerne har og prioriterer de nødvendige midler til at kompetenceudvikle 
de lærere, som kommer til at stå med den nye opgave. Det er en forudsæt-
ning for ændringernes succes.  
 Frie Skolers Lærerforening står gerne til rådighed for spørgsmål i forbin-
delse med ovenstående bemærkninger til lovforslaget. 
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