
 

 

 

 

 

 

Att.: Nathalie Vestergaard Bull 

Børne- og Undervisningsministeriet 

 

 Frie Skolers Lærerforening takker for muligheden for at afgive hø-

ringssvar til lovforslag om ændring af obligatoriske sprogprøver og 

styrket forældreansvar (Udskydelse af revisionsbestemmelse). 

 Indledningsvis vil vi gerne vise forståelse for, at evalueringen ikke 

igangsættes som følge af corona. 

 Samtidig vil vi også udtrykke vores manglende forståelse for, at 

man under covid-19-nedlukningen valgte at fastholde sprogprøverne, 

da det i store perioder var så godt som umuligt at gennemføre dem 

på en meningsfuld måde, når eleverne i lange perioder ikke var i 

skole. Sprogprøverne burde være sat på pause, hvilket ville have gi-

vet ro til børn, forældre og lærere i en tid, som i forvejen var præget 

af usikkerhed.  

 Afslutningsvis vil vi gerne gentage den kritik, vi i et tidligere hø-

ringssvar fra august 2019 har afgivet omkring sprogprøverne. 

 Frie Skolers Lærerforening opfatter det nemlig som helt fejlagtigt 

og i øvrigt som urimelig forskelsbehandling, at der indføres obligato-

riske sprogprøver på grundskoler med en høj andel af elever fra ud-

satte boligområder. Helt grundlæggende mener vi, at hverken elever 

i børnehaveklassen eller på senere klassetrin skal gå i skole med be-

vidstheden om, at en test kan afgøre, om man må fortsætte i næste 

klasse sammen med sine kammerater. Derudover bliver ingen elever 

dygtigere af at blive testet, og lærernes ressourcer bør bruges på at 

løfte undervisningsopgaven i stedet. 

 Lærerne og børnehaveklasselederne har kompetencerne til at vur-

dere, om den enkelte elev har så store sproglige vanskeligheder, at 

man vil anbefale, at eleven ikke starter i 1.-klasse, eller om man på et 

senere tidspunkt er nødt til at gå en klasse om. Brugen af tests eller 

andre evalueringsformer må bero på den professionelles vurdering. 
 Frie Skolers Lærerforening står gerne til rådighed for spørgsmål i 
forbindelse med ovenstående bemærkninger til bekendtgørelsen. 

 

Venlige hilsener 

 

 

 

Monica Lendal Jørgensen, næstformand Frie Skolers Lærerforening. 


