
 

 

 

 

 

 

Att.: Ida Bjerre og Jacob Holbæk Kjeldsen 

Børne- og Undervisningsministeriet 

 

 

 

Frie Skolers Lærerforening takker for muligheden for at indsende be-

mærkninger til ”udkast til bekendtgørelse om omlagt undervisning”. 

 

Indledningsvist vil vi gøre opmærksom på, at vi er af den opfattelse, 

at en sikker tilbagevenden for elever og lærere bør prioriteres først. 

Dernæst mener vi, at undervisning og klassefællesskab er vigtigere 

end eksamensforberedelse og læseferie set i lyset af den helt særlige 

situation, hvor eleverne har været hjemsendt i lang tid, hvor det fag-

lige niveau må forventes at være særdeles svingende, og ikke mindst 

hvor mange elevers selvtillid og sociale relationer er voldsomt udfor-

dret. 

 

Til udkastet til bekendtgørelsen har vi følgende kommentarer.  

 

Lærerne har brug for en klar udmelding på, om der fortsat ikke er 

samme forventninger til kvaliteten af fjernundervisningen som til 

den fysiske undervisning. 

 

Afgangseleverne er nu vendt tilbage med 50 procents fremmøde. Det 

vil sige, at de hver anden uge fortsat modtager fjernundervisning. 

  

Af aftalen fra 5. februar 2021 mellem regeringen og Venstre, 

Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedsli-

sten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance 

om håndtering af prøver i 1. halvår af 2021 fremgår det, at ”perioden 

med COVID-19-foranstaltninger og fjernundervisning har ført til et 

vist læringstab”. På den baggrund indeholder aftalen initiativet om, 

at ”Der gives mulighed for lokalt at se bort fra visse dele af undervis-

ning, der er foregået som nødundervisning. ifm. udarbejdelse af de 

mundtlige eksamensspørgsmål.” 

 

I Frie Skolers Lærerforening har vi i den forbindelse brug for en 

præcisering af, hvorvidt dette stadig er gældende – også for de 50 % 

af undervisningen, som fra 15.03.21, foregår som fjernundervisning.  
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Det er tidligere fremgået, at den del af undervisningen, som er fo-

regået online, ikke kan forventes at leve op til niveauet for den almin-

delige undervisning, og at eleverne derfor ikke vil skulle prøves i om-

råder og emner, som kun har været genstand for fjernundervisning. 

Vi har brug for at vide, om det også gælder for en fjernundervisning, 

som eleverne fortsat modtager. 

 

 

Det er problematisk, at ministeriet med vejledningen kræver, at un-

dervisningen i afgangsklasserne varetages af en lang række lærere, 

når anbefalingerne i øvrigt er, at antallet af kontaktpunkter i skolen 

skal minimeres. 

 

Det fremgår af udkastet til bekendtgørelsen, at skolerne ikke kan fra-

vige bestemmelserne om krav til kompetencer for lærere og undervi-

sere. Det fremgår også, at skolerne ikke fuldt ud kan omlægge under-

visningen i et fag, hvis faget afsluttes med eksamen eller hvis årska-

rakteren kan overføres som erstatning for eksamenskarakteren.  

 

Det betyder, som Frie Skolers Lærerforening læser det, at af-

gangsklasserne skal have undervisning af lærere med undervisnings-

kompetence i alle afgangsfag. I afgangsklasserne, hvor undervisnin-

gen altså ikke fuldt ud kan omlægges, opstår der således mange kon-

taktpunkter mellem eleverne og forskellige lærere.  

 

Samtidig vil det på de fleste skoler være umuligt at reservere af-

gangsklassernes lærere til udelukkende at undervise i afgangsklas-

serne, når de blot har et enkelt fag. Det vil alt i alt betyde, at også de 

yngre elever vil møde lærere, som har en række klasser, hvilket ikke 

er hensigtsmæssigt.  

 

På samme tid står der i bekendtgørelsen, at skolerne skal agere 

under hensyntagen til sundhedsfaglige retningslinjer som følge af co-

vid-19, og vi går ud fra, at det netop er dette hensyn, som gør at ele-

verne i afgangsklasserne kun må møde fysisk op på skolen hver an-

den uge. I vores optik er kravet om mange faglærere i direkte mod-

strid med de øvrige tiltag, som skal minimere smitterisiko, og det kan 

virke meningsløst at sende elever hjem hver anden uge, mens lærerne 

vandrer rundt mellem en række klasser. 
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Som Frie Skolers Lærerforening ser det, skal skolerne således både 

agere efter retningslinjerne og minimere kontaktpunkterne og samti-

dig sikre, at der er undervisning i alle afgangsfag fra lærere med un-

dervisningskompetence, hvilket naturligt øger antallet af kontakt-

punkter. Frie Skolers Lærerforening kunne godt tænke sig at få præci-

seret, hvilket hensyn der her vejer tungest. 

 

Vi står gerne til rådighed for spørgsmål. 

 

 

Venlige hilsener 

 

 

 

 

 

Monica Lendal Jørgensen, næstformand Frie Skolers Lærerforening. 


