






Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale 
Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk 
Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 




 

1. Indledning 
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2. En længere og mere varieret skoledag 
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Tabel over forslag til revideret skoleuge 

Fag Reform 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 

Ekstra lektioner Efter +3 +2 0 +4 +4 +4 +4 0 1 

Før 11 10 9 6 6 6 6 6 6 
Dansk 

Efter 11 10 9 7 7 7 7 7 7 

Før   2 2 3 3 3 3 3 
Engelsk 

Efter 1 1 2 2 3 3 3 3 3 

Før       3 4 4 
2. fremmedsprog  

Efter     1 2 3 3 3 

Før   1 2 2 2 2 2 1 
Historie 

Efter   1 2 2 2 2 2 1 

Før 2 1 1 1 1 2  1 1 
Kristendom 

Efter 2 1 1 1 1 2  1 1 

Før        2 2 
Samfundsfag 

Efter        2 2 

Før 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
Matematik 

Efter 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Før 1 1 2 2 2 2 - - - Natur/teknik – Na-
turfag 

Efter 1 2 2 3 2 2 - - - 

Før       1 2 1 
Geografi 

Efter      2 1 1 

Før       2 2 1 
Biologi 

Efter       2 2 1 

Før       2 2 3 
Fysik/kemi 

Efter       2 2 3 

Før 1 2 2 3 3 3 2 2 2 
Idræt 

Efter 2 2 2 3 3 3 2 2 2 

Før 1 2 2 2 1 1    
Musik 

Efter 2 2 2 2 2 1    

Før 1 2 2 2 1     
Billedkunst 

Efter 1 2 2 2 1     

Før    2 4 4 3   Håndarbejde, 
sløjd og hjem-
kundskab Efter    3 4 4 2   

Før        2 2 
Valgfag 

Efter       2 2 2 

Før 22 23 26 26 27 27 28 32 30 Fagopdelte lektio-
ner 

Efter 25 25 26 30 31 31 32 32 31 

Før 1 0,75 0,75 0,75 0,75 1 1 1 1Timer til klassens 
tid 

Efter - - - - - - - - - 

Før          Understøttende 
undervisning 

Efter 7,7 7,7 6,75 6,0 5,0 5,0 6,2 6,2 7,2 

Heraf fx bevægel-
se/motion  

 3 3 3 2 2 2 3 3 3 

Før 21,1 21,8 24,5 24,5 25,4 25,7 26,6 30,2 28,4 Skoleugens læng-
de i klokketimer, 
inkl. pauser* Efter 30 30 30 33 33 33 35 35 35 

 




 























           



 




















 










2.1. Flere timer i dansk og matematik 


   


        






        














2.2. Styrkelse af fremmedsprog  





   





 


    

















          
          


2.3. Flere timer i natur/teknik 





2.4. Praktiske/musiske fag 






  


    


2.5. Den åbne skole 

           





 











  
            
           
            


2.6. Fokus på udvikling af undervisningen 







          




      


        
         
 

        


 
 
 
        
   



 

      



     


             



        


       



    




   

















         





 






 








        




        
      
         








         
          















 


2.7. Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelser 
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2.8. Inklusion 





        
           
  
        







    

       










 


           
 




         



2.9. Styrket forældresamarbejde og elevinddragelse 

        





  

         
           

         







        















 

2.10. Bedre undervisningsmiljø
            
  

 
  




       






  
           



2.11. Ro og klasseledelse
      





           



     



   


           





 

         

      
  



   






         


2.12. Lærere, pædagoger og andre medarbejdere med relevante kompetencer 







    

          


          

  
            


      



 
  







 

3. Kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og ledere  

      


        



3.1. Mål om fuld kompetencedækning og efteruddannelse 

     
  


 







  
   
 








       


   
  








 











         



3.2. Kompetenceudvikling af ledere 





        





  
        







3.3. Skoleudvikling og undervisning baseres på viden og forskningsresultater 
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4. Få klare mål og regelforenklinger 





 




4.1. Få klare mål 
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4.2. Styrket grundlag for opfølgning 

           
         


          

 
       
       
 


        


      




         

   





4.3. Regelforenklinger 






 







         
     
         












    
         





     
         






 

      
       
        





 





     



         



     



       
          





         

            



         
       
     

     

   




 
     




 




         







      





       
          


          









             




            



         






 


          







           



    
          


  



        



  

           









           
 
          






 



          


     




 
    





          


   





4.4. Rådet for Børns Læring 


             



   








 

 
5. Aftaleparterne og den videre udvikling af rammerne for folke-
skolen 
 
5.1. Lovproces og aftaleparterne 











          





  
 





        




 

Bilag 1. De nationale resultatmål og opfølgning på de nationale resultatmål 




 
 


    





 
Mål 1.  Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 























Mål 2.  Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til 
faglige resultater 
   





  
      


Mål 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem re-
spekt for professionel viden og praksis 








 



 

 





         
    



   





         
 




  








