Mail sendt til kommunerne den 17. marts 2020
Til skoleforvaltningen
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal hermed informere om, at der er udstedt ny
bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, som træder i kraft i morgen, den 18. marts
2020.
Bemærk, at fristen for vedtagelsen af den kvalitetsrapport, der udarbejdes i indeværende
skoleår, er ændret til den 1. juni 2020 på grund af bekendtgørelsens sene udstedelse.
Den nye bekendtgørelse udstedes som følge af en ændring af folkeskoleloven (lov nr. 564 af 7.
maj 2019), hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelserne i kvalitetsrapporten skal redegøre
for anvendelsen af de frigivne ressourcer som følge af mulighederne for afkortning af
skoledagen for så vidt angår den understøttende undervisning og anvendelsen af kvalitetsløft
af den understøttende undervisning. Derudover ændres bekendtgørelsen som følge af, at
børne- og undervisningsministeren har besluttet, at oplysninger om skolernes andel af elever,
der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver, skal indgå i kvalitetsrapporten. Dette sker som
opfølgning på Rigsrevisionens beretning nr. 11/2018 om folkeskolens obligatoriske
9.klasseprøver.
I den nye bekendtgørelse er der foretaget ændringer, som betyder, at der skal indarbejdes
følgende nye oplysninger i kvalitetsrapporten i indeværende skoleår:
1) ’Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver', skal tilføjes som
obligatorisk resultatoplysning, jf. § 2.
2) Der skal redegøres for skolernes planlagte ændringer i skoleugens længde i medfør
af folkeskolelovens §§ 16 b og 16 d samt den planlagte anvendelse af de frigivne
ressourcer i skoleåret 2019/20, jf. ny § 7. Der skal kun redegøres for den planlagte
anvendelse af den frigivne tid i skoleåret 2019/20, da skoleåret ikke er afsluttet ved
kvalitetsrapportens udarbejdelse.
3) Der skal redegøres for skolernes anvendelse af de frigivne midler til kvalitetsløft af
den understøttende undervisning, hvis midlerne er udmøntet i skoleåret 2019/20. Den
nye § 8 omhandler kravet til redegørelse for anvendelsen af de midler, der er afsat til et
kvalitetsløft af den understøttende undervisning, jf. lov nr. 564 af 7. maj 2019. Den nye
§ 9 omhandler anvendelsen af de ressourcer, der frigives som følge af en reduktion af
den samlede undervisningstid i indskolingen. Hvis midlerne udmøntes i skoleåret
2020/21, skal oplysningerne dog først indgå i den kvalitetsrapport, der udarbejdes i
skoleåret 2021/22.
Bemærk, at den kvalitetsrapport, der udarbejdes i skoleåret 2021/22, skal indeholde en
redegørelse for (det faktiske) brug af de frigivne ressourcer til faglig støtte,
undervisningsdifferentiering eller andre aktiviteter ved fravigelse af reglerne om en mindste
varighed af undervisningstiden i medfør af folkeskolelovens §§ 16 b og 16 d, jf.
bekendtgørelsens nye § 3.
Hvis kommunalbestyrelsen allerede har vedtaget den kvalitetsrapport, der skal udarbejdes i
indeværende skoleår, kan de nye krav til indholdet af kvalitetsrapporten, indarbejdes i et
’tillæg’ til den allerede vedtagne kvalitetsrapport, således at skolebestyrelserne kun skal afgive
bemærkninger til de nye oplysninger, og kommunalbestyrelsen efterfølgende kun skal vedtage
det udarbejdede ’tillæg’.

