København d. 15. oktober 2018
Til
Undervisningsministeriet, Departementet
Frederiksholm Kanal 25
1220 København K
Fremsendt som e-post til AGRGRUND@uvm.dk og rikke.norregaard@uvm.dk med følgende angivelse i emnefeltet:
"Høringssvar – (Styrket praksisfaglighed) lov om ændring af lov om folkeskolen”.

Høring vedr. lov om ændring af lov om folkeskolen (Styrket praksisfaglighed)
I høringsbrev af 26. september 2018 anmoder Undervisningsministeriet ved Departementet om eventuelle
bemærkninger vedrørende ovenstående. Foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier
takker for muligheden til at give vores synspunkter til kende.
Lovændringen kommer ikke direkte til at influere på den frie skolesektor. Der er ikke noget krav om, at frie
grundskoler skal tilbyde valgfag. En fri grundskole skal ”stå mål” med de obligatoriske fag og emner i folkeskolen. Den frie grundskole kan, men skal ikke tilbyde erhvervspraktik, introduktionskurser og brobygning
til og med 9. klasse. Den frie grundskole skal dog, uanset, ”stå mål med” folkeskolens obligatoriske emne
”Uddannelse og job”.
Den frie grundskole har mulighed for anderledes veje til at styrke af elevernes praksisfaglighed, således at
det passer til den enkelte frie grundskoles undervisningstilbud, værdigrundlag og pædagogiske praksis. Dog
således, at skolen kan lave en uddannelsesparathedsvurdering, der indeholder elevens praktiske færdigheder og kreativitet, arbejdskendskab, arbejdspladsfærdigheder og virketrang, værksstedsfærdigheder, færdigheder i at kunne skifte perspektiv mellem del og helhed - og færdigheder i at kunne anvende teorier i
praksis. De frie og private skolers spillerum til på deres måde at løse opgaven giver mulighed for en agilitet
og en kreativitet, der formodentligt kan bruges til at inspirere til anderledes måder at styrke praksisfagligheden på.
Alle er enige om, at vi i den nære fremtid kommer til at mangle dygtige erhvervsuddannede i Danmark.
Men den politiske agenda og de meget konkrete og ensrettende løsninger, i dette tilfælde for folkeskolerne, på den manglende elevtilgang til erhvervsuddannelserne kan være indsnævrende og have modsatrettet effekt. Der er god ræson i det øgede fokus på det anvendelsesorienterede og det praktiskfaglige.
Men ligesom for de frie og private skoler, er det er også vigtigt for de offentlige skoler, at politikerne slipper
taget, for at give skolerne større mulighed for lokalt at tilpasse deres undervisnings- og uddannelsestilbud
til de aktører, der er i og omkring skolen - inden for nogle overordnede rammer. Foreningen ser derfor positivt på, at det er den enkelte kommune, der skal beslutte, om der skal afholdes prøve i de praktiske/musiske valgfag. Foreningen vil i øvrigt være stærk modstander af gøre prøven i det praktiske/musiske valgfag
obligatorisk.
Foreningen uddyber gerne høringssvaret.
På foreningens vegne,
Karsten Suhr, formand
ks@privateskoler.dk

Danmarks Private Skoler
Ny Kongensgade 15, 3.
1472 København K

