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Regeringen præsenterer nyt folkeskoleudspil 
I går præsenterede regeringen sit nye folkeskoleudspil. Folkeskolereformen skal justeres for at hæve fagligheden 
og kvaliteten af skoledagen, samtidig med at der justeres på nogle af de områder, hvor der er udfordringer. 
Udspillet indeholder 7 initiativer: Flere fagtimer i folkeskolen, igangsættelse af læsekampagne, reduktion af 
nuværende faglige bindinger for undervisningen, færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning, 
udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse af skolens leder, præcisering af brugen af § 16 og forsøg 
med selvstyrende skoler. 
Kilde: Undervisningsministeriet 
 

Regeringen vil gøre skoledagen kortere 
Regeringens nye folkeskoleudspil går blandt andet ud på at gøre skoledagen kortere. Elevernes skoleuge skal i 
gennemsnit blive 1,8 timer kortere. Det vil SF gerne samarbejde om. Regeringen vil også beskære den såkaldte 
understøttende undervisning til fordel for almindelige timer til naturvidenskab. 
Kilde: www.tv2.dk  

 
Sådan bruger din kommune penge - nedslidte folkeskoler prioriteres højt 
Danmarks Statisik har opgjort, hvad kommuner sidste år brugte penge på. 25 kommuner valgte at prioritere 
nedslidte klasselokaler og gymnastiksale højest. Næste år har kommunerne aftalt med regeringen, at de må bygge 
for 800 millioner kroner mere end i år. Pengene falder på et tørt sted, mener Jacob Bundsgaard (S), formand for KL 
og borgmester i Aarhus: "Vi har et efterslæb på mange kommunale bygninger. Skoler har behov for at blive 
renoveret, hvis de skal leve op til en moderne standard", siger han. 
Kilde: www.dr.dk  

 
 

(Nyhederne herunder leveres af Retriever Danmark) 
 
 
Professionshøjskolen Absalon i Roskilde får byggeri til 300 millioner kroner 
Efter at der har været talt frem og tilbage siden 2011 om byggeprojekt på Professionshøjskolen Absalon, er man nu 
klar. I følge professionshøjskoledirektør Søren Lind Christiansen vil der i løbet af de næste år rejse sig et byggeri til 
300 millioner kroner som en del af Campus Slagelse ved Slagelse Station. Byggeriet skal efter planen stå klar i 
starten af 2021.  
Kilde: Sjællandske - Slagelse, Sorø, Kalundborg, side 6-7, d. 7. september 2018, af Arne Svendsen. 
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Rejsegilde på Julemærkehjemmets nye skole i Halsnæs 
Snart kan børnene på Julemærkehjemmet Kildemose ved Ølsted Strand tage en helt ny skole, Kildemoseskolen, i 
brug. Tirsdag var der rejsegilde på den 285 kvm. store bygning, der udover klasselokaler også indrettes med små 
køkkener, som børnene kan bruge både i undervisning og når de får besøg af familie. Ellab-Fondens direktør Hans 
Jørgen Leo Nielsen fortalte i sin tale, at fondens gave til rejsegildet er penge til et tredje køkken.  
Kilde: Frederiksborg Amts Avis, side 16, d. 5. september 2018, af NJL. 
 

Skole i Kolding udvides med 6.000 kvadratmeter 
Anton Knudsen Egtved, Rubow Arkitekter og OBH Rådgivende Ingeniører har vundet opgaven med at udføre en 
om- og udbygning af Vonsild Skole og Specialcenter med lidt over 6.000 nye kvadratmeter. "Jeg synes, det nye 
byggeri i høj grad sætter en ny standard for skolebyggeri. En standard, der er visionær og peger fremad mod 
fremtidens skole. En skole, der får mulighederne for i den grad at leve op til skolereformens intentioner," siger 
skoleleder, Peter Nordby, der mener vinderforslaget sætter nye standarder for fremtidens skole.  
Kilde: Licitationen, side 9, d. 30. august 2018, af Rasmus Gregersen. 


