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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Justering af fagrækken og den
understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og
kompetencedækning m.v.))
Dansk Skoleidræt har med stor interesse læst det fremsendte materiale, og takker for muligheden for at indgive
høringssvar.
Vi hilser naturligvis initiativet om flere idrætstimer i udskolingen velkommen. Et initiativ som muliggør en skærpelse
og fokusering i det daglige arbejde i idræt frem mod en eventuel idrætsprøve, men også understøtter og fastholder
bevægelse i udskolingen som en væsentlig del af skoledagen.
På den anden side er det med ærgrelse, vi konstaterer, at justeringen sker på bekostning af antallet af lektioner i idræt
på mellemtrinnet. Ærgrelsen og bekymringen omhandler konsekvensen, som vi vurderer, vil svække fagets ”røde
tråd” og af den grund vil vanskeliggøre den faglige progressionen i faget og dermed elevernes læringsudbytte.
Ligeledes omhandler vores bekymring observationen skolerne gør, der tyder på, at når eleverne kommer i den
præpubertære alder på mellemtrinnet, øges udfordringen med at fastholde eleverne i fysisk aktivitet. Dette er
gældende såvel i skoleregi som i fritidslivet. Med nærværende lovforslag ser vi ikke denne tendens og udfordring
afhjulpet eller imødekommet.
Ydermere vil vi gerne rette opmærksomheden på den mulige konsekvens, tiltaget kan få for svømmeundervisningen
i skolen, som typisk er placeret på mellemtrinnet. Med en reduktion af lektioner i idræt på mellemtrinnet forudser vi
en skarpere prioritering på valg af indhold, som eventuelt vil medfører mindre svømmeundervisning.
Vi bakker op om initiativet om et kvalitetsløft af den understøttende undervisning, og bidrager gerne i arbejdet på at
realisere reformens intension med dette fag. I bestræbelsen på (fortsat) at skabe en varieret skoledag med motion og
bevægelse såvel på mellemtrinnet som på alle andre klassetrin medvirker Dansk Skoleidræt gerne i arbejdet på
oprettelsen af en national portal, og stiller os til rådighed i forbindelse med undervisningsmaterialer med og om
bevægelse til brug i den understøttende undervisning.

Vi håber, at Undervisningsministeriet finder høringssvaret anvendeligt, og vi stiller os til rådighed for yderligere
bidrag i fremtiden.
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