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Høringssvar vedr. lov om ændring af lov om folkeskolen
(styrket praksisfaglighed mv)

Dansk Skoleidræt takker for muligheden for at indgive høringssvar og kvitterer for, at
folkeskoleforligskredsen anerkender vigtigheden af de praktiske færdigheder i folkeskolen.
Dansk Skoleidræt bifalder initiativet om en styrket praksisfaglighed for de ældste elever i folkeskolen, som
bl.a. udmønter sig i udbuddet af valgfag fra den praktisk/musiske-fagrække. Idrætsfaget har, i de seneste
år, været begunstiget med en prøve i 9. kl. og det er erfaret at tiltaget har haft positiv effekt på fagets status.
Et tiltag vi – i bestræbelsen på at styrke praksisfagligheden - bakker op om, at de øvrige praktisk-musiske
fag også stilles i udsigt.
Dog med den betænkelighed, som lovforslaget lægger op til, at elever allerede i 8. klasse kan se frem til en
obligatorisk prøve med karaktergivning.
Vi finder det positivt, at der sættes fokus på værdien af praksisfaglighed og anerkender samtidig præmissen
om, at initiativet ikke direkte berører idrætsfaget i overbygningen.
Når det er sagt, så ønsker Dansk Skoleidræt dog at rette opmærksomheden på organisationens
projektprogram Sunde Børn Bevæger Skolen, som har bevægelsesindsatser (Gåbus, Skoleport og
Legepatruljen), som understøtter elevernes praksisfaglige kompetencer. Indsatser som ikke taler direkte ind
i (valg)fag, men går på tværs af fag, klassetrin og elever og som indeholder elementer, hvor eleverne kan
tilegne sig praktiske færdigheder så som; organisering, formidling og i arbejdet, hvor stor/lille-relationen
sættes i spil med oplevelsen af at tage ansvar.
Bevægelsesindsatser som ydermere matcher og understøtter erhvervsuddannelsens hovedområde; omsorg,
sundhed og pædagogik.
Dansk Skoleidræt registrerer og bemærker modsatrettede signaler, som sendes fra det skolepolitiske område
i disse tider.
Med nærværende lovudkast synes at blive fremlagt en regulering af skolernes valgfags-udbud, som i nogen
grad ensretter og indskrænker skolernes frihed til at oprette valgfag som det lokalt bedst giver mening.
Dette set i lyset af rådgivningsgruppens anbefalinger (Fem pejlemærker for Fælles Mål i folkeskolen), som
i foråret, betonede skolernes frihed til en styrket lokal dialog og mindre central styring.
Det kan virke paradoksalt, at med lovforslaget bliver præmissen for oprettelsen af valgfag på skolerne
politisk vedtaget og at valgfag, i yderste konsekvens (hvis skolen kun udbyder håndværk og design), bliver
et obligatorisk fag.
Vi håber, at Undervisningsministeriet finder høringssvaret anvendeligt, og vi stiller os til rådighed for
yderligere bidrag i fremtiden.
Dansk Skoleidræt ønsker at blive oprettet permanent på ministeriets høringsliste således, at vi med
sikkerhed fremover vil modtage høringsmateriale omhandlende skole, bevægelse og idræt.
På vegne af Dansk Skoleidræt
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