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Skriftlig høring af
ændringer i bekendtgørelsen om folkeskolens prøver
Her følger bemærkninger til udkastet til ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver
fra Dansk Skoleidræts faglige udvalg for idrætsfaget.
Dansk Skoleidræt finder det meget positivt, at udtræksdatoen for indholdsområderne
rykkes til den 1. april, hvilket giver lærere og elever bedre vilkår for prøveforberedelsen og
vil imødekomme mange læreres frustration over manglende tid. Samtidig er
tidsperspektivet acceptabelt i forhold til ikke at gå på kompromis med den daglige
idrætsundervisning. Det bør stadig være sådan, at datoen for offentliggørelsen af hvorvidt
den enkelte klasse skal til prøve, ligger lige før de skriftlige prøver, altså som nu.
Vedr. indholdsområdet ”Natur og udeliv” som (fortsat) er valgfrit kan det overvejes om
formuleringen bør være enslydende i hhv. vejledningen og i bekendtgørelsen i
bestræbelserne på at eliminere forvirring:
Vejledningen: ”Indholdsområdet Natur- og udeliv er udeladt af hensyn til den praktiske
planlægning af prøven. Hvis man som lærer ønsker, at eleverne skal prøves i Natur- og
udeliv, placeres indholdsområdet i pulje B. De øvrige områder er obligatoriske i forhold til
prøven og skal fordeles i puljerne, som det fremgår af skemaet”.
Dansk Skoleidræt finder det hensigtsmæssigt at indholdsområdet er valgfrit, for ikke at
presse skolerne yderligere, men kan også være betænkelig ved
indholdsområdets ”status”. Bekymringen går på om ”Natur og udeliv” i den daglige
idrætsundervisning vil blive nedprioriteret og derfor ikke opnå den samme opmærksomhed
som de øvrige indholdsområder.
Det bør overvejes at øge antallet af sider til tekstopgivelserne, eller om det eventuelt skal
fremgå af bekendtgørelsen, at de 15-20 sider er et ”minimum”. Hvis man skal i dybden
med et tema er 2-4 sider for beskedent et grundlag at arbejde med. Det er til gengæld
meget nyttigt, at det nu er præciseret, at fordelingen af siderne skal være ligeligt fordelt
mellem idrætsfaglig teori og udvalgte temaer, som en guide og prioritering af teoriens
indhold.
Dansk Skoleidræt takker for muligheden for at bidrage til det samlede høringssvar og
stiller sig gerne til rådighed for lignende opgaver i fremtiden.
På vegne af Dansk Skoleidræts faglige udvalg for idrætsfaget.
Preben Hansen, formand

