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Kære Thomas Medom 

 

Tak for dine henvendelser af 30. januar og 6. februar 2018. 

 

I henvendelserne udtrykker du ønske om, at ”…give skolerne i Aarhus 

Kommune frihed til selv at vælge, om de vil benytte kommunens indkøbte 

læringsplatform, som i for høj grad tager tid fra elevernes læring og dannelse.” 

 

Vi forstår dine henvendelser som en ansøgning om dispensation fra 

kravet om læringsplatforme. 

 

Dispensation 

Folkeskoleloven og de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af denne, 

indeholder ikke regler om læringsplatforme. Det er derfor ikke grundlag 

for at give dispensation. 

 

Det er op til de enkelte kommuner at beslutte, hvilken læringsplatform 

man vil anskaffe, og hvordan læringsplatformene skal bruges i praksis på 

den enkelte skole. Det er aftalt, at kommunerne skal anskaffe sig dem, 

men ikke i hvilket omfang, de skal anvendes. Det er op til kommunerne 

selv at vurdere. Det gælder fx i forhold til fag, funktioner, klasser, 

klassetrin mv.  

 

Nedenfor vil jeg kort beskrive, hvor kravet om læringsplatforme er 

forankret. 

 

Aftalegrundlaget for læringsplatforme 

Kravet om læringsplatformene følger af den aftale, der ligger til grund 

for folkeskolereformen. Det fremgår af aftaleteksten, at: ”Der udvikles 

endvidere en fælles brugerportal for folkeskolen, som understøtter et tættere samarbejde 

med forældre bl.a. om elevernes faglige progression, styrket elevinddragelse, elev-til-elev-

aktiviteter, lærernes pædagogiske arbejde med bl.a. elevernes læring og løbende faglige 

progression i forhold til Fælles Mål samt en længere og varieret skoledag. En forbedret 

digital understøttelse af elevplanen vil indgå i arbejdet med brugerportalen”. 
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Dette er udmøntet først i Økonomiaftalen (ØA15) mellem regeringen og 

KL (juni 2014) og derefter i aftale om konkretisering af det fælles 

brugerportalinitiativ for folkeskolen mellem regeringen og KL (oktober 

2014). 

 

Det er aftalt i Brugerportalinitiativet, at kommunerne etablerer digital 

understøttelse af bl.a. følgende kernefunktioner hos alle folkeskoler:  

- Elever, forældre og pædagogisk personale skal have adgang til 

elevplan, elevportfolio, digitale værktøjer, læremidler og andet 

indhold, som eleverne arbejder i samt uddannelsesplanen for de 

større elever.  

- Elever, forældre, pædagogisk personale og skoleledelser skal have 

adgang til information om elevens læring og trivsel i form af 

blandt andet nationale test- og prøveresultater samt resultatet af 

løbende trivselsmålinger.  

- Elever og pædagogisk personale skal kunne se, planlægge, gemme 

og dele læringsforløb ud fra Fælles Mål og individuelle 

læringsmål.  

 

Af folkeskolelovens § 13 b, stk. 5, fremgår det endelig, at elevplaner skal 

være digitale. Elevplanen skal gøres tilgængelig for elevens forældre 

digitalt og opdateres mindst en gang hvert skoleår. Dette vil i praksis i de 

fleste kommuner ske via en læringsplatform, men dette er kommunens 

egen beslutning. 

 

Der er ikke noget i ovenstående, der pålægger lærerne at oprette mål i 

deres undervisningsforløb. Det har dog været et krav til 

kernefunktionaliteten jf. Brugerportalsaftalen, at læringsplatformene 

skulle give lærerne mulighed for at arbejde med mål. Men aftalen 

forholder sig ikke til, hvordan lærerne arbejder med mål, herunder med 

hvilken hyppighed og i hvilket omfang.  

 

Det er min overbevisning, at læringsplatforme kan være et godt og 

nyttigt værktøj, når det anvendes på en måde og i et omfang, der giver 

mening for både kommunen, det undervisende personale samt elever og 

forældre. Det er dog vigtigt, at man nøje overvejer, hvad der giver bedst 

mening ud fra de lokale behov og prioriteringer. Det var også grunden 

til, at kommunerne fik frihed til selv at indkøbe den læringsplatform, der 

understøtter de lokale prioriteringer og behov bedst.  

 

I den forbindelse er det også vigtigt at tage højde for ændringen af 

lovgivningen om Fælles Mål, hvor mere end 3000 mål blev gjort netop 

vejledende i stedet for bindende. Den politiske intention er, at det skal 

give det undervisende personale større frihed i praksis.  
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I december nedsatte jeg desuden en arbejdsgruppe, som skal give bud på, 

hvordan lovændringen om Fælles Mål og den bagvedliggende politiske 

intention om større frihed i praksis bedst udmøntes på 

læringsplatformene. Jeg glæder mig til at modtage deres anbefalinger og 

arbejde videre med disse. Når jeg har modtaget arbejdsgruppens 

anbefalinger, er det naturligvis min hensigt at drøfte både anbefalinger og 

rammerne for læringsplatforme med partierne i folkeskoleforligskredsen. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Merete Riisager 

 

 


