
 

28-04-2021 

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelser vedr. lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet 

og folkeskoleområdet 

 

Vedr. Pkt. 1. Udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af kommunernes beslutning efter lov 

om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og skoleområdet.  

FOLA bakker op om krav til offentliggørelse. Vi ser et stort potentiale i at sætte kommunerne fri. Ved 

at sikre offentliggørelse af de områder, hvor kommunen vælger at fravige lovgivningen (jf lov om 

fravigelse af lovgivning og regler) kan man sikre at andre kommuner kan følge med i arbejdet i 

frikommunerne og dermed lette vidensdelingen.  

Krav om offentliggørelse følger FOLA’s generelle ønske om åbenhed, gennemsigtighed og 

tilgængelighed. 

 

Vedr. pkt. 2. Udkast til bekendtgørelse om fravigelse af regler fastsat på bekendtgørelsesniveau på 

dagtilbudsområdet i medfør af lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og 

folkeskoleområdet. 

FOLA bakker op om, at der kan fraviges de regler, som listes i bekendtgørelsen  

• Læreplanstemaer  

• Et sundt frokostmåltid  

• Forældrearrangerede frokost- og madordninger  

• Bedre fordeling af børn i dagtilbud  

• Obligatoriske læringstilbud 

 

Vi anbefaler at der laves en bestemmelse, som sikrer, at der ikke kan fraviges i forhold til ‘lov om 

minimumsnormeringer’, da vi ser denne lov som afgørende i forhold til at dagtilbud reelt kan leve op 

til dagtilbudslovens bestemmelser og formålet med dagtilbud i Danmark. 

 

Vedr. Pkt. 3. Udkast til bekendtgørelse om fravigelse fastsat på bekendtgørelsesniveau på 

folkeskoleområdet i henhold til lov velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet. 

Vedr. § 13 om afvige fra bekendtgørelsen om mål og indholdsbeskrivelse for SFO 

I FOLA har vi en bekymring for om fravigelse fra denne bekendtgørelse kan betyde, at SFO ikke får en 

særskilt opmærksomhed, da det alene er i denne bekendtgørelse at der findes særskilte 

bestemmelser for SFO.  

Vi anbefaler, at hvis man fraviger fra mål og indholdsbeskrivelse for SFO, så sættes der andre 

elementer i stedet, som sikrer fokus på SFO’en:  

• Vi anbefaler eksempelvis vedtagelse af en egentlig vision for SFO, som sætter fokus på 

fritidspædagogikken og de fritidspædagogiske indsatser.  



• Vi anbefaler, at der kan eksperimenteres med oprettelse af  SFObestyrelser/SFOforældreråd, 

som sikrer forældre med børn i SFO indflydelse på deres børns fritidstilbud.  

FOLA bakker derudover op om at friheden til at afvige fra love og bestemmelse er vidtgående. Hvis 

friheden indskrænkes af særinteresser, vil det slække på muligheden for reelt at afprøve alternative 

måder at drive dagtilbud på. 

 

Med venlig hilsen 

Signe Nielsen, FOLA, Formand Forældrenes Landsorganisation, 


