
 

  

 

   

 

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (Bedre mulighed 

for udsat skolestart) 

FOLA bakker fuldt ud op om Lovforslaget, der skal sikre bedre mulighed for at børn kan 

skoleudsættes, hvis det samlet vurderes, at det er bedst for barnets læring trivsel og udvikling.   

Lovforslaget er helt i tråd med de målsætninger vedr. skoleudsættelse som FOLA arbejder for:  

• At barnets tarv altid kommer først - også i forhold til 
skoleparathedsvurdering 

• At børn kan skoleudsættes på baggrund af forældrenes ønske 
• At der fastsættes centrale, klare og tydelige procedurer for, hvordan 

et barn skoleudsættes 
• At økonomi og demografi aldrig får betydning for vurderingen af 

skoleparathed i den enkelte kommune 
 

FOLA bakker naturligvis op om at der laves ensartede procedurer i hele landet, så det ikke længere 

bliver afgørende for det enkelte barn, hvilken kommune der har sagen.  

FOLA bakker op om, at ansvaret for at få lavet en pædagogisk vurdering af eventuel manglende 

skoleparathed fremover placeres hos leder i dagtilbuddet, da der her foreligger et indgående 

kendskab til barnet. Samtidig er det her helt afgørende, at forældrene også skal bidrage til 

vurderingen og indgår i dialog om evt. skoleudsættelse. Vi finder det positivt, at den videre dialog 

vedr. vurderingen med skolen både kan ske på forældrenes og dagtilbuddets foranledning. 

Vi er også enige i, at det er afgørende, at skolen er klar og tydelig på, hvad den kan tilbyde for at 

understøtte det enkelte barn ind i skolen - ligesom skolen bør være klar på, hvad den ikke vil kunnen 

veje op for - og at disse forhold indgår i vurderingen af, hvad der bedst støtter op om barnets behov.   

Vi er endvidere tilfredse med, at der er følger ressourcer med forslaget, da vi ved, at der tidligere har 

været økonomiske incitamenter, som har spillet ind i vurderingen af børns skoleparathed. Vi er også 

tilfredse med at udviklingen følges tæt. Vi forventer, at hvis der fremover tegner sig et behov for at 

der afsættes yderligere midler til gældende lovgivning, så tilføres der også flere midler.  

Vi skal sikre at kun børn, der er klar til skole, begynder i skole. Eller også skal vi sikre, at skolen er klar 

til de børn, som den skal modtage.   

 

Med venlig hilsen  

Signe Nielsen, formand FOLA, Forældrenes Landsorganisation 

 


