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Fokuspunkt  

Eleverne 
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Eleverne i folkeskolen skal have den bedst mulige un-

dervisning og opnå et fagligt, socialt og dannelsesmæs-

sigt fundament, der giver dem muligheder for at tage en 

uddannelse og deltage aktivt i det danske samfund. 

Staten har ansvar for at sikre, at undervisningen er 
med til at udvikle barnets personlighed og evner.  

 
Samfundet skal forberede barnet til et aktivt liv som 
voksen, fremme respekten for menneskerettigheder-
ne og have respekt for barnets egne kulturelle og na-
tionale værdier 

Børnekonventionen artikel 29 

 
Trivsel blandt alle elever 
Alle elever har ret til at trives i skolen og til en tryg barndom 
uden mobning. 

Elevernes trivsel hænger tæt sammen med deres faglige udbytte 
af undervisningen: Eleverne lærer mere, når de trives i skolen.  

 
Undervisning tilpasset den enkeltes behov og forudsæt-
ninger 
 
Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af undervis-
nings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler og stof-
udvælgelse, skal i alle fag leve op til folkeskolens formål, mål for 
fag samt emner og varieres, så den svarer til den enkelte elevs 
behov og forudsætninger. 
Folkeskoleloven §18 
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Skolen skal skabe robuste, rummelige, empatiske, 
fællesskabsorienterede mennesker, der har lyst til 
behandle hinanden godt. 

Fremtidsforskere Liselotte Lyngsø og Anne Skare Nielsen 

Hvem er elevernes stemme i kommunalvalget 2017? 
 

 Hvordan får skolen rammer, der sikrer eleverne en under-
visning, der er tilpasset deres behov? 

 Hvilke tiltag skal der til for at alle elever trives i skolen? 

 Hvad er fremtidsudsigterne for børn med særlige behov i 
vores kommune? 

 Hvornår har du sidst talt med dit barns lærer? 

 Hvordan er undervisningen tilpasset dit barns forudsætnin-
ger? 

 Hvordan fylder vi skolen med børn og lærere der begejstres 
over timens indhold? 

En individuel plan for elever med særlige behov 
 

Med inklusionsloven i 2012 blev mange flere elever med behov 
for specialundervisning inkluderet i folkeskolens almindelige 
klasser. Formålet var at løfte det faglige niveau for alle elever, 
både dem med og uden særlige behov.  

 
Et godt samarbejde mellem forældre og skole  
 

Forældrenes opbakning til deres børns skolegang har stor betyd-
ning for elevernes faglige udvikling, og et godt samarbejde mel-
lem lærere og forældre bidrager positivt til håndtering af sociale 
udfordringer og elevernes trivsel.   


