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Kære medlem af Lolland-Falsters Lærerforening 

 
 

KLASSELÆREROPGAVEN I FOLKESKOLEREFORMEN 

 
 

Loven og bemærkningerne til loven fastlægger, at hver klasse fortsat skal have en klasselærer. 

 

Opgaven som klasselærer beskrives således i § 18 stk. 5 (kredsens understregninger): 

 

”Det undervisende personale, der er tilknyttet klassen, samarbejder med eleverne om løsning af 

særlige opgaver i forhold til klassen. Opgaven som klasselærer skal varetages af en af klassens 

lærere eller uddelegeres til flere af klassens lærere eller pædagoger.” 

 

I bemærkning 2.6.8 står der: ”Hver klasse skal fortsat have en klasselærer, …, så der sker en 

koordination i relation til undervisningen og den samlede faglige og sociale udvikling for klassen, 

…, og så de særlige opgaver med at få klassen som fællesskab til at fungere …” 

 

Ifølge bemærkningerne til § 18 stk. 5 (nr. 40) skal der for at blive klasselærer ”være tale om 

undervisende personale, som i forvejen er tilknyttet klassen, ...” Også her fremhæves hele klassen 

som et fællesskab, idet der videre står: ”De særlige opgaver med at få klassen som fællesskab til at 

fungere skal fortsat varetages i klasselærerfunktionen, …”  

 

Efter de gældende bestemmelser i folkeskolelovens § 18, stk. 1 og 2, er det klasselæreren og 

klassens øvrige lærere, der planlægger og tilrettelægger undervisningen, således at undervisningen 

bl.a. lever op til folkeskolens formål og målene for fag og (obligatoriske) emner. 

 

 Ifølge bemærkningerne til § 16a (nr. 36) ”er det lærerens opgave at sikre sammenhæng i 

undervisningen, og at undervisningen i såvel fag som inden for tiden til den understøttende 

undervisning leder frem mod de faglige mål for fag og klassetrin.” 

 

Læreren har således en helt central rolle i planlægningen og tilrettelæggelsen af undervisningen. 

 

På den baggrund og i lyset af den samlede undervisningsopgave og af de resultatmål, der forventes 

indfriet, anbefaler Lolland-Falsters Lærerforening, at skolerne vælger at udpege lærere som 

klasselærere. Udover kendskabet til den enkelte elev og interaktionen eleverne i mellem, har 

lærerne entydigt ansvaret for den fagopdelte undervisning i klassen samt det overordnende ansvar 

for den understøttende undervisnings relation til den fagopdelte undervisning.  

Ansvaret for klassens sociale liv og den didaktiske kompetence går ”hånd i hånd”. Når 

forældre/elever og lærere mødes om det enkelte barn/den unge, er der fokus på både den 

undervisningsmæssige progression og de sociale og trivselsmæssige aspekter.  Man bør derfor 

vælge en eller flere af klassens lærere, hvis man ønsker den mest ”allround” opgaveløsning, der kan 

realiseres i forhold til elever, forældre og det øvrige undervisende personale.  

Klasselærerfunktionen er en koordinerende funktion. Koordination tager tid og besværliggøres jo 

flere man er, derfor anbefaler vi, at funktionen ikke deles på flere end to lærere pr. klasse. 

 

Klasselærer/kontaktlærer 

 

 



Begrebet ”kontaktlærer/kontaktfunktion”, som skoleledere nogle steder introducerer, er ikke et 

begreb hentet i folkeskoleloven.  

Her nævnes ordet klasselærer ti gange - kontaktlærer nul gange! 

Lolland kommune har spurgt i undervisningsministeriet ”om den der varetager opgaven som 

klasselærer skal benævnes klasselærer”. Hvortil undervisningsministeriet har svaret, at 

”folkeskoleloven stiller ikke krav om, at den eller de personer, der varetager funktionen som 

klasselærer skal benævnes klasselærer”. Det har folkeskoleloven aldrig gjort.  

Men er spørgsmålet og svaret relevant?  

Det er jo ikke benævnelsen, men indholdet og opgaven som klasselærer, der er det centrale. Uanset 

hvad man kalder funktionen, må det sikres, at klasselæreropgaverne som beskrevet i 

folkeskoleloven efterleves, og, at der ikke skal opbygges et tungt og bureaukratisk 

administrationssystem, for at der kan ske ”en koordination i relation til undervisningen og den 

samlede faglige og sociale udvikling for klassen og den enkelte elev” samt at det væsentlige arbejde 

med ”de særlige opgaver med at få klassen som fællesskab til at fungere” bliver varetaget. 

 

Lolland-Falsters lærerforening opfordrer derfor medlemmerne til at drøfte indholdet i og synet på 

klasselærerbegrebet og klasselærerfunktionen på den enkelte skole. 
 

 

 

Med venlig hilsen 

Lolland-Falsters Lærerforening 
 


