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Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Gennemførelse
af nationale test i skoleåret 2019/2020)
Forældreorganisationen Skole og Forældre takker for invitationen til at afgive høringssvar til det
forelagte forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen vedrørende gennemførelse af de nationale
test i skoleåret 2019/2020.
Skole og Forældre anerkender, at det er et bredt flertal i folketinget, der har indgået et kompromis om
de nationale test, og vi ser nu frem til, at forligspartierne giver sig tid til arbejdet med at udvikle et nyt
og bedre nationalt evaluerings- og bedømmelsessystem, og at alle skolens parter inddrages i dette
arbejde, så resultatet kan være solidt funderet.
Skole og Forældre finder det imidlertid problematisk, at man på den ene side anerkender, at de
nationale test ikke er gode nok og derfor gøres frivillige i dette skoleår, men samtidig fastholder, at
testene skal gennemføres uændrede på de 20 procent af landets skoler, der har præsteret ringest i
dansk og matematik ved 9.-klasseprøverne. Det er en meget uheldig opdeling af folkeskolerne, og vi
anbefaler, at der derfor kun foretages de ti procent stikprøver, som aftalen også lægger op til.
Evalueringen af de nationale test fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE)
viser, at usikkerheden for testresultater fra de nationale test på individniveau er uantagelig stor. Det er
derfor uhensigtsmæssigt, at der med lovforslaget er lagt op til, at resultater på dette niveau anvendes
uændret på de skoler, der fortsat skal eller ønster at anvende nationale test i overgangsperioden. Det
er ikke holdbart. Skole og Forældre vil derfor foreslå, at data med resultater på individniveau – ligesom
det er tilfælde med trivselsmålingerne - anonymiseres, så hverken forældre eller lærere har adgang til
dem og dermed udsættes for unødvendig støj i arbejdet med børnenes skolegang.
Vi henviser i øvrigt i Skole og Forældres positionspapir fra anbefalingerne fra Rådgivningsgruppen for
evaluering af de nationale test, og vi ser frem til de kommende drøftelser af, hvordan og hvorfor vi
måler god kvalitet i skolen.
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