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Vedr. nationale test i skoleåret 2020/21
Regeringen har modtaget flere henvendelser fra kommuner med anmodning om fritagelse fra nationale test i skoleåret 2020/21.
Regeringen mener, ligesom sidste forår, at det er vigtigt, at vi får et fælles
billede af elevernes faglige niveau, ikke mindst i lyset af den aktuelle anden periode med nedlukning og nødundervisning. Nedlukningsperioden
har haft betydning for eleverne både fagligt og trivselsmæssigt. Kvaliteten af hjemmeundervisningen har ikke i alle tilfælde været den samme
som skolens normale undervisning. Samtidig har vi aflyst flere af folkeskolens prøver i år.
Det er vigtigt at få afdækket omfang og karakter af de faglige udfordringer, som nedlukningen har medført, med de forskellige redskaber, vi har,
så skolerne kan sætte målrettet ind i forhold til den enkelte elev og klasse.
Derfor mener regeringen, at de nationale test skal gennemføres. Og derfor ønsker regeringen ikke at give mulighed for, at gennemførelsen af nationale test kan fraviges som led i muligheden for omlagt undervisning,
som er trådt i kraft den 27. marts 2021 og har til hensigt at give folkeskolerne større lokal fleksibilitet til at fokusere på læring og trivsel, når hjemsendte elevårgange vender tilbage til skolen igen. Det samme gælder den
nationale trivselsmåling.
I februar 2020 blev det aftalt med folkeskoleforligskredsen, at de eksisterende nationale test skulle forbedres til skoleåret 2020/2021, så testene er
mere retvisende på elevniveau. De forbedringer er nu gennemført. Det
blev også aftalt, at de nationale test gennemføres fra dette skoleår, og
indtil et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem træder i kraft, og den aftale står regeringen ved.
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Jeg er overbevist om, at alle skoler gør en enorm indsats for at genskabe
relationen mellem eleverne og mellem elever og lærere, både når de er tilbage i skole, og ved opsøgende arbejde, trivselsgrupper mv. for de elever,
som fortsat ikke er tilbage i skolen. Det vil gennemførelsen af nationale
test ikke ændre på.
Ligesom sidste forår har jeg besluttet, at testperioden udvides, så den løber frem til og med den 11. juni 2021. Det giver skolerne længere tid til
at afvikle nationale test. For elever, der fortsat undervises hjemme, anbefales det stadig, at de obligatoriske test først afholdes, når eleverne er tilbage på skolerne.

Med venlig hilsen

Pernille Rosenkrantz-Theil
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