Til samtlige kommunalbestyrelser
Styrelsen for Undervisning og
Kvalitet
Afdelingen for Almen
Uddannelse og Tilsyn

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens §§
14b og 16a.
Undervisningsministeriet inviterer hermed kommunerne til at deltage i et
rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens §§ 14b og 16a.
Kommunerne og skolerne gives med forsøget – inden for konkrete og
afgrænsede pædagogiske kvalitetsunderstøttende indsatser – øgede muligheder for lokalt at tilrettelægge skoledagen i overensstemmelse med
lokale prioriteringer, ønsker og behov, herunder give øgede muligheder
for afkortning af skoledagen. Det forudsættes, at de frigivne ressourcer
bliver anvendt på kvalitet i undervisningen og dermed til at igangsætte
nye aktiviteter, der bidrager til elevernes læring.
De konkrete kvalitetsunderstøttende indsatser kan være:
 Særlige turboforløb i fagundervisningen for de fagligt svage elever,
 Særlige talentforløb i fagundervisningen for de fagligt dygtige
elever.
 Oprettelse af særlig teknologi- (fx kodning) eller anden profil i
udskolingen eller på andre klassetrin, der kan understøtte kvaliteten i undervisningen.
 Skolerne kan efter ansøgning, og hvis der foreligger en velbegrundet pædagogisk argumentation herfor, også vælge at konvertere tid til understøttende undervisning til andre kvalitetsunderstøttende indsatser rettet mod inddragelse af det lokale erhvervsliv og udvikling af elevernes erhvervs- og karriereforståelse og af
deres håndværksmæssige og innovative evner.
Forsøget bliver gennemført med henblik på at få mere viden om, hvorvidt rman kan tilrettelægge undervisningen på en anderledes måde med
indsatser, der har til formål at gøre eleverne så dygtige som muligt.
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For en beskrivelse af formål og principper for forsøget henvises til bilag
1.
Ministeriet skal have ansøgningen i hænde senest den 4. maj 2017. Der
skal anvendes vedlagte ansøgningsskema (bilag 2). Ansøgningen skal
sendes til Pernille Riisgaard pernille.riisgaard@stukuvm.dk ) og Lone
Basse (lone.basse@stukuvm.dk) i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.
De deltagende kommuner forpligtes til at deltage i en fælles evaluering af
forsøget. Ministeriet vil fastsætte krav til evalueringen i dialog med de
kommuner, der deltager i rammeforsøgene, og på baggrund af de konkrete ansøgninger. Ministeriet vil lægge vægt på, at evalueringen af rammeforsøget tilrettelægges, så der opnås så sikker viden som muligt og
foreligger et solidt beslutningsgrundlag, når der ved forsøgets udløb skal
tages stilling til, om erfaringer og resultater fra forsøget skal udmøntes i
eksempelvis regelændringer eller fortsættelse af forsøg. Der henvises i
den sammenhæng til ministeriets strategi for forsøg og udvikling:
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF14/Feb/1
40210%20FOU_strategi.pdf
Kommunerne har som hidtil mulighed for at ansøge om at gennemføre
forsøg efter folkeskolelovens § 55, stk. 1, med andre temaer end rammeforsøgstemaet.
Hvis der er spørgsmål til rammeforsøget, kan spørgsmål herom rettes til
Pernille Riisgaard (pernille.riisgaard@stukuvm.dk eller tlf. nr. 33 92 53
86) eller Lone Basse (lone.basse@stukuvm.dk eller tlf. nr. 33 92 55 22) i
Kontor for Grundskolen.

Med venlig hilsen
Liz Nymann Lausten
Kontorchef
Kontor for Grundskolen
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

2

