
FAKTAARK – frihedsgrader på statsligt og kommunalt niveau i frihedsforsøg for folkeskoler  

Statslige frihedsgrader (udtømmende liste): 

 Der kan ansøges om frihed fra reglerne om: 

 Åben skole 

 Bevægelse i 45 minutter om dagen 

 Lektiehjælp og faglig fordybelse 

 Understøttende undervisning 

 Elevplan (eleverne evalueres på andre måder) 

 Antal undervisningstimer og undervisningstidens samlede varighed 

 Klassestørrelse (flere end 28 elever) 

 Holddannelse (friere muligheder) 

 Der kan ansøges om delegation af kompetence til skoleledelsen til at beslutte: 

 Antallet af skoledage 

 Rammer for klassedannelsen 

 Undervisningstimetal  

 Undervisning på andre klassetrin end dem, der følger af folkeskoleloven 

 

Kommunale frihedsgrader (ikke udtømmende liste) 

Som en del af udvælgelsen af skoler til deltagelse i rammeforsøget vil Undervisningsministeriet blandt andet lægge vægt på, i hvor høj 

grad skolen gives frihed fra kommunal side som en del af forsøget. Dette kan være i form af delegation af beslutningskompeten ce fra 

kommunalbestyrelsen til skoleledelsen og skolebestyrelsen, samt fritagelse for en række fælleskommunale politikker. Nedenfor 

fremgår en række af disse mulige frihedsgrader: 

 Delegation af kompetence til at beslutte fx: 

 Ansætte og afskedige lærere og pædagoger på skolen indenfor de gældende overenskomstmæssige 

rammer 

 Oprettelse af særlige eliteidrætsklasser eller talentklasser i musik  

 Skolebestyrelsens sammensætning og regler for valg til forældrerepræsentanter 

 Godkende udsættelse af et barns skolestart eller indskrivning før det skoleår, hvor barnet fylder 6 år. 

 Aldersintegrerede klasser og rullende skolestart 

 Frihed fra fælleskommunale politikker mv. om fx: 

 At benytte kommunens digitale læringsplatform 

 Valg af undervisningsmetoder og redskaber (fx brug af læringsmålsstyret undervisning, synlig læring mv.) 

 Indkøbspolitikker mv. 

 Miljø- og madpolitikker mv. 

 Politikker om fællesadministration af administrative funktioner 

 Evt. andre kommunale politikker, projekter og initiativer m.v. 

Det er en forudsætning for deltagelse i rammeforsøget, at ansøgningen er godkendt af skolebestyrelsen og 

kommunalbestyrelsen. 


