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Til samtlige kommunalbestyrelser og folkeskoler 

 

Udmelding af rammeforsøg: Frihedsforsøg for folkeskolen 

Undervisningsministeriet inviterer hermed kommuner og folkeskoler til 

at deltage i et rammeforsøg om øget frihed til folkeskoler. 

 

De deltagende folkeskoler gives med forsøget størst mulig frihed og flek-

sibilitet i forhold til at tilrettelægge undervisningen i overensstemmelse 

med skolens prioriteringer, ønsker og behov. Det er hensigten, at forsø-

get skal bidrage med ny viden om, hvordan øget selvbestemmelse på 

skolerne i forhold til organisering og tilrettelæggelse af undervisningen 

kan understøtte undervisningskvaliteten. 

 

Konkret gives der med forsøget mulighed for at søge om fravigelse fra 

en række statslige regler for folkeskolen, herunder blandt andet reglerne 

om åben skole, 45 minutters bevægelse, understøttende undervisning og 

elevplaner. For en nærmere beskrivelse af, hvilke statslige regler i folke-

skoleloven der kan søges om fravigelse fra, henvises til vedlagte ansøg-

ningsskema og tilhørende ansøgningsvejledning. 

 

Det bemærkes, at der kan ansøges bredt, selvom der ikke nødvendigvis 

fra forsøgets start eller senere vil blive gjort brug af alle de muligheder 

for fravigelse af loven, der ansøges om.  

 

Udvælgelseskriterier 

I forbindelse med Undervisningsministeriets udvælgelse af deltagende 

skoler til rammeforsøget vil der blive lagt særlig vægt på, i hvor høj grad 

folkeskolen som en del af forsøget også gives frihed fra kommunal side. 

Det gælder både mulighederne for, at kommunalbestyrelsen, inden for 

rammerne af gældende lovgivning, delegerer beslutninger til skoleledel-

sen eller skolebestyrelsen, og mulighederne for at fritage skolen fra en 

række fælleskommunale politikker. I det vedlagte ansøgningsskema kan 

udfyldes, hvilke kommunale frihedsgrader kommunalbestyrelsen og sko-

len er enige om at give skolen som en del af forsøget. 
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Udover ovennævnte kriterie vil Undervisningsministeriet desuden lægge 

vægt på følgende kriterier i udvælgelsen: 

 Geografisk spredning. 

 Hvorvidt og i hvilket omfang den pædagogiske og faglige begrun-

delse for forsøget indeholder:       

 en beskrivelse af det overordnede formål med forsøget 

 en begrundelse for deltagelse i rammeforsøget, herunder de 

pædagogiske formål, forventede resultater og konkrete begrun-

delser for de ønskede fravigelser. 

 Volumen og ambitionsniveau for forsøget. 

 

Der kan deltage op til 75 skoler i rammeforsøget. 

 

Vilkår for deltagelse 

Der gælder følgende vilkår for deltagelse i rammeforsøget: 

 Forsøgsgodkendelse gives med start fra skoleåret 2019/20. Forsøget 

løber frem til og med udløbet af skoleåret 2022/23. 

 Forsøget kan omfatte hele skoler, hele klassetrin, flere klasser eller 

en enkelt klasse.  

 Skolerne skal fortsat leve op til folkeskolelovens øvrige bestemmel-

ser, som der ikke konkret gives tilladelse til at fravige.  

 Det skal sikres, at elever på forsøgsskoler vil kunne overgå til un-

dervisning i folkeskolen efter gældende regler efter forsøgsperiodens 

ophør. 

 Det er en betingelse for deltagelse i forsøget, at de deltagende skoler 

forpligter sig til at deltage i en erfaringsopsamling efter 3 år. Det in-

debærer, at skolen skal udpege en projektleder for forsøget, der 

samler skolens materialer om forsøget, og som kan interviewes om 

forsøgets forløb. Det er desuden et krav, at skoleledere, undervisen-

de personale, forældre og bestyrelser eventuelt deltager i spørge-

skemaundersøgelse og stiller sig til rådighed for casebesøg af 1-2 

dages varighed.  

 Initiativet til at deltage i forsøget kan være taget af både skolebesty-

relsen, skoleledelsen og den kommunale forvaltning. Ansøgningen 

skal under alle omstændigheder ske efter aftale med den kommunale 

forvaltning. Den kommunale forvaltning indsender endvidere an-

søgning i alle tilfælde. Der skal forinden have været en bred inddra-

gelse af forældre, elever og lærere på skolen. 

 Forsøgsansøgningen skal være godkendt af kommunalbestyrelsen. 

Ansøgninger kan indsendes med forbehold for kommunalbestyrel-

sens efterfølgende godkendelse. Denne godkendelse skal dog fore-

ligge, inden ministeriet endeligt kan godkende forsøgsansøgningen. 

 Det er en forudsætning for deltagelse i forsøget, at de midler, der 

eventuelt måtte frigøres som led i forsøget, bliver på den enkelte 

forsøgsskole. 

 

Indsendelse af ansøgning 
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Ministeriet skal have modtaget ansøgningen senest fredag den 10. maj 

2019. Ansøgningen skal sendes til forsoeg@stukuvm.dk.  

 

Hvis der er spørgsmål til rammeforsøget, kan de rettes til Christian Erik-

sen (Christian.Eriksen@stukuvm.dk, tlf. 33 92 52 72) eller Mads Viskum 

(Mads.Viskum@stukuvm.dk, tlf. 22 40 18 43) i Kontor for Grundskole 

og Tværgående Tilsyn, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.  

 

Der vedlægges følgende som bilag til dette brev: 

 Ansøgningsskema 

 Vejledning til ansøgningsskema 

 Inspiration til den lokale ansøgningsproces 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Liz Nymann Lausten 

 

Kontorchef 

Kontor for Grundskole og Tværgående Tilsyn 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 
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