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Forsøgstitel Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb med praktik fra 7. klasse

Forsøgsperiode 1. januar 2018 – 31. december 2021

Forsøgsindhold
Formål:
I folkeskolens 7. klasse sidder en gruppe elever, som er i forhøjet risiko for ikke 
at påbegynde en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse efter 
afsluttet 9. eller 10. klasse. Det er elever, som er kendetegnet ved at mistrives 
i skolen, de har højt fravær og er bagud fagligt. Det er intentionen med 
forsøget, at disse elever skal genfinde lysten og motivation til at lære gennem 
praktiske forløb. 

Målgruppe:
Eleverne, der er målgruppen for forsøget, er unge i alderen 13-14 år, som kan 
genkendes på manglende motivation og lyst til traditionel undervisning. De 
mistrives i klasselokalet og kommer til kort, når viden formidles til en stor 
gruppe. De møder sjældent velforberedte og deres fravær ligger højere end 
gennemsnittet. Elevgruppen har ikke kognitive udfordringer, men deres 
resultater i nationale test og prøver ligger ofte under gennemsnittet. 
Der forventes at være 20-25 elever pr. skoleår, der kan have gavn af forsøget. 

Indhold:
Forsøget omhandler muligheden for at kunne tilvejebringe et praktisk 
orienteret læringstilbud som midlertidig alternativ til den traditionelle 
undervisning i folkeskolen. Med mindre tilpasninger vil det svare til det 
læringstilbud, der kan gives til elever i 8. og 9. klasse efter folkeskolelovens 
§33. Læringstilbuddet aftales mellem skolens ledelse, eleven og dennes 
forældre og med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Det 
lokale praktiksted udvælges omhyggeligt ud fra elevens interesser. Parallelt 
med praktikforløbet vil eleven modtage undervisning i minimum dansk og 
matematik på et niveau således, at målene for faget opfyldes. 

De forventede effekter af forsøget er:
 en stigende andel af målgruppen oplever en øget trivsel med deres 

undervisningstilbud
 målgruppen forbedrer deres faglige niveau i matematik og dansk
 en stigende andel af de unge i målgruppen vil være motiveret for at 

tage en ungdomsuddannelse

Forsøgshjemmel Forøget hjemles i den eksisterende forsøgsbestemmelse i folkeskoleloven, 
§55, stk. 1 i bekendtgørelse af lov om folkeskolen 
LBK nr. 1510 af d. 14. december 2017 
(https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=196651)

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=196651


Forsøgsbeslutning Forsøgets formål, målgruppe og indhold er godkendt som ansøgning af Børne-, 
Familie og Uddannelsesudvalget d. 20. marts 2017.

Regeringen imødekommer ansøgningen om forsøget d. 26. juni 2017. Herefter 
pågår godkendelsesprocesserne med Undervisningsministeriet. Forsøget 
godkendes endeligt af Undervisningsministeriet d. 14. december 2017.

Byrådet har d. 21. juni 2018 samlet godkendt igangsættelsen i praksis af alle 
Guldborgsund Kommunes frikommuneforsøg. 

Forsøgsmateriale Evalueringsnotat foreligger medio oktober 2018
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