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Forsøgstitel

Fleksible læringsmiljøer – udvikling af klassebegrebet i folkeskolen

Forsøgsperiode

1. januar 2018 – 31. december 2021

Forsøgsindhold
Formål:
Elever der trives bedre lærer mere. Forsøget har til formål at skabe rammerne
for en større variation i skoledagen, som giver bedre forudsætninger for øget
trivsel og læring. Det grundlæggende formål med forsøget er at skabe
optimale rammer for differentieret læring, som kan tage udgangspunkt i det
enkelte barns motivation og læringsproces.
Målgruppen:
Udgangspunktet er alle elever i folkeskolen kan være omfattet. Der vil dog i
forsøget blive udvalgt konkrete klasser/årgange på enkelte skoler, hvor
forsøget skal gennemføres i praksis. Dette sker med Undervisningsministeriets
godkendelse.
I skoleåret 2018/2019 gennemføres forsøget med 0. og 7. klasse på
Nordbyskolen og 5. og 6. klasse på Eskilstrup Skole.
Indhold:
I frikommuneforsøget skal der arbejdes med at udvikle fleksible
læringsmiljøer, der går længere end den nuværende traditionelle
grundstruktur tillader. Dermed skal det ikke kun være elevernes individuelle
læringsmål, som er styrende for hvordan læring skal organiseres og
struktureres. Der kan deles efter andre relevante kriterier som f.eks.
interesser, særlige kundskaber, læringsstile og sociale relationer. Organisering
i teams er et centralt element både for medarbejdernes mulighed for at
udnytte kompetencer og ressourcer og for selve afviklingen af undervisningen.
Hovedelementerne i forsøget er:
 Fleksible hold så ofte som det giver mening ud fra kriterier og rammer,
der er fastlagt af medarbejderteamet
 Elevfællesskaber på tværs af årgange og klasser
 Mere varierende og differentieret undervisning
 Undervisernes individuelle kompetencer sættes i højere grad i spil og
udvikles
Effekten forventes at være:
 Eleverne som aktive deltagere i de faglige og sociale fællesskaber
 Øget trivsel og arbejdsglæde samt forstærkede faglige kompetencer
blandt medarbejderne.
Forsøgshjemmel
Lov om frikommunenetværk:
§ 29a i Lovbekendtgørelse nr. 831 af 25. juni 2018

(Bekendtgørelse af lov om frikommunenetværk:
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=201451).
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.
Hjemlerne vedtages i Folketinget med lov nr. 1570 af 19. december 2017, og
herefter pågår godkendelsesprocesserne med Undervisningsministeriet.
Forsøget godkendes endeligt af Undervisningsministeriet d. 10. april 2018.
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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