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1. Introduktion
Dette dokument indeholder bilag til Frederiksberg Kommunes Masterplan for Fremtidens Skole 2030. Først
præsenterer bilaget Vidensgrundlaget for masterplanen. Herefter beskrives den involverende proces, der har
ført til udviklingen af masterplanen.
Bilaget omfatter følgende:
Bilag 1: Vidensgrundlaget. Samler op på de tre vidensnotater, som udgør det vidensmæssige fundament og
er anvendt i den involverende proces i udviklingen af Masterplanen. Vidensnotaterne samler centrale data og
viden om henholdsvis faglighed og læring, overgange fra dagtilbud til skole og fra skole til ungdomsuddannelse
samt skolernes fysiske rammer.
Bilag 2: Den involverende proces. Her præsenteres den involverende proces, hvor alle aktører omkring
skolerne har indgået i udviklingen af masterplanen i forbindelse med en række forskellige aktiviteter –
workshops hvor det politiske udvalg har mødt aktørerne – elever, forældre, lærere og skoleledere – til dialog
om centrale temaer, dialogmøder, interview med skoleledelser, input fra pædagogiske råd og skolebestyrelser,
dialog med Fælleselevrådet, elevkonkurrence og meget mere.
Bilag 3: Elevernes input. Her beskrives involveringen nærmere og de centrale input fra processen
præsenteres, herunder elevernes kreative input fra elevkonkurrencen.
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BILAG 1: VIDENSGRUNDLAGET
Vidensgrundlaget præsenteres i tre kapitler omhandlende faglighed og læring, overgange og skolernes fysiske
rammer. Kapitlerne er udarbejdet som selvstændige vidensnotater, der har indgået i den involverende proces,
og har bidraget til udviklingen af Frederiksberg Kommunes Masterplan for Fremtidens Skole 2030. Hvert kapitel
i vidensgrundlaget præsenterer centrale fakta og beskrivelser af praksis på Frederiksberg samt udvalgt viden
med relevans for det pågældende tema.

1. Viden om overgange
Dette kapitel giver et indblik i relevante fakta, eksisterende praksis og vigtig viden om overgange. Kapitlet er
opdelt i to afsnit. Det første handler om overgangen fra dagtilbud til skole og det næste om overgangen fra
skole til ungdomsuddannelse.

1.1. Overgang fra dagtilbud til skole
Boksen nedenfor indeholder fakta om overgangen fra dagtilbud til skole på Frederiksberg:

59 dagtilbud

~800 børn

20-25%

~5,8%

overleverer børn til
skolerne

overgår årligt til
skolerne

scorer lavt i
sprogvurdering

af eleverne
skoleudsættes

Prognosen for de kommende 5 år indikerer at der gennemsnitligt vil starte 812 børn årligt i 0. klasse. Den geografiske placering af skoler og dagtilbud, gør at skolerne får tilgang af elever fra 24 til 32 dagtilbud.
59 dagtilbud

1.1.1. Praksis for overgang fra dagtilbud på Frederiksberg
overleverer
tilfor kommunale og selvejende dagtilbuds samarbejde med skolerne. Denne er
Der
er etableret enbørn
ramme
skolerne
beskrevet
i folderen Overgang fra dagtilbud til skole/SFO senest revideret i 2013.
Materialet indeholder tre obligatoriske overgangsaktiviteter. Disse understøtter
barnets overgang og sikrer samtidig en mere ensartet skolestart for alle børn på
Frederiksberg:


Eftermiddagsarrangement på skolerne i efteråret. Her får personale fra
skole og dagtilbud i skoledistriktet kendskab til hinanden samt viden om
hinandens arbejdsmetoder og indsatsområder.



Børn fra dagtilbud besøger distriktsskolen i foråret. Børnene får indblik
i deres kommende hverdag og anledning til at se børnehaveklassens og
SFO’ens fysiske rum.



Børn og forældre inviteres til besøgseftermiddag på egen skole/SFO.
Her får børn, forældre og personale mulighed for at møde hinanden forud
for barnets start i SFO d. 1. maj.

’Overgang fra dagtilbud til skole/
SFO’ beskriver praksis for samarbejdet mellem dagtilbud og
skole

Alle kommunale og selvejende dagtilbud laver et børneinterview kaldt ”Barnets
stemme”. Dette bliver sendt til SFO’erne forud for skolestart.
Derudover bliver der for børn, som i sprogvurdering 3-6 har en score som indikerer behov for en særlig eller fokuseret indsats, gennemført en formaliseret
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’Dit barn skal snart i skole’
inspirationsfolder til forældre

overleveringssamtale. Det samme gælder for flersprogede børn med behov for undervisning i basis-dansk og
supplerende dansk som andetsprog.
Der er ikke nogen fast procedure for de private dagtilbud. De inviteres til at deltage i alle aktiviteter, som er
kommunalt besluttet. Flere private dagtilbud benytter sig af muligheden for at deltage.

1.1.2. Viden om den gode overgang fra dagtilbud
Styrkede kompetencer og sammenhæng udgør to centrale elementer, der kan være med til at støtte børns overgang fra skole
til dagtilbud:12
Styrkelse af sproglige, sociale og eksekutive kompetencer
hos de 4-6-åriges, har en afgørende betydning for både trivsel,
og hvordan barnet klarer sig senere i skolen.
Sammenhæng mellem dagtilbud og skole hjælper til at skiftet
kan ske så glidende som muligt og understøtter barnets
muligheder for at deltage og udvikle sig i overgangen.3

”

Overgangen er en kompleks proces, der
medfører både udfordringer og
muligheder for barnets læring og
udvikling.16
For nogle børn kan overgange medføre
relationel stress for barnet, fordi dets
tilhørsforhold bliver sat på prøve.17

Dagtilbud, skole og SFO kan med fælles pædagogiske forventninger samarbejde om barnet. Derved kan
barnet på flere planer opleve en sammenhængende naturlig overgang til skolen. Det kan fx dreje sig om at:


Barnet kan få kendskab til skolens og SFO’ens fysiske rammer



Der i overgangen er ensartede forventninger og krav til leg og læring



Barnet oplever overgangen, som en naturlig del af sin udvikling.4

1.2. Overgang fra skole til ungdomsuddannelse
Boksen nedenfor indeholder fakta om overgangen fra skole til ungdomsuddannelse på Frederiksberg:

Nr. 7 i DK

89-96%

23,4%

85-88%

8,18 i karaktergennemsnit5

opnår 02 i dansk og
matematik

ikke uddannelsesparate i 9. klasse

i ungdomsuddannelse

Elever fra Frederiksberg kommune klarer sig godt eller på niveau på flere områder:5


Elever med afgangseksamen i den fulde fagrække udgør ca. 96%, hvilket ligger lidt under landsgennemsnittet og sammenlignelige kommuner. Andelen har været stigende over de sidste 5 år.



Elever i ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse udgør en andel mellem 85-88% og ligger i
gennemsnit omkring landsgennemsnittet på 86,6%. Dette skal ses i sammenhæng med kommunens mål
om at ligge højere end landsgennemsnittet.



Lav ungeledighed, der i perioden fra 2016 til juni 2020 gennemsnitlig ligger lidt over 5%. Dette er 44%
lavere landsgennemsnittet og 39% lavere klynge med sammenligningskommuner.

1

Schoug Larsen, Inge: Overgangen mellem børnehave og skole – den tværprofessionelle opgave, 2014
Ackesjö, Helena, Barns: övergångar till och från förskoleklass. Gränser, identiteter och (dis-)kontinuiteter, 2014
3 Børne- og Socialministeriet: Styrket overgang til skole for børn i dagtilbud - Guide til indsatsen, 2019
4 Danmarks Evalueringsinstitut på EMU.dk: Overgange fra dagtilbud til skole, 2018
5 Gennemsnit fra afgangseksamen 2019. Niveau er stabilt over tid jf. notat: Centrale data om skolerne og skolevæsenet.
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På nogle områder lever skolerne i Frederiksberg Kommune dog ikke op til egne eller nationale ambitioner:6


Elever, der ikke opnår mindst 02 i både dansk og matematik, er kendetegnet ved store årlige udsving. Det betyder, at der nogle år er en forholdsvis stor andel af eleverne, der ikke opnår mindst 02 i
både dansk og matematik.



Andelen, der gennemfører ungdomsuddannelse i Frederiksberg Kommune, forventes i 2026 at være
86,3%. Dette ligger lidt over landsgennemsnittet men samtidig skal ses i forhold til ambitionen om, at
90% af eleverne gennemfører en ungdomsuddannelse i 2030.



Andelen, der vælger erhvervsuddannelse som 1. prioritet udgør i 2020 8%. Dette ligger lidt under
kommunens mål om, at mindst 10 procent af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse.

1.2.1. Praksis for overgang til ungdomsuddannelse
Kommunens samlede plan for ungeindsatsen er beskrevet i ’Unge godt på vej 2021-2024’. Planen indeholder
et mål om at flest mulige unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette mål udgør omdrejningspunktet for
indsatserne målrettet for unge i overgangen fra skole til ungdomsuddannelse.
Den konkrete praksis for uddannelsesvejledningen i udskolingen er beskrevet i samarbejdsaftale7, der skaber
et fælles udgangspunkt for uddannelsesvejledningens og grundskolernes arbejde omkring elevernes uddannelsesvalg og karrierelæring på 7.-10. klassetrin.


Kollektiv vejledning i klassen eller større grupper. Formålet er at udfordre elevernes forestillinger om
valg af uddannelse og job, så valg af uddannelse sker på et reflekteret og oplyst grundlag.



Uddannelse og job er et obligatorisk emne på alle klassetrin. I udskolingen lægges vægt på at udfordre
elevernes overvejelser om uddannelsesvalg og give dem større kendskab til arbejdsmarkedet og -livet.



Studievalgsportfolio udarbejdes af unge for at dokumentere deres deltagelse i forskellige vejledningsog undervisningsaktiviteter. Formålet er, at kvalificerer deres uddannelsesvalg.



Uddannelsesplan udarbejdes for alle elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate. Det er en plan for
den unges videre uddannelse eller anden aktivitet, der fører til uddannelse eller job.



Uddannelsesparathedsvurderingen fokuserer på, om den enkelte unge har de nødvendige faglige,
sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse.



Handle/vejledningsplan for ikke uddannelsesparate elever udarbejdes med udgangspunkt i den enkelte
unges behov. Planen beskriver forskellige tiltag og involvering af relevante aktører.



Karaktergivning har en central rolle i forhold til uddannelsesparathedsvurderingens faglige parameter.



Erhvervspraktik i udskolingen giver den unge mulighed for at opleve, hvordan det er at være på en arbejdsplads. Dette giver eleven en idé om, hvad han/hun har lyst til at uddanne sig til og arbejde med.



E-vejledning er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job. Der vejledes via chat,
telefon og mail, og der er tilbud om digitale møder om aktuelle temaer



Intro– og brobygningskurser der afholdes forskellige aktiviteter på 8.-10. klassetrin, der har til formål at
give eleverne en oplevelse af uddannelsesmiljøer, undervisningsformer og uddannelsesmuligheder.

1.2.2. Viden om den gode overgang til ungdomsuddannelse
Mange elever føler sig pressede, når de skal vælge uddannelsesvej. Hver fjerde ung på landsplan oplever ikke
at få den hjælp, de har brug for. Viden på området peger på to centrale aspekter, der kan hjælpe elevernes

6
7

Grundskolen kan hjælpe…

Ungdomsuddannelserne kan hjælpe…

gennem sammenhængende vejledning, der

ved tidligt at:

• Sætter fokus på elevernes læring og refleksion

• Understøtte at eleverne får et socialt tilhørsforhold

Frederiksberg
Unge godt
• Tilpasses Kommune:
til den enkelte
elevpå vej 2021-2024, 2020
• Understøtte at eleverne
Frederiksberg Kommune: Uddannelsesvejledning i grundskolerne på Frederiksberg
2020-2021, 2020
fagligt inkluderet

• Fokuserer forskellige roller som vejledere, lærere
og forældre spiller for overgangsprocessen.

Frederiksberg Kommune

føler sig motiverede og

• Sætte ind mod fravær.
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overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse. Den ene er sammenhængende elevcentreret vejledning og
den anden er en tidlig etablering af relation til ungdomsuddannelsen8 9.

8
9

Danmarks Evalueringsinstitut: 6 råd til en god overgang mellem grundskole og ungdomsuddannelse, 2018
Danmarks Evalueringsinstitut og Undervisningsministeriet: Overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelse, 2017
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2. Viden om faglighed og læring
Dette kapitel bidrager med et overordnet indblik i temaet faglighed og læring. Faglighed og læring er brede begreber, der kan anskues fra forskellige vinkler. Dette kommer bl.a. til udtryk i antallet af forskellige læringsteorier og det brede læringsperspektiv præsenteret i Folkeskolens formålsparagraf.
Elevers læring og faglige udvikling er mangefacettet, kompleks og resultatet af en lang række
sammenhængende og gensidigt påvirkende faktorer. Disse faktorer kan ikke sættes på formel. Det er derfor
ikke muligt at lave en fuldstændigt udfoldelse af disse faktorer i dette vidensnotat.
Kapitlet indeholder tre afsnit, der henholdsvis præsenterer relevante fakta, eksisterende praksis på Frederiksberg og vigtig viden om faglighed og læring. Samlet giver kapitlet et overordnet indblik i relevante
nedslagspunkter om faglighed og læring.

2.1. Centrale fakta om faglighed og læring
Elevers læring og faglige udvikling er selvfølgelig betinget af elevernes evner. Derudover er læring og udvikling
influeret af mange andre faktorer som trivsel, motivation, udfordringer og socioøkonomiske forhold. Faglige
resultater kan betragtes som en indikator for præstation. Men bag indikatoren kan der sagtens ligge flere
årsager til grund for manglende progression eller lav faglighed.
Boksen nedenfor indeholder fakta om det faglige niveau på Frederiksbergs folkeskoler:

Nr. 7 i DK

89-96%

8,18 i karaktergennemsnit

opnår 02 i dansk og
matematik

23,4%

~5,5%

ikke uddannelsessegregeres til
parate i 9. klasse specialundervisning

Skolerne på Frederiksberg har generelt et fagligt godt niveau:


De nationale test viser, at elever i Frederiksberg Kommune samlet set præsterer over landsgennemsnittet.



Karaktergennemsnittet holder et stabilt niveau og var i skoleåret 2018/2019 på 8.18. Dette svarer til en
7. plads i Danmark.



Generelt god faglig løfteevne. Dette baseres på en sammenligning af karaktergennemsnit fra
afgangseksamen i forhold til det forventede baseret på kommunens socioøkonomiske karakteristika. For
skoleåret 2018/2019 præsterer én skole over og seks skoler på det forventede niveau. To skoler i
kommunen præsterer under det forventede niveau.

På nogle områder lever skolerne i Frederiksberg Kommune dog ikke op til egne eller nationale ambitioner:


Manglende progression top og bund i de nationale test. Der er en national ambition om at reducere
andelen af de dårligste elever og øge andelen af de bedste elever. Der har de seneste år, dog ikke været
en stabil fremgang i top og bund på Frederiksberg.



Elever med afgangseksamen i den fulde fagrække udgør ca. 96%,
hvilket ligger lidt under landsgennemsnittet og sammenlignelige kommuner. Andelen har dog været stigende over de sidste 5 år.





Andelen af elever, der ikke opnår mindst 02 i både dansk og
matematik, er kendetegnet ved store årlige udsving. Nogle år har 11%
af eleverne ikke opnået mindst 02 i både dansk og matematik.
Lav løfteevne i matematik og dansk. Over halvdelen af skolerne har
karaktergennemsnit i matematik eller dansk, der ligger 0,5 under den forventede socioøkonomiske referencekarakter.

Andelen af
ikke-uddannelsesparate unge
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

2017

2018

2019

9.kl.

Samlet

2020

Kilde: PwC pba. data fra ’Unge godt
på vej 2021-2024’
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Andel af elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate i udskolingen, har været jævnt stigende siden
2017.

Derudover er der en række forhold på Frederiksberg, som kan have betydning for elevers faglige udvikling, herunder:








Elevfraværet er samlet på 5,5% for perioden fra 2016-2019. Dette ligger under gennemsnittet for både
hovedstadsregionen (6,4%) og landet (5,8%). Der er et moderat udsving i den samlede fraværsprocent
på tværs af skolerne.
Andelen af elever med højt fravær (mere end 10%), har været jævnt stigende siden 2014. I skoleåret
2018/2019 nåede andelen 14%. I skoleåret 2019/2020 er andelen af elever med højt fravær faldet til 9%,
en del af årsagen hertil findes potentielt i COVID-19-nedlukningen.
Segregeringsgrad har ligget stabil omkring ca. 5,5% i perioden fra 2016 til 2019. Niveauet er på niveau
med sammenlignelige kommuner, men Frederiksberg Kommune har en større andel af børn i rene
specialskoler og i dagbehandling, og færre i specialklasserækker på almene folkeskoler.
Øget segregering af ældre elever. Antallet af visitationer af elever fra mellemtrin og udskoling til specialtilbud er mere end fordoblet (fra 18 til 43 elever) i perioden fra 2017 til 201910. Tendensen til senere segregering ses også i andre kommuner.

2.2. Praksis i Frederiksberg Kommune
Frederiksberg Kommune arbejder med en bred pallette af initiativer, der har til formål at understøtte faglighed
og læring. Initiativerne spænder bredt fra generel læringsunderstøttelse for alle elever til specifikke indsatser
målrettet grupper af elever i udfordringer. Initiativer fra praksis på Frederiksberg er opsamlet nedenfor med fokus på både generelle og specifikke læringsunderstøttende indsatser.

2.2.1. Generelle opsporende og læringsunderstøttende initiativer
Generelle initiativer indgår som elementer i den almene pædagogiske praksis på skolerne med henblik på at
understøtte elevernes læring og faglighed. Flere af initiativerne hjælper desuden skolerne med at opspore elever i udfordringer.


Sprogvurderinger i 0.klasse samt eventuelt overleveret information fra dagtilbud anvendes til systematisk iværksættelse af tidlig og fokuseret sprog- og læseindsats.



Den almene læseindsats benytter ”Sikker læsestart” som metode til støtte en differentieret organisering
af læsning i klasserne.



Løbende vurdering af elevens faglige udvikling bidrager til at identificere elever med læringsmæssige
udfordringer.



De nationale test bidrager til at kortlægge klassens og årgangens profil. Samtidig bruges testen til at
opspore elever med risiko for at udvikle læringsvanskeligheder generelt og mere specifikt fx i forhold til
ordblindhed.



Læringsunderstøttende ’linjer ’ eller ’spor’ gennemføres fx i forbindelse med valgfag på 7. og 8. klassetrin eller som holdundervisning på øvrige klassetrin. Læringsunderstøttelse kan også gives til elever i
kortere perioder eller som tilbud om hjælp eller deltagelse i lektiecafé.



Netværk, kompetenceløft og adgang til sparring hos fagkonsulenter i forvaltningen bidrager løbende
til at styrke de fagprofessionelles kompetencer.

10

KLK for Frederiksberg Kommune: Analyse af specialundervisning og skoleområdet, 2020
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2.2.2. Specifikke læringsunderstøttende indsatser
Kommunen har en række af indsatser målrettet understøttelse af læring og faglig udvikling til elever i udfordringer eller elever med særlige behov. Indsatserne spænder fra tidlig hjælp til læsning til indsatser målrettet
ordblinde, ikke-uddannelsesparate og nytilkomne flersprogede elever.















Dialogmøde med aktører omkring barnet udgør et centralt omdrejningspunkt for samarbejdet om elever
i udfordringer. Både skole og forældre kan bede om et dialogmøde, der typisk har til formål at afklare behov for støtte eller udredning.
PPR/ skolesocialrådgivere står til rådighed for skolerne til løbende tværgående sparring fx om elever i
udfordringer.
Tidlig fokuseret sprog- og læseindsats er målrettet børns sproglig udvikling og bogstavkendskab.
Begge er kritiske forudsætninger for en vellykket tidlig læseudvikling. Indsatsen iværksættes på
baggrund af sprogvurderinger i 0.klasse. Indsatserne omfatter en tidlig og systematiseret inddragelse af
forældrene samt en tæt opfølgning på barnets udvikling.
Tidlig læsehjælp kan gennemføres på forskellige måder. Det kan fx være i en kort periode med 30
minutters daglig en-til-en-undervisning eller organiseret som undervisning for mindre hold.
Læsekompetencecentrets elevkurser er målrettet elever med svære og vedvarende skriftsprogsvanskeligheder. For de yngste elever på mellemtrinnet gives længere kursus i læsekompetencecentret; for
de ældre elever på 8. og 9. klassetrin gives støtten som læringssamtaler på egen skole med inddragelse
af elevens lærer.
Læsekompetencecentrets vejledning til skolerne omhandler typisk dysleksivenlig undervisning og
vejledning til handleplaner.
Ordpatruljer er et nyt tiltag, hvor støtte gives gennem en elev-til-elev-tilgang. Grundet COVID-19 har der
endnu ikke været muligt at igangsætte tiltaget.
Læsehunde er ligeledes et nyt tiltag, hvor læsetræning gennemføres sammen med en såkaldt læsehund. Det har endnu ikke været muligt at igangsætte grundet COVID-19.
Lokale ordblindeindsatser gives ofte en-til-en i en begrænset periode. Indsatserne målrettes eleverne
med henblik på at imødekomme specifikke vanskeligheder eller vejlede i brugen af kompenserende
hjælpemidler.
Turboforløb betegner særligt tilrettelagte indsatser rettet mod elever 8. klasse, der ikke vurderes uddannelsesparate. Turboforløb har fokus på dansk og matematik samt elevernes personlige kompetencer
som fx motivation, selvstændighed, ansvarlighed. Læs mere om Turboforløb i afsnittet med viden om
understøttelse af faglighed og læring.
Nytilkomne flersprogede elever bruger de første to år i Danmark halvdelen af deres skoletid på undervisning i basisdansk. Dansk som andetsprogs-rejseholdsfunktion bidrager til, at nytilkomne elever får det
størst mulige sproglige og faglige læringsudbytte i deres deltagelse i almenundervisningen. Der er desuden en generel opmærksomhed på observation af flersprogede elevers deltagelsesmuligheder. Dette
skyldes at manglende deltagelsesmuligheder er et tydeligt tegn på, at flersprogede elever ikke er
tilstrækkeligt stilladseret.
Faktaboks: Underretninger på Frederiksberg

37% flere underretninger
4 gange så mange underretninger
fra skolerne i 2019 end i 2017 fra skolerne end fra dagtilbudsområdet

3 gange flere underretninger
om bekymrende adfærd end om skoleproblemer

Kilde: Danmark Statistik, UND1

2.3. Viden om understøttelse af faglighed og læring
Fremtidens skole skal være med til at udvikle kompetencer med relevans for fremtidens arbejdsmarked.
Arbejdsmarkedet er allerede nu og vil i de kommende år være præget af den fjerde industrielle revolution. Nye
teknologiske muligheder afledt af en kompleks blanding af store fremskridt indenfor fx kunstig intelligens, big
data, cloudteknologi og robotter kommer til grundlæggende at ændre måden vi arbejder, lever og lærer på.
Der findes mange forskellige bud på hvilke kompetencer, der er særlig vigtige på fremtidens arbejdsmarked.
Fællesnævneren er, at fremtidens arbejdsstyrke stadig har brug for basale færdigheder som læsning og matematik. Samtidig vil der i højere grad end tidligere være behov for teknologiske kompetencer og veludviklede
eksekutive funktioner. Det kan fx være evnen til at lære at lære, kreativitet, kritisk tænkning, løsning af

Frederiksberg Kommune

Bilag til masterplan for Fremtidens Skole

10 af 34

komplekse problemer. Derudover vil der være øget behov for sociale og emotionelle kompetencer. Behovet for
teknologiske kompetencer udtrykkes ofte med forkortelsen STEM, der dækker over kompetencer inden for
science, technology, engineering og mathematics.
En pædagogik, der understøtter en mere fremtidssikret læring gennem udvikling af teknologiske/STEM kompetencer og eksekutive funktioner, vil bl.a. være kendetegnet ved en legende og eksperimenterende tilgang. Undervisningsformen vil i højere grad være projekt- og undersøgelsesbaseret. Derudover vil undervisningen
integrere elementer som social interaktion, meningsskabelse, teknologi, og inddragelse af virkelighedsnære
problemstillinger.
Udvikling af basale færdigheder kan understøttes gennem almendidaktiske tiltag. Derudover kan man udvikle
inkluderende læringsmiljøer samt tilgange, der løfter fagligt elever i udfordringer. På tværs af disse tiltag er det
både muligt og endda synergiskabende, at indarbejde flere forskellige aspekter i den organisatoriske og
pædagogiske understøttelse af faglighed og læring.

2.3.1. Elementer i god undervisning
Forskning om hvilke almendidaktiske forhold, der kendetegner god undervisning i grundskolen, peger på tre
forskellige elementer. Disse foldes ud nedenfor:11
Læringsmiljø
Interaktion i undervisningen handler grundlæggende om, hvordan
læreren møder og engagerer eleverne i det faglige indhold. Men også
om, hvordan lærer og elever taler sammen og interagerer i løbet af
undervisningen gennem spørgsmål, instruktion og dialog.

• Fokus på at skabe gode relationer
• Positive forventninger til eleverne
• Klare rammer og rutiner i klassen

Struktur og organisering
• Klarhed over undervisningens indhold
• Mulighed for at øve det lærte undervejs
• Mulighed for at slå en knude på det lærte

Undervisningens struktur og organisering omhandler tilrettelæggelse og afvikling af undervisningen, herunder igangsættelse, aktivitet
og afslutning. I en veltilrettelagt undervisning vil eleverne opleve en rød
tråd. Herved skabes sammenhæng mellem aktiviteter, metoder, det
faglige stof og det intenderede læringsudbytte.
Læringsmiljøet har stor betydning for undervisningens aktiviteter og
elevernes læring. Idet læringsmiljøet udgør rammen om undervisningen
eller det miljø, som undervisningen foregår. Når læringsmiljøet er godt,
er det kendetegnet ved trygge, respektfulde og tillidsfulde relationer
mellem både lærer og elever samt eleverne imellem.12

Interaktion i undervisningen
• Tydelig og meningsfuld kommunikation
• Forbinde eleverne til det faglige stof
• Møder eleverne på deres niveau

Kilde: PwC pba. Elementer i god
undervisning

2.3.2. Inkluderende læringsmiljøer
Inkluderende læringsmiljøer gavner alle børn og unge. Det gavner dog særligt elever med særlige behov som
fx diagnoser, ordblindhed eller dansk som andetsprog. Omdrejningspunkt for inkluderende læringsmiljøer er, at
alle elever skal lære, trives, udvikle sig. Herigennem sikrer man, at eleverne udnytte deres ressourcer bedst
muligt.
I et inkluderende læringsmiljø er alle elever aktive og ligeværdige deltagere i og medskabere af fællesskabet.
Dette forudsætter at læringsmiljøet tilrettelægges, så det giver de bedste betingelser for, at alle elever har mulighed for at lære mest muligt. Dette kan opnås ved at læringsmiljøet skaber mulighed for fysisk tilstedeværelse
samt social og faglig deltagelse:


Fysisk tilstedeværelse forudsætter, at alle elever har mulighed for fysisk tilstedeværelse i læringsmiljøet. Dette betyder også at eventuelle barrierer for fysisk tilstedeværelse fjernes eller minimeres.



Social deltagelse handler om at give alle elever mulighed for at deltage i fællesskaberne både fagligt og
socialt. Man kan tale om social inklusion, når eleven oplever at være en del af fællesskaberne. Dette
indbefatter at eleven både har samarbejdsmæssige og venskabelige relationer til andre elever.

11
12

Danmarks Evalueringsinstitut: Elementer i god undervisning, 2020
Danmarks Evalueringsinstitut: Udvikling af god undervisning er vigtigt - også i coronatider, 2020
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Faglig deltagelse skal bidrage til, at alle elever har mulighed for faglig progression og læring. At alle elever oplever at have et fagligt udbytte af det, som foregår i de faglige fællesskaber, og oplever at kunne
bidrage aktivt.13

Inklusion af elever i udfordringer
Materialet om inkluderende fællesskaber på EMU.dk indeholder en række konkrete redskaber. Skolerne kan
bruge disse til at udvikle kultur, rammer samt elevernes oplevelser og adfærd i retning af et inkluderende
læringsmiljø. Herunder præsenteres en kort opsamling af opmærksomhedspunkter og tiltag målrettet elever
med forskellige udfordringer:


Elever med ADHD hjælpes bedst ved, at de voksne omkring dem ser bag om eventuel uhensigtsmæssig adfærd. Dette kræver at de voksne bevarer roen og får øje på årsagen til elevens vanskeligheder.
Læringsmiljøet kan desuden understøtte eleverne ved at skabe forudsigelighed og ved at være
kendetegnet ved en anvisende og positiv kommunikation med løbende
opmuntring og anerkendelse.14



Elever med autisme trives bedst i et læringsmiljø med struktur og faste
rutiner. Kommunikation til elever med autisme skal helst være forenklet
og indeholde konkrete anvisninger.15



Ordblinde elever skal opspores så tidligt som muligt. Herved undgår
man, at der opstår sekundære følger som fx mindre tilegnelse af viden
eller manglende tiltro til egen faglige formåen. Ordblinde elever har
typisk et øget behov for stilladsering, der kan støttes gennem
almendidaktiske tiltag. Støtten bør desuden omfatte undervisning i
læsning og skrivning samt anvendelse af læse- og skriveteknologier
som kompenserende strategi.16



Elever med dansk som andetsprog støttes bedst ved, at de fagprofessionelle supplerer egne foretrukne metoder med systematisk og eksplicit instruktion, kollaborativ læring og en procedure for løbende vurdering og tilpasning af indsatsen.17

Kilde: Børne- og
Undervisningsministeriet

Inklusion gennem særlige indsatser i almenområdet
Man kan fremme inklusion ved at inddrage særlige indsatser, initiativer og undervisningsformer, der fusionerer
metoder fra det special- og almenpædagogiske område. Det kan fx være skoleflexordninger, der kombinerer
familiebehandling med støtte i undervisningen. Formålet med at inddrage særlige indsatser i almenområdet er,
at så mange børn og unge som muligt udvikler sig og trives i den lokale folkeskole. Særlige indsatser i
almenområdet er med til at understøtte et inkluderende læringsmiljø. Dette sker fx ved, at der skabes tydelige,
overskuelige, strukturerede, tryghedsskabende og ikke mindst rolige og positive rammer.
Det er relativt nyt at inddrage særlige indsatser i almenområdet. Tilgangen er stadig under udvikling og
udformning. Dette kommer fx til udtryk i at der pt. gennemføres kortlægning og vidensindsamling fra forskning,
praksis og cases om særlige indsatser i almenområdet.

Inklusion af talentfulde elever
I et inkluderende læringsmiljø er der også plads til de talentfulde elever. De kan ellers føle sig demotiveret, udvikle ’underydelses-strategier’ eller komme til at føle sig uden for fællesskabet i klassen.


Tidlige læsere imødekommes bedst gennem tidlig opsporing og differentieret undervisning. Den tidlige
opsporing er vigtig, da tidlige læsere kan udvikle ’underydelses-strategier’ for at fremstå mindre kompetente, end de i virkeligheden er.18

13

Børne- og Undervisningsministeriet: Inkluderende læringsmiljøer, 2020
Børne- og Undervisningsministeriet: Elever med ADHD i grundskolen, 2020
15 Børne- og Undervisningsministeriet: Elever med autisme i grundskolen, 2020
16 Børne- og Undervisningsministeriet: Ordblinde elever i grundskolen, 2020
17 Børne- og Undervisningsministeriet: Sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever, 2020
18 Artikel af Peter Heller Lützen på EMU.dk: Nogle børn læser inden skolestart, 2021
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Fagligt talentfulde elever kan understøttes fagligt ved at oprette særskilte indsatser. Dette sikrer at
eleverne udfordres samtidig med, at det er acceptabelt at være interesseret og ambitiøs. Sådanne tiltag
kan dog føre til, at de fagligt talentfulde elever kan komme til at føle sig uden for klassens fællesskab19.
Projekt TalentED tager hånd om denne problemstilling ved at fokusere på talentudvikling, hvor faglighed,
fællesskab og trivsel går hånd i hånd.20

2.3.3. Løft af fagligt elever i udfordringer
Flere forskningsbaserede studier har kombineret med viden om fagene og læring i et bredere perspektiv bidraget til identificering af, hvad der kan løfte det faglige niveau i dansk21 og matematik22. Bearbejdningen af den
samlede viden førte til udkrystallisering af fem overordnede tilgange. Tilgangene er suppleret af en række
konkrete eksempler på, hvad der virker i forhold til at løfte elever med faglige udfordringer:

Tilgange, der understøtter faglige løft:
 Forældreinddragelse
 Mentor- og tutorprogrammer
 Turboforløb og intensive læringsforløb, herunder materiale til de ældste klassetrin om retskrivning og
brøker
 Elev-til-elev læring, herunder materiale med fokus på tekstforståelse, skriftlig fremstilling og læsning samt
forberedelse til matematikprøve uden hjælpemidler
 Monitorering og feedback, herunder et procesredskab til at arbejde med forskellige former for løbende
evaluering og feedback.
Turboforløb, som også anvendes i Frederiksberg Kommune, er et af de konkrete eksempler, der understøtter løft
af fagligt udfordrede elever. Evalueringen af turboforløbene viser små positive effekter på elevernes faglige læring i dansk og matematik. Virkningen ses både efter et
par måneder og mere end et år efter forløbets afslutning.
Evalueringen viser desuden, at det særligt er elever med
et fagligt efterslæb og/eller en svag social baggrund, der
har gavn af at deltage i turboforløbene. 23
Turboforløbene er af relativ kort varighed, kan afvikles på
skolen af egne lærere/pædagoger og er forbundet med et
lavt omkostningsniveau. Ud fra en samlet betragtning så
vurderes effekten af turboforløbene at være betragtelig
sammenholdt med lignende effektstudier.

Co-teaching

Kilde: Børne- og
Undervisningsministeriet

Er en undervisningsform, der omfatter et flerfagligt
Kilde: Børne- og
Undervisningsministeriet
samarbejde mellem en almenlærer og en ressourceperson
med specialpædagogiske kompetencer. Forskningen
viser, at co-teaching er den undervisningsform, der bedst understøtter udviklingen af inkluderende
læringsmiljøer24. Samtidig understøtter co-teaching elevernes faglige udvikling. Dettes skyldes, at underviserne
med udgangspunkt i elevernes individuelle og særlige behov arbejder tæt sammen både i tilrettelæggelse og

19

Poul Nissen & Kirsten Baltzer: Talentudvikling i skolen – virker det?, Udateret
Artikel af Anders Friis på EMU.dk: Talentet blomstrer, når faglighed, fællesskab og trivsel går hånd i hånd, 2020
21 Undervisningsministeriet: Hvad virker i dansk, 2017
22 Undervisningsministeriet: Hvad virker i matematik, 2017
23 TrygFondens Børneforskningscenter: Turboforløb til ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse, 2020
24 Hansen m.fl.: Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde, 2014.
20
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gennemførelse af undervisningen. I undervisningssituationen giver co-teaching mulighed for differentieret og
varieret undervisning for alle elever. Co-teaching tager udgangspunkt i følgende forskellige arbejdsformer:

Én underviser, én assisterer, hvor undervisningen aktivt guider elever fx i brugen af understøttende
eller stilladserende redskaber.


Stationsundervisning, hvor eleverne opdeles og roterer rundt i tre grupper. I to af grupperne undervises
i forskellige emner, og i den tredje arbejder eleverne selvstændigt med opgaver i forskellige sværhedsgrader.



Én underviser, én observerer med fokus aftalte områder. Efter undervisningen gennemgår underviserne observationer med henblik på at danne grundlag for udvikling af deres faglige praksis.



Teamundervisning, hvor lærerne indtager forskellige roller i undervisningssituationen. Fx kan den ene
lærer instruere klassen, mens den anden stiller uddybende spørgsmål fra et elevperspektiv.



Alternativ undervisning indebærer, at læreren underviser hovedparten af klassen. Samtidig giver
ressourcepersonen en mindre gruppe elever en særlig introduktion til det, klassen skal arbejde med.



Parallelundervisning giver eleverne større mulighed for at komme til orde da klassen opdeles i to lige
store grupper. Opdelingen kan være baseret på elevernes niveau, forskellige undervisningsmetoder eller
forskellige indholdsmæssige perspektiver på det samme emne.
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Liste over øvrige aktiviteter i folkeskolen
Undervisningsudvalget har efterspurgt en oversigt over supplerende aktiviteter i folkeskolen. Dette er beskrevet
nedenfor:


Praktikophold og lejrskoler



Børne med særlige talenter – budget 2021-2022



Obligatoriske åben-skoleforløb



Obligatoriske Frederiksberg-forløb



Tilbud om idrætsaktiviteter

Praktikophold og lejrskoler
Undervisningen i en klasse kan midlertidigt omlægges for gennemførelse af praktikophold, lejrskoler mv.
Skolebestyrelsen fastsætter de nærmere principper herfor.
Som minimum gennemføres følgende aktiviteter:


Erhvervspraktikophold på 9. klassetrin af en varighed på 5 dage.



Lejrskole: Skolerne tildeles en ramme på 12 lejrskoledage til fordeling på


Et ophold på 3. - 5. klassetrin på feriekolonien Nordstrand.



Et ophold på 7. klassetrin på feriekolonien Lumsås.



8. eller 9. klassetrin indeholder et lejrskoleophold efter eget valg

Skolerne får gennem budgetudmeldingen økonomiske ressourcer til afvikling af lejrskoler på 8./9. klassetrin.
Yderligere lejrskoleophold udover de ovenfor nævnte samt skolerejser og ekskursioner skal afholdes inden for
den tildelte økonomiske ramme.”

Børn med særlige talenter – budget 2021-2022
Partierne ønsker, at alle børn lærer så meget, som de kan. Det betyder også, at børn med særlige
forudsætninger skal have særlige udfordringer og opleve at skulle yde deres bedste. Der afsættes derfor årligt
0,6 mio. kr. til øget holddeling i skolerne, så der i perioder kan laves særlige forløb for børn med særlige
forudsætninger. Samtidig fortsættes juniortalentforløbet, hvor særligt dygtige elever tilbydes forløb på de
gymnasiale uddannelser i 8. og 9. klasse. Der afsættes årligt 0,4 mio. kr. til dette.
De 0,6 mio.kr. udmøntes ved, at hver skole tildeles 27 årlige undervisningstimer til øget holddeling til
henholdsvis indskoling og mellemtrin svarende til et forløb på 2 ugentlige lektioner i 18 uger. For udskolingen vil
der blive tilbudt et fælleskommunalt tiltag til elever med særlige udfordringer. Tiltaget vil blive koordineret af Tre
Falke Skolen.

Obligatoriske åben-skoleforløb


2. klasse: Forløb med Hermes Gymnastik



5. klasse: Forløb på Arbejdermuseet



8. klasse: Forløb i zoologisk have og Frederiksberg Forsyning



7., 8. eller 9. klasse: Et valgfrit forløb med en kulturinstitution eller en forening på Frederiksberg. Samme
forløb for hele årgangen på skolen.

Obligatoriske Frederiksberg-forløb


Motorikindsats på 0. og 1. klassetrin (for lærer/pædagog)



Haver til Maver (4. – 5. klasse)



Skoledyst på 5. klassetrin
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SkOLympiske lege på 6. klassetrin



Uddannelses- og jobuge for 4. og 7. årgang



Uddannelsesdagen for 9. og 10. årgang

Tilbud om idrætsaktiviteter


Basket med Falcon Bakset (0.-5. klasse)



Danseforløb på egen skole med ’Frederiksberg Dans’(0.-9. klasse)



Hermes Gymnastik forløb (0.-9. klasse)



Forløb med DRIVE badminton (2.-4. klasse)



’Find2learn’ med Ungdomsskolen i ZOO (4. klasse)



Badminton turnering (4.-5. klasse)



O-løb med Ungdomsskolen (5.-6. klasse)



Høvdingeboldturnering (6. klasse)



Mountainbike med Ungdomsskolen (7. klasse)



Dodgeball julestævne i Bülowshallen med Dansk Skoleidræt (7-9. klasse)



Havkajak med Ungdomsskolen (8. klasse)

Frederiksberg Kommune

Bilag til masterplan for Fremtidens Skole

16 af 34

3. Viden om skolernes fysiske rammer
Dette kapitel bidrager med et overordnet indblik i fakta samt kommunens overvejelser og viden om den videre
udvikling af skolernes fysiske rammer. Kapitlet består af tre afsnit om henholdsvis centrale fakta om de fysiske
rammer, værdier og principper for renovering af kommunens skoler og viden om skolers fysiske rammer for
fremtidens læring. De to første afsnit trækker på viden fra Frederiksberg Kommunes udkast til notat om fysiske
rammer25. Notatet indeholder mange gode overvejelser, som dette vidensnotat i kondenseret format præsenterer relevante uddrag fra. Det sidste afsnit præsenterer forskningsbaserede designgreb til udvikling af fysiske
rammer for fremtidens læring.
Folkeskolen har over en længere årrække været i en vigtig udviklingsproces, der har udfordret den traditionelle
skoletænkning. Både i forhold til indhold, undervisnings- og arbejdsformer samt de fysiske rammer. Udviklingen
er gået fra skolen som ”et-tallenes tyranni” (1 time, 1 lærer, 1 klasse i 1 standardlokale) til at arbejde med undervisningsdifferentiering ud fra børnenes behov og forudsætninger. Dette indebærer i højere grad end tidligere
gruppe- og projektarbejde, teamsamarbejde om undervisningen, en aktiverende og praksisorienteret hverdag
osv. Dette stiller også krav til udviklingen af skolernes fysiske rammer. De fysiske rammer skal i højere grad
motivere og inspirere eleverne til at eksperimentere, samarbejde, være kreative, tænke kritisk og lære med
teknologi. Det ændrede fokus for folkeskolen medfører blandt andet behov for særligt fokus på faglokaler til
naturfagene og de praktiske og musiske fag. Fag der er vigtige for at indfri kravene om en varieret skoledag
med plads til udfoldelse og bevægelse.

3.1. Centrale fakta om skolernes fysiske rammer
Skolerne på Frederiksberg er karakteriseret ved at være byskoler. Skolernes fysiske rammer er således kulturbygninger, der typisk i mere end 100 år har dannet rammen for elevers skolegang. Arkitektonisk og indretningsmæssigt fremstår de fleste bygninger i hovedsagen, som da de blev bygget, selv om de løbende er gentænkt,
tilbygget og ombygget. Skolerne er desuden med til at illustrere den historiske udvikling for såvel folkeskolen
som Frederiksberg generelt.

Boksen nedenfor indeholder fakta om de fysiske rammer på tværs af skolerne på Frederiksberg:

34

38

45m2

2m2

klasser
pr. skole

basislokaler
pr. skole

i gennemsnit
pr. klasselokale

pr. elev i
klasselokalet

(min. 12 max. 45)

(min. 16 max. 51)

(min. 39m2 max. 49m2)

(min. 1,8m2 max. 2,3m2)

Generelt om skolernes fysiske rammer:


Kapacitet til fremtidige elever. Prognosen for børnetallet i Frederiksberg Kommune indikerer et fald i
elevtallet. Det betyder, at kommunen som helhed forventelig kan rumme det samlede antal elever i de
kommende år.



Små klasselokaler på 40-49 m2, der i mange tilfælde ikke lever op til nutidens krav og ønsker for undervisningslokaler. De små klasselokaler betyder, at der på tværs af kommunens syv skoler, hvor der foreligger 3D-modeller til beregninger af nettokvadratmeter, i gennemsnit er to nettokvadratmeter pr. elev i
klasselokalerne.



Lav klassekvotient med gennemsnitlig 23 elever pr. klasse på tværs af skolerne. Der er kun et moderat
udsving fra 20 til 24 elever i det gennemsnitlige antal elever pr. klasse på tværs af skolerne. Dette kan
ses i lyset af, at elevtallet ifølge folkeskoleloven normalt ikke må overstige 28 ved skoleårets begyndelse.



13m2 indeareal i gennemsnit pr. elev på tværs af skolerne, med en begrænset spredning mellem
11m2-16 m2.

25
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10m2 udeareal i gennemsnit pr. elev på tværs af skolerne, med en relativ stor spredning fra 5m2-23m2.
Halvdelen af skolerne har mindre end 8m2 udeareal pr. elev.



Fire ekstra basislokaler i gennemsnit på tværs af skolerne, hvilket betyder, at der i gennemsnittet er 15
klasser om at dele et ekstra basislokale. På halvdelen af skolerne er der mere end 10 klasser om at dele
et ekstra basislokale.

3.2. Folkeskolereform, værdier og principper
Folkeskolereformen har betydning for skolernes fysiske rammer. Disse udfoldes som kontekst for præsentationen af Frederiksberg Kommunes udkast til værdier og principper samt relevante overvejelser for renovering af
skolernes fysiske rammer.

3.2.1. Folkeskolereformens betydning for de fysiske rammer
Folkeskolereformen fra 2014 stiller krav om blandt andet nye praksisorienterede fag, flere fagopdelte timer,
mere varierende undervisnings- og arbejdsformer, mere bevægelse, lektiefri skole og øget medarbejdertilstedeværelse. For at skabe en fyldestgørende forståelsesramme er disse elementers betydning for skolernes læringsmiljøer og fysiske rammer udfoldet nedenfor:


Længere skoledag med variation25, bevægelse og understøttende undervisning, hvilket kan
betyde, at lokalerne skal udnyttes bedre, så der bliver plads til understøttende undervisning,
projektforløb, praksisorienteret undervisning og bevægelsesaktivitet.



Undervisning med sammenhæng mellem det praktiske og det boglige kan understøttes gennem de
fysiske rammer og fleksibel indretning. Der skal skabe mulighed for holddannelse og et godt flow mellem
lokaler. Derudover skal der være adgang til forskellige lokaler, der kan noget andet end de traditionelle
basis- og faglokaler, herunder fx auditorier, aktivitetsrum og fællesområder.



Fællesområder med forskellige muligheder, hvor det er muligt at fremvise elevproduktioner, give fælles beskeder og holde oplæg. Fællesområderne kunne fx indeholde muligheder for indendørs bevægelse
samt at eleverne kan arbejde eller opholde sig i mindre eller større grupper.



Elevernes læring og læringsmål udgør omdrejningspunktet for skoledagen25, derfor må indretningen gerne tage højde for, at der er rum til lærerfeedback og elevernes refleksion. Udearealer kan i højere
grad bruges som supplement til den praktiske del af undervisningen, så der udover plads til leg også er
plads til faglige aktiviteter og bevægelse.



Den åbne skoles samarbejde med lokalsamfundet kan foregå ved, at skolen åbner sig mod muligheder uden for egne fysiske rammer. Samtidig kan skolen åbner sig for lokale aktører og fritidsbrugere, der
kan have gavn af skolens lokaler om eftermiddagen eller aftenen. Det er derfor hensigtsmæssigt, at der
tænkes i enkle og sikre adgangsmuligheder, multifunktionalitet og opbevaringsmuligheder.



Faciliteter til personalet kan være med til at understøtte forberedelse og samarbejde i teams. Faciliteterne kan skabe mulighed for samspil, hyppige faglige refleksioner og diskussioner mellem medarbejderne. Videndeling, fælles forberedelse og efterbehandling af undervisningen er centralt for udviklingen
af skolernes kvalitet, herunder også at skolens ledelse har mulighed for at komme endnu tættere på
medarbejdernes pædagogiske valg og overvejelser25.
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3.2.2. Værdigrundlag for renovering af skolerne
De traditionelle skoler og klasselokaler er i mange tilfælde ikke bygget til den moderne skoles pædagogiske
tænkning. Derfor har Frederiksberg Kommune udarbejdet et udkast til værdier og principper25, der kan sætte
den overordnede ramme for udviklingen af skolernes fysiske rammer. Formålet er at sikre den bedst mulige
udnyttelse af de eksisterende rammer, så der skabes tidssvarende, udviklende og motiverende læringsmiljøer.
Flere elementer i kommunens værdier og principper afspejles også i de forskningsbaserede designgreb, der
præsenteres i det efterfølgende afsnit med viden om fysiske rammer for fremtidens læring. Den tætte kobling
mellem de to afsnit er således et udtryk for, at kommunes notat indeholder gode overvejelser om udviklingen af
skolernes fysiske rammer.
Udarbejdelsen af værdier og principper for udviklingen af de fysiske rammer tager udgangspunkt i, at skolen
har en vigtig rolle som både dannelses- og uddannelsesinstitution. Skolen udgør rammen for store dele af
børnenes sociale liv og understøtter deres faglige og personlige udvikling. Derudover inddrages
fremadskuende perspektiver for læring i det 21. århundrede, som en pædagogisk/didaktisk forståelse, der
blandt andet sætter fokus på:


At læring er en individuel proces, der foregår i et komplekst samspil med fællesskabet, hvorfor undervisning ikke er lig med læring.



At praksisfaglighed understøtter elevernes læring gennem tæt kobling af teori og praksis.



At traditionel faglighed ikke kan stå alene, men skal kombineres med en række andre kompetencer
som fx samarbejde, problemløsning, selvevaluering, videnskonstruktion, kommunikation og it-kompetencer.

Det påpeges desuden, at der kan være en modsætning mellem, at undervisning på den ene side skal være varierende og udfordrende samtidig med, at der ses et stigende behov for at kunne sikre stabile, trygge og overskuelige læringsrum og undervisningsformer for nogle elever. Dog viser praksis, at det er muligt at udføre varierende og udfordrende undervisning, der samtidig opleves som tryg, stabil og overskuelig for eleverne. En kaotisk verden, utallige input fra medierne, hektiske hverdage og skiftende familieforhold betyder, at en del børn
har brug for tryghed og faste rammer i skolen. Derudover har et stigende antal børn og unge behov for særlig
støtte og særlige rammer fx på grund af læringsmæssige udfordringer, psykiatriske diagnoser, mistrivsel eller
forskellige former for handicap.
Ovenstående relative komplekse vilkår har alle betydning for, hvordan skolernes fysiske rammer kan fungere
som gode læringsmiljøer for alle og tilgodese alle elevers individuelle behov. For både at omfavner de
komplekse vilkår og anvise en overordnet retning, har Frederiksberg Kommune udarbejdet følgende udkast til
værdier for udviklingen af skolernes fysiske rammer25:


Skiftende undervisnings- og læringsformer bidrager til en differentieret og varieret undervisning, der
aktiverer og udfordrer alle elever på deres niveau.



Fleksibel indretning tillader forskellige gruppe- og holdstørrelser, så pædagogiske/didaktiske overvejelser og ikke de fysiske rammers begrænsninger bliver rammesættende for undervisningen.



Mulighed for både tryghed og udfoldelse, hvor kombinationer af små og store rum inde såvel som ude
skaber mulighed for det nære og stabile samtidig med, at der tilbydes en bred vifte af udfoldelsesmuligheder.



Lokaler der inspirerer til læring og motiverer til refleksion om fagenes indhold og betydning. Faglokalerne kan fx gennem artefakter, udstillinger af aktuelle elevproduktioner, opslag, plancher m.v. gøre
fagene vedkommende og relevante for eleverne.



Godt fysisk undervisnings- og arbejdsmiljø, herunder akustik, luftudskiftning, temperatur, miljøvenlige
materialer m.v., bidrager til et godt fundament for læring og aktivitet i både klasselokaler, fællesarealer
men også udendørs med udgangspunkt fra gode skolebygninger.
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3.2.3. Principper for skolerenovering
De overordnede værdier er operationaliseret i en række principper, der anviser nogle konkrete fokuspunkter for
de fysiske rammer. Principperne, der udfoldes nedenfor, kan således anvendes til at understøtte prioritering,
planlægning og projektering af i forbindelse med den videre udvikling af skolernes fysiske rammer25:
1.

Store, faste klasselokaler i indskoling og fleksible lokaleløsninger i mellemtrin og udskoling, så
arealet udnyttes bedst muligt, og der ikke er tomme lokaler i løbet af dagen.

2.

Muligt at skifte læringsrummets organisering mellem fokus på formidling, træning eller studie. Dette
skal helst være muligt i basislokalet men ellers ved anvendelse af andre lokaler, der særligt i indskolingen skal findes tæt på basislokalet.

3.

Multianvendelige lokaler med mere end en funktion, der gør det muligt at udnytte skolens samlede
areal bedst muligt. Fx kan gange også fungere som arbejdspladser, klasselokaler som grupperum og
pausearealer som bevægelsesrum osv.

4.

Indretning skal motivere til og understøtte fysisk aktivitet. Dette kan fx opnås gennem aktive pauser,
fysisk træning, bevægelse integreret i undervisningen og aktiv transport mellem lokaler.

5.

Trådløs netværksdækning, mange elstik og mulighed for at udvide IT-kapaciteten, da skolerne og
eleverne i stadigt stigende grad anvender IT som en integreret del af hverdagen.

6.

Skolen er en kulturinstitution for mange forskellige brugere, hvorfor det skal være let at regulere
adgangen og rengøre lokalerne, samt at der skal være rigelige opbevaringsfaciliteter.

7.

Skolen bygges og fyldes af bæredygtige og miljøvenlige materialer, og der skal være fokus på energiforbrug, håndtering af regnvand, affaldsortering m.v.

8.

Skolen indrettes, så der er et godt indeklima. Fokus på luftkvalitet, temperatur, lys, akustiske forhold
og rengøringslette overflader skal være med til at optimere det faktiske og oplevede indeklima.

9.

God hygiejne og velfungerende toilet- og badefaciliteter er med til at understøtte trivsel og sundhed.
Der fokuseres bl.a. på nem adgang til håndvask, toiletter der er indbydende og nemme at renholde samt
nudging til korrekt adfærd.

10.

Uderum / skolegård med plads til leg, læring og bevægelse kan anvendes i både pauser, fritid og
undervisningen, hvilket giver mulighed for at skabe en varieret, motiverende og aktiverende skoledag for
forskellige brugergrupper.

3.3. Andre overvejelser om de fysiske rammer
Nedenfor udfoldes nogle udvalgte overvejelser med særlig betydning for de præsenterede værdier og principper for udvikling af skolernes fysiske rammer25. Først præsenteres overvejelser om skolernes pladsforhold, der
hænger tæt sammen med overvejelser om hvordan forskellige alderstrin har forskellige pladsmæssige behov.
Afslutningsvis præsenteres overvejelser om hvordan fysiske rammer kan bidrage til et inkluderende læringsmiljø.

3.3.1. Overvejelser om pladsforhold


Kapacitet til fremtidige elever. Generelt vil det fortsat være nødvendigt at lave løbende justeringer af
skoledistrikter og optag på de enkelte skoler, så kapaciteten udnyttes bedst muligt, og skolerne har de
bedst mulige rammer for undervisning og læring.



Ekstra basislokaler er nødvendige for at kunne få skemalogistikken til at gå op men også for at have
lokaler til holdopdelt undervisning, specialundervisning, projektbaseret undervisning samt møder. Derfor
skal den enkelte skoles behov ses i forhold til antallet af klasser.



Mulig lokaledeling mellem skole og fritidstilbud. Hver skole har tilknyttet klubtilbud, men det vil være
muligt at organisere fælles klubtilbud tilknyttet flere skoler. Derudover er det potentielt muligt at have
kombinationslokaler for klub/skole, som det allerede er tilfældet for SFO/skole. Hermed kan der frigøres
lokaler til andre formål, en bedre lokaleudnyttelse eller via frasalg til finansiering af renoveringstiltag.



Undervisningslokaler opfylder ikke nutidens bygningsreglement. Ældre lokaler er godkendt efter
tidligere tiders regler. Ved ændringer af lokalerne i forbindelse med renoveringer skal lokalerne godkendes efter nyeste bygningsreglement.
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3.3.2. Overvejelser om forskellige alderstrin
Klasselokalet er traditionelt den centrale ramme for børnenes hverdag, hvilket giver god mening for de yngste
børn, som har et særligt behov for tryghed. For de ældre børn foregår en stor del af deres undervisning i særlige faglokaler, hvilket betyder, at klasselokalet udnyttes i en mindre grad. Det er derfor typisk muligt at optimere lokaleanvendelsen for de ældre elever og derved skabe plads til andre lokaletyper, som fx værksteder,
projektrum, grupperum eller rum til børn med særlige behov. Nedenfor gives en kort sammenfatning af forskellige aldersgruppers behov i forhold til indretningen af de fysiske rammer25:


For elever i indskolingen er klasselokalet den sikre og trygge base, som danner rammen om både
undervisning og fritidsaktiviteter i SFO. Der må gerne være mulighed for at danne små rum i rummet,
hvor man kan sidde alene eller i mindre grupper. Samtidig må der gerne være plads til at bevæge sig
uden at slå sig eller forstyrre andre for meget. Det er derfor en prioritet, at klasselokalerne i indskolingen
er store og har muligheder for forskellige typer af indretninger.



Elever på mellemtrinnet har også brug for en tryg base fx i form af et hjemområde evt. på tværs af
flere klassetrin. De bevæger sig trygt rundt til forskellige faglokaler og faciliteter. På mellemtrinnet spænder elevernes behov bredt fra leg og masser af fysisk aktivitet til mere ungdomsliv. Gode rammer for
pauserne er vigtige, hvorfor der både inde og ude skal være plads til samtale og bevægelse.



Udskolingselever har mindre brug for et klasselokale. De fokuserer på deres egen identitet og gruppetilhørsforhold, hvorfor de søger relevante fysiske rammer for de aktiviteter og de personer, som de ønsker at engagere sig med. Typisk efterspørges fleksible rammer og steder, hvor man kan være mange
(tæt) sammen, og hvor man kan ligge, sidde eller slænge sig. De ældste børn har også et stort behov for
gode pausefaciliteter, hvilket motiverer dem til at blive på skolen i pauserne.

3.3.3. Overvejelser om inkluderende læringsmiljøer
Folkeskolerne på Frederiksberg bidrager som en del af inklusions- og specialundervisningen til at sikre, at flest
mulige elever får succes med deres skolegang i eller i umiddelbar nærhed til det almene skoletilbud. Derfor
præsenteres en kort sammenfatning af overvejelser om, hvordan skolernes fysiske rammer kan understøtte
inklusion. Der er delvist overlap i forhold til de præsenterede principper, hvilket er med til at understrege, at alle
elever har gavn af et inkluderende læringsmiljø. Børn i udfordringer kan have meget varierede behov, men nedenstående hovedelementer vil være en fordel for langt de fleste elever med særlige specialpædagogiske behov:


Det skal være muligt at skærme eleven for input fx gennem effektiv lyddæmpning og lokaler, der er
store nok til, at der kan laves særlige bordopstillinger, opstilles skillevægge m.v.



Der skal være let og effektiv adgang til IT-udstyr, wi-fi og strøm. Da det gør det muligt for elever, der
sidder hjemme eller i særlige rum, at deltage i klassens undervisning.



Der skal være plads til evt. støttepersoner tilknyttet elever med særlige specialpædagogiske behov.



Der skal være mulighed for midlertidigt at trække sig fra det større fællesskab. Fx ved at der er let
adgang til grupperum i umiddelbar nærhed samt, at det er muligt at etablere yderligere mindre rum i lokalet fx ved opstilling af skillevægge.



Nogle elevgrupper har behov for særlige adgangsforhold eller en særlig placering i de fysiske rammer. Dette kan evt. være fordi, eleven har et handicap eller behov for afskærmning, der kræver rum egnet til egentlig specialundervisning.

Undervisningsdifferentiering er med til at fremme inklusion, hvorfor de fysiske rammer gerne må inspirere og
have plads til, at eleverne arbejder i grupper, parvis eller ved individuelle arbejdspladser. Dette kan understøttes gennem indretning og inventarvalg, der giver eleverne mulighed for at opsøge arbejdspladser, der bedst
støtter netop deres måde at lære og trives på.
Tilsvarende kan skolens udearealer indrettes, så de understøtter inklusion. Frikvartererne er korte og intense
perioder på dagen, hvor alle børn i en fart skal omstille sig til ”selvkørende” aktiviteter i samspil med deres kammerater. Det kræver særlig fokus på indretningen og udformningen af udearealerne, så også elever i udfordringer kan finde steder, der tilgodeser deres behov.

Frederiksberg Kommune

Bilag til masterplan for Fremtidens Skole

21 af 34

3.4. Viden om fysiske rammer for fremtidens læring
Forskningen peger på seks designgreb26, som kan sikre at skolers fysiske rammer kan være med at fremme
moderne læring og kreativitet. Designgrebene tager udgangspunkt i arkitekturpsykologien, der beskæftiger sig
med de fysiske rammers betydning for menneskets psyke og adfærd. Dette blik er meget relevant for skole- og
læringskontekster, hvor de fysiske rammer kan anvendes strategisk til at understøtte den didaktiske og psykosociale ramme for læring. Designgrebene kan ikke stå alene men kan sammen med værdier, principper og pædagogiske/didaktiske overvejelser bidrage til skabelse af gode rammer for fremtidens læring. Designgrebene er
samlet et argument for, at de fysiske rammer i fremtidens skoler skal være kendetegnet ved fleksibilitet, medinddragelse, ejerskab, kommunikation, tværfaglighed, inspiration, kompleksitet, bevidst sammenhæng og tydelighed.












26
27

Behov for stabilitet og destabilitet. Fysiske rammer skal have en stabilitet, der muliggør rutiner og fordybelse. Gentagelser og ro gør det muligt for elever at opbygge viden og skabe et overblik, der gør det
muligt at udvikle og nytænke det felt, som eleven beskæftiger sig med. På den anden side er det vigtigt,
at de fysiske rammer kan forandre sig, da de ellers vil være prædisponerende for en adfærd, der ikke
understøtter læringsprocessers og kreative processers forskellige fokus. Derfor skal de fysiske rammer
kunne destabiliseres og dermed muliggøre nye samarbejdskonstellationer og arbejdsmetoder. Det skal
være muligt at skabe ”rum i rummet” efter behov uden at være begrænset af de fysiske rammer.
Fysiske rammer, der fremmer flow. Flow er en særlig tilstand af fordybelse, hvor man er engageret,
fokuseret og har en oplevelse af at mestre og være helt opslugt af situationen27. Derfor er flow en optimal
psykisk tilstand for læring og kreativ udfoldelse. I forhold til skolers fysiske rammer bør man særligt fokusere på at fjerne distraherende faktorer herunder fx dårligt indeklima, da disse ødelægger den opmærksomhed, som er et helt grundlæggende vilkår for læring. I forbindelse med projektarbejde og tværfagligt
samarbejde, hvor elever og lærere ofte er spredt i forskellige lokaler, kan det være vanskeligt for læreren
at nå rundt og sikre gode betingelser for elevernes flow og læring. De fysiske rammer skal derfor gøre
det muligt at være tæt men stadig adskilt, så eleverne kan arbejde uforstyrret samtidig med, at læreren
kan følge og guide dem.
Sammenhæng og tydelighed. Det er vigtigt, at der skabes en tydelig sammenhæng mellem pædagogiske/didaktiske mål og skolens fysiske rammer. Tydelighed er ikke det samme som fastlåshed. Kreativitet
opstår i spændingsfeltet mellem det tydelige og det vilde ”ud af boksen”, derfor skal de fysiske rammer
kunne understøtte begge dele ved at indeholde en række tydelige større eller mindre handlemuligheder.
Det skal være intuitivt for elever og lærere, hvordan de fysiske rammer kan anvendes til at skabe forskellige læringsrum.
Ejerskab og motivation. Elevernes indflydelse på indretningen er med til at øge deres tryghed og sociale ansvarlighed samt reducere risikoen for hærværk. Dette skyldes, at mennesker føler sig tilpasse i
fysiske rammer, som man identificerer sig med. Tryghedsfølelsen er fremmende for andre positive følelser, motivation og vilje, som er nogle af drivkræfterne bag læring og kreativitet. Derfor giver det mening,
at involvere elever og lærere tidligt i en byggeprocessen. Det er dog endnu vigtigere at skabe muligheder
for, at elever og lærere i hverdagen kan omskulpturere de fysiske rammer efter behov.
Den kreative proces. Forskning peger på, at kreativitet opstår igennem en iterativ proces, der indeholder forskellige psykiske processer. Fysiske rammer kan således understøtte kreative processer ved både
at give mulighed for at blive inspireret, fordybe sig, kommunikere og være fysisk handlende. Dette kan fx
muliggøres ved at minimere fysiske skel mellem fag og derved øge mulighederne for tværfaglig videndeling.
Rammesættelse af kommunikation. At kunne kommunikere sin viden og sine ideer er helt nødvendigt
for læring og kreativitet. Det er også via kommunikation, man kan opsætte rammer, regler og give feedback; og derved optimere mulighederne for flow. Derfor bør de fysiske rammer muliggøre, at elever og
lærere både kan være adskilt og tætte. Dette kan indtænkes som forskellige muligheder for at åbne og
lukke de fysiske rammer, hvilket kan være medregulerende af en midlertidig og kontekstafhængig kommunikationsadfærd.

Nikolaj Bebe på Blivklog.dk: Fremtidens skolearkitektur – seks designgreb; 2012.
Frans Ørsted Andersen på Blivklog.dk: Hvad er flow? – og lærer vi mere, når vi er i flow?; 2018
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BILAG 2: DEN INVOLVERENDE PROCES
1. Introduktion til den involverende proces
For at skabe et solidt grundlag for udarbejdelse af masterplanen for Fremtidens Skole 2030, har der været
afviklet en involverende proces. Den brede involvering af interessenter i og omkring folkeskole, har bidraget
med forskellige vigtige perspektiver på Fremtidens Skole.
Figuren nedenfor skitserer hvordan processen har inddraget eleverne, aftagerne, repræsentanter fra skolerne
og undervisningsudvalget. Den involverende proces har bestået af følgende hovedelementer:


Interviews med skoleledere og skriftlige bidrag fra alle skolebestyrelser og udviklingsfora suppleret med
en drøftelse mellem skoleledelser og Undervisningsudvalget i forbindelse med det årlige
Skolelaboratorium.



Fællesmøde mellem Uddannelsesrådet, arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget og
undervisningsudvalget, fællesmøde mellem kulturundervisningsudvalget og kultur- og fritidsudvalget
samt repræsentanter fra kultur- og fritidslivet på Frederiksberg, samt dialogmøde med repræsentanter
fra erhvervslivet.



Fire workshops, hvor borgmester, Undervisningsudvalget og repræsentanter fra alle skolers
skoleledelser, skolebestyrelser, lærere og elever har drøftet udvalgte temaer. Forud for disse
workshops blev samme temaer drøftet i Undervisningsudvalget.



Den involverende proces, har indeholdt omfattede elevinvolvering, der har sikret at eleverne har fået en
tydelig stemme. Elevinddragelsen har bestået af en proces med fælleselevrådet, voxpop og en
elevkonkurrence. Elevinvolveringen udfoldes yderligere i bilag.
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1.1. Processens temaer
Tilrettelæggelsen af den involverende proces tog afsæt i en række politiske
fokusområder, som blev operationaliseret til tre overordnede temaer.
Disse temaer har skabt en grundlæggende struktur for den involverende
proces såvel som vidensgrundlaget præsenteret i bilagets første del.
De valgte temaer: faglighed og læring, sammenhæng og
samarbejde og fysiske rammer, præsenteres i figuren til højre. I
midten af figuren præsenteres et fælles formål, der er
gennemgående for temaerne.
Under hvert tema præsenteres en række fokusområder, som
har været med til at sætte rammen for den involverende
proces.

1.2. Aktiviteterne i processen
Dato
8. mar. 2021

Aktivitet
Temadrøftelse i undervisningsudvalget om sammenhæng og samarbejde

18. mar. 2021

Workshop om sammenhæng og samarbejde

22. mar. 2021

Fællesmøde mellem Uddannelsesrådet, undervisningsudvalget og arbejdsmarkeds- og
uddannelsesudvalget

23. mar. 2021

Proces med Fælleselevråd om Fremtidens Skole

24. mar. 2021

Workshop om faglighed og læring

mar./apr. 2021

Elevinddragelse med konkurrence om bedste bud på fremtidens skole

12. apr. 2021

Skolelaboratorium om Fremtidens Skole

12. apr. 2021

Temadrøftelse i undervisningsudvalget om faglighed og læring

21. apr. 2021

Workshop om faglighed og læring

28. apr. 2021

Fællesmøde med Fælleselevsråd om Fremtidens Skole

28. apr. 2021

Dialogmøde med skoleledelser og -bestyrelser om Fremtidens Skole

17. maj 2021

Fællesmøde mellem undervisningsudvalget og kultur- og fritidsudvalget

19. maj 2021

Dialogmøde med erhvervslivet

10. maj 2021

Temadrøftelse i undervisningsudvalget om fysiske rammer

26. maj 2021

Workshop om fysiske rammer
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1.3. Centrale pointer fra processen
Løbende i den involverende proces er der blevet opsamlet input fra drøftelser i gruppe samt opsamlinger i
plenum. I de følgende afsnit præsenteres hovedpointerne fra processen.
De første tre afsnit præsenteres pointer på tværs af de gennemførte aktiviteter opdelt iht. de valgte temaer:
sammenhæng og samarbejde, faglighed og læring og de fysiske rammer.
Herefter præsenteres hovedpointer fra fællesmøde mellem Undervisningsudvalg og Kultur- og Fritidsudvalg og
samt dialogmøde med erhvervslivet

1.3.1. Sammenhæng og samarbejde
Her følger hovedpointer fra involverende aktiviteter omhandlende sammenhæng og samarbejde.
Først præsenteres pointer relateret til overgangen fra dagtilbud til skole. Herefter præsenteres pointer relateret
til både overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse.

Overgang fra dagtilbud til skole







Sikre en mere organisk overgang, ved at skolerne er børneparate samt at overgang og fysiske rammer
reducerer forskelle mellem skole og dagtilbud.
Skabe tryghed ved skolen både hos børn og forældre gennem flere besøg på egen skole, besøg af
pædagogiske personale fra 0. kl. i dagtilbud og tidligere opstart af forældresamarbejde.
Bedre strukturer for samarbejde mellem dagtilbud og skole fx ved reducere antallet af potentielle
samarbejdspartnere og tidligere overlevering af navne på børn, der starter i skole.
Vidensdeling på tværs af skolerne og feedback fra skolerne til dagtilbud.
Overgangssamtaler for alle børn om det, som er relevant for at give barnet en god start på skolen uden
at barnet stigmatiseres.
Sikre tidlig opsporing og støtte, ved at dagtilbud får lavet sprogvurderinger og i nødvendigt omfang også
underretninger. Involvering af sundhedsplejen i forhold til overgangen.

Overgang fra skole til ungdomsuddannelse


Vejledning med udgangspunkt i den enkelte elev fx ved at gøre besøgsdage på uddannelserne mere
fleksible og med større mulighed for at vælge efter interesse.



Flere unge har brug for vejledning af fagpersoner, fordi forældre og lærere er farvede af deres egen
baggrund. Måske har nogle af dem, der er vurderet uddannelsesparate men er på grænsen, alligevel har
brug for ekstra individuel vejledning.



Vigtigt at parathedsvurdering ikke bliver stigmatiserende, men at der er fokus på, at der er muligheder for
alle.



Stimulere valg af andre ungdomsuddannelser end STX. Det kan fx være ved klæde lærere og vejledere
bedre på til at vejlede om andre muligheder. Eller gennem inddragelse af forældre, der også skal være
åbne for andre valg end gymnasiet.



Motivere flere til at vælge erhvervsuddannelser fx ved at indtænke erhvervspraktik eller gennem
fokuserede introduktioner i forbindelse med virksomhedsbesøg.



Få verden ind i folkeskolen, fx ved at en virksomhed gennem et forpligtende samarbejde adopterer en
skole eller ved at lade uddannede rollemodeller fx lokalt erhvervsliv, butikker, håndværkere m.v. holde
oplæg på skolen.



Sikre at skolerne har fysiske rammer, der matcher, det som eleverne oplever på den anden side.



Arbejdet med emnet uddannelse og job kan sætte ind allerede på mellemtrinnet evt. med et bredt fokus
på elevernes motivation, selvværd og dannelse.



Fokus på mulighederne efter folkeskolen allerede fra 6.-7. kl. Fx ved at dele viden om forskellige
uddannelser og indtænke af rollemodeller.
Anerkend forskelligheden og styrk den enkelte unges kompetencer og viden i forhold til at blive fagligt og
socialt klædt på til at tage et kvalificeret uddannelsesvalg.
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Fokus på at flere vælger rigtigt fra starten, da dette øger sandsynligheden for at holde fast og
gennemføre ungdomsuddannelse. Dette kan understøttes ved at kvalificere underviseres og vejlederes
viden om forskellige uddannelser og sikre at de unge får en bred præsentation af, hvad man kan vælge.
Være undersøgende på hvad der kan være med til at påvirke de unges valg. Herunder om den anvendte
italesættelse rammer de unge efter hensigten, men også ved at inddrage eksempler på noget som har
tiltrækningskraft fx programmering.
Bredere fokus ved UU-vejlederne, da flere elever, end dem der vurderes ikke-uddannelsesparate, kan
have brug for ekstra og/eller individuel vejledning.
Sikre en god start på ungdomsuddannelse fx ved at tænke en form for praktik ind i den generelle
brobygning til ungdomsuddannelserne og ved at have fokus på fællesskaber.
Uddannelsesinstitutioner kan samarbejde, videndele og udveksle erfaringer om overgang fra folkeskole
til ungdomsuddannelse.
Uddannelsesinstitutionernes partnerskaber med Sundhedscenteret er en enkelt men vigtig brik i forhold
til “restgrupppen”.

Fastholdelse i ungdomsuddannelse









Grundlaget for fastholdelse i ungdomsuddannelse starter allerede i forbindelse med vejledningen i
folkeskolen. Men behovet for vejledning stopper ikke, fordi man er startet i ungdomsuddannelse.
Overgang og fastholdelse kan forventelig styrkes af flere 1-til-1-samtaler både i folkeskolen og på
ungdomsuddannelserne, så der tidligt tages fat om de problemer, der måtte opstå.
Fastholdelse styrkes ved at eleverne trives, er en del af et socialt fællesskab, identificere sig med
ungdomsuddannelsen og føler, at de hører til. Dette kunne evt. understøttes gennem gode
opstartsaktiviteter, engagering af elevernes i aktiviteter uden for klasselokalet og ved at tilknytte en
klasselærer.
Kan man finde mønstre i årsagerne til frafald på ungdomsuddannelser og vil det kunne bruges til at
målrettet kommunens, folkeskolers og ungdomsuddannelsers indsats mhp. at fastholde elever? Det
kunne være at frafald skyldes forskellige undervisningsformer, høje krav, afslutning af svære fag i 2. g
m.v.
Aftagerne oplever stor velvilje fra kommunen ift. at indgå i projekter, mens det kan være svært at
samarbejde med folkeskoler, fordi skoleledelser har travlt.
Man kunne i langt højere grad inddrage af omkringliggende aktører, herunder også forældrene, der bør
inddrages så tidligt som muligt, hvis der er tegn på mistrivsel og faglige udfordringer.

1.3.2. Faglighed og læring
Her følger hovedpointer fra involverende aktiviteter omhandlende faglighed og læring.
Først præsenteres pointer om hvordan man kan skabe en god skoledag med læring og faglig udvikling for
elever i udfordringer.
Herefter præsenteres pointer om, hvilke elevkompetencer og undervisningstilgange, der skal være særligt
fokus på i Fremtidens Skole.

Den gode skoledag for elever i udfordringer








Sikre at alle børn har mulighed for at deltage i faglige og sociale fællesskaber i folkeskolen.
Sikre at alle børn får en succesoplevelse, føler at de lykkes og har progression på deres niveau.
Varierende skoledage med en tydelig struktur, der både er tryg, overskuelige og med plads til
bevægelse.
Fokus på at planlægge hele dagen herunder også overgangen til SFO og fritid. Fagligheden i SFO’en er
vigtigt, da den kan understøtte trivsel gennem læring og leg.
Vi skal gøre det der virker og løse problemerne. Fx ved at fokusere på progression og rummelighed frem
for test og diagnoser.
Rummelige fysiske rammer, hvor der er plads og godt indeklima til alle elever også dem i udfordringer.
Anvende mellemformer som fx co-teaching, hvor begge faggruppers kompetencer anvendes
hensigtsmæssigt og der er tid til forberedelse.
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Der skal være en ressourcebuffer, der gør det muligt at agere hurtigt, fx ift. problemstillinger, der kræver
støtte i form af co-teaching eller fra PPR.
Rullende skolestart og aldersblanding kunne måske bruges til at imødekomme nogle udfordringer.
Redskaber til inddragelse og forventningsafstemning med forældrene, da forældrene har stor betydning
for at elever bliver er en del af klassefællesskabet.
De enkelte skoler skal i videst mulige omfang have frihed under ansvar. Det skal være muligt at
tilrettelægge og gennemføre undervisning under hensyn til lokale forhold. Der skal være stærke
skoleledelser men også frihed til lærerne.

Læring og faglig udvikling for elever i udfordringer










Spændende og autentisk skolegang, hvor elevernes bevarer glimtet i øjet og nysgerrigheden, som de
har på deres første skoledag.
Holistisk blik på den enkeltes skolegang, hvor der er fokus på dannelse, det hele menneske og glæden
ved at gå i skole. Det er også vigtigt med god overlevering, erfaringsudveksling, mål og tests.
Undervisningen tilrettelægges med hensyn til det enkelte barn fx ved at differentiere undervisningen,
skabe plads til bevægelse og mulighed for pauser, hvor man kan koble fra.
Medbestemmelse i en stærk styret ramme er vigtig for motivation og læring men også en kilde til at blive
klogere på, hvad der giver eleverne glæde og succesoplevelser.
Vigtigt med inddragelse af pædagoger i co-teaching samt SFO og klubtilbud, hvor frivillige fællesskaber
kan give nye muligheder for at blomstre op og få nye relationer.
Anvende læringsuniverset til deling af forløb (også for det specialiserede område), som andre skoler evt.
kan vælge at anvende.
Bringe samfund og aktuelle problemstillinger fx klima ind i skolen. Gennem praktik, samarbejde med
erhvervsliv og inddragelse af forskellige rollemodeller.
Mentorordning med en gennemgående voksenperson, der kan hjælpe med at sætte fokus på elevens
styrker og evt. kan følge eleven ind i ungdomsuddannelse
De enkelte skoler skal i videst mulige omfang have frihed under ansvar. Det skal være muligt at
tilrettelægge og gennemføre undervisning under hensyn til lokale forhold. Der skal være stærke
skoleledelser men også frihed til lærerne.

Elevkompetencer, der skal være særligt fokus på











Folkeskolen er en dannelsesinstitution og dannelse er mere end blot opdragelse. Der skal selvfølgelig
være fokus på de basale, men dannelse inkluderer også forskellige personlige kompetencer, der måske
ikke tilegnes i privaten. De personlige kompetencer kan være med til at gøre det nemmere at tilpasse sig
til ændrede krav.
Skelen mellem klassisk boglige kompetencer og et bredere fagligt begreb. Fx kunne kreativitet på
forskellige måder være vigtigt for at tilegne sig viden relevant for fremtiden. Det er vigtigt med 21st
Century Skills og it-kompetencer som programmering og anvendelse af computere, men det betyder
ikke, at det faglige ikke længere er vigtigt.
Fokus på trivsel og lysten til at lære. Det er afgørende at elever bevarer lysten til at lære, og at de lærer
at lære. I den forbindelse er det vigtigt med personlige kompetencer som livsmod, sociale kompetencer,
tro på egne evner, empati, selvledelse, livsduelighed.
Vigtigt at forholde sig til det pres og de forventninger, der kommer udefra. Det kan fx være gennem
sociale medier, der måske presser de unge. Måske er det vigtigt at eleverne kommer ud i naturen.
I højere grad end tidligere er der behov for interaktiv undervisning som fx projektbaseret undervisning,
der kan hjælpe eleverne med at få indsigt i egne kompetencer og roller ift. andre. Differentieret
undervisning er måske også svaret på nogle udfordringer, det er vigtigt, at man ikke fokusere på den
laveste fællesnævner.
Der skal være forståelse for, at der kan være forskellige behov på tværs af skolerne. Skolerne skal have
frihed til den lokale planlægning og der skal være tid til forberedelse, fokus på kvalitet (og evt. mindre
måling på præstationer) og særligt fokus på situationen efter COVID-19, herunder trivsel, behov m.v.
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Fremtidssikring af undervisningen på Frederiksberg














Fremtiden er her allerede, der skal laves skole til den virkelighed, der er nu. Der er meget fokus på den
teknologi og data, der vælter ned over os. Skolen skal opøve evnen til at skelne mellem data og opøve
en kritisk sans. Altså teknologiforståelse på den indholdsmæssige side.
Vi skal ruste eleverne til at agere men også til det gode liv i sammenhæng med nye teknologier. Digital
rustning kan ske gennem fx kodning men også ved at give alle børn adgang til en computer. BYOD er
problematisk. Teknologi og stikkonktanter skal være til stede. Der kan være behov for at efteruddanne
personale fx ift. programmering m.v. Teknologibrug kunne evt. være et nyt fag.
Først oplive, så opleve. Trivsel er fundament for læring. Flere bløde aspekter er væsentlige nu og i
fremtiden, herunder fx evnen til at samarbejde, livsoplysning, robusthed, selvledelse og evnen til at
rumme andre. Det kræver dygtige lærere og pædagoger, der formår klasserumsledelse.
Alle fag er vigtige men man kunne inkludere mere fokus på mere samspil og mere innovation. Man kan
måske blive bedre til at lære eleverne ting af bagvejen, fx ved at arbejde med teknologi i alle fag.
Skolen skal tilbyde et rum til fordybelse, hvor eleverne lærer at dykke ned i tekster, fagligheder og
temaer – dette skal også afspejles i det fysiske rum.
Mere ansvar til skolerne, frihed til skolerne og vidensdeling mellem skolerne. Videndeling skal ikke kun
foregå på ledelsesplan men også blandt medarbejdere fx gennem jobrotation. Man kan også blive bedre
til at udnytte pædagogernes kompetencer.
Klassestørrelser og klasselokale skal kunne rumme, at man kan organisere sig og arbejder på forskellige
måder på klassen. Der skal kunne skabes rum i og omkring skolerne. Samtidig skal skolernes
fremtidssikres ift. den grønne revolution
Vil ikke have et A og et B hold, budskab fra Nordens Plads om, at flest muligt kommer ud i skolerne.

1.3.3. Fysiske rammer
Her følger hovedpointer fra involverende aktiviteter omhandlende skolernes fysiske rammer.
Først præsenteres pointer om skolernes udearealer, der efterfølges af pointer om skolernes indendørs rammer.

Udearealer på skolerne


Vigtigt at der på skoles udearealer er plads til pauser og leg, som mere legepladslignende og plads til
boldspil m.m. både for de yngste og de ældste elever.



Vigtigt med multifunktionelle rum med plads til læring fx ved at skabe rum i uderummet, så man kan
undervise udenfor uden at blive forstyrret. Hvilket potentielt kan kombineres med en af erfaringer fra
tiden med corona, hvor udearealer skulle opdeles i zoner.



Brugerinddragelse er vigtig og kunne fx opsætte et dogme om, at arkitekten skal bruge en time med
elevrådet, fordi eleverne er eksperterne og har mange gode ideer.



Udearealerne skal også være til de store elever – både til læring og ophold/pauser.



Kan man indtænke de teknologiske muligheder fx strøm i uderummet.



Fokus på at bygge i højden fx muligheder for at komme op i niveau, forskydning af arealer eller anvende
lodrette flade og tagflader.



Vigtigt med kreative lærere, der kan finde ud af at anvende udearealer på alle mulige måder både i
forhold til at skabe udendørs undervisnings- og hyggerum. Læring kan tænkes ind på mange måder fx
kan asfalt bruges som tavle.



Der skal være let adgangen til at tage materialer med udenfor



Der må gerne være mere grønt i skolegården (beplantning mm). Fx fokus på mini skolehaver og
biodiversitet, da kontakt til det grønne fremmer læring.



Det regner i Danmark, så udearealerne skal også fungere når der er regnvejr fx ved at etablere
overdækning
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De indendørs rammer på skolerne


Vigtigt at indeklima, toilet- og badeforhold og tilgængelighed prioriteres højere. Da det er børnenes
arbejdsmiljø og lys, luft og lyd er helt afgørende forudsætninger for læring



Multifunktionelle rum er gode på ift. Corona men også ift. gruppearbejde. Fx kan flytbare vægge og
andre afskærmninger være med til at skabe rum i rummet



Læringsrummet kan være flere steder end klasselokalet. Det kræver mulighed for fleksibilitet både ift.
lokaleanvendelse og inventar. Vigtigt at lokalerne i skolerne kan rumme en mere kreativ og varierende
undervisning samt at fællesrum og grupperum kan understøtte projektorienteret undervisning.



Vigtigt at indtænke muligheden for fjernundervisning. Online undervisning har fungeret godt for de store.
– kunne nogle skoledage i fremtiden måske gennemføres uden fysisk fremmøde?



Vigtigt at der skabe nogle bedre indendørs miljøer for de store elever.



Involvering er vigtigt: Det største aktiv er læreren, så i stedet for at lave rum til lærere, så skal man
måske tage udgangspunkt i læreren (evt. gennem pilotprojekter) i udarbejdelsen af rummene. Eleverne
kan have nogle særlige perspektiver, som voksne og lærere ikke har.



Kantine er vigtig for det sociale men også i forhold til at få sund mad. Muligheden for at spise madpakker
i fællesarealer er et godt alternativ til en decideret kantine.



Der er mangel på basislokaler og faglokaler og nogle klasser er så små, at man bør kigge på, hvor
mange børn er der i klasserne. Mange elever er ofte lig med mere uro. Man kunne fx frigøre plads ved at
laver kombinationslokaler til både undervisning og SFO/Klub eller ved at have basisområder i stedet for
basislokaler



Gangarealer kan indrettes så de egner sig endnu bedre til projektarbejde m.m. Der er masser af plads,
der kunne bruges til både pauser og i undervisningen.



Vigtigt med faglig kodning af lokaler, så man ikke er i tvivl om hvilket fag det hører til. Det visuelle på
væggene kan være med til at understøtte den faglige læring.

1.3.4. Fællesmøde mellem undervisningsudvalg og kultur- og
fritidsudvalg – hovedpointer


Behov for balance mellem hvor sammenhængende hverdagen skal være for børnene mellem skole og
SFO. For nogle er det en gevinst med sammenhæng, men der andre har brug for muligheden for
forskellige fællesskaber i løbet af dagen.



Ikke alle børn går i sfo/klub, nogle på grund af andre aktiviteter. Det har betydning for hvor sammentænkt
samarbejdet og eventuelle forløb for klasser kan være på tværs af skole og sfo/klub.



Der skal være plads til at børnenes aktiviteter indenfor sport, musik, kultur. For nogle giver kulturklasser
eller kulturfællesskaber god mening, fx erfaringerne særlig spor for musikbørn, der dog er en del af de
almindelige klasser.



Aktiv brobygning mellem sfo/klubber til foreningslivet giver en bred introduktion til til foreningslivet til
foreningsuvante børn. Der er behov for en struktureret indsats, fx en playmakerordning, hvis det skal
fungere. Det giver desuden mulighed for alternative bevægelsesformer og fællesskaber.



Det er vigtigt at få bredden med i aktiviteterne. Elitebørn skal understøttes men indenfor normalsporet.

1.3.5. Dialogmøde med erhvervslivet – hovedpointer


Der er brug for et struktureret samarbejde med fx en dedikeret kontaktperson, der kan brobygge mellem
erhvervslivet og skolerne. Og brug gerne de etablerede tilbud og muligheder.



Nytænkning af praktikforløb; fx hele klasser af sted i forløb, eller praktik fordelt på forskellige
virksomheder.



Samarbejde med erhvervslivet skal give mening for erhvervet – udbyt de unges komptencer, fx udvikle
samarbejde med små erhverv om hjælp til digitale platforme.



Dilemma om de unges uddannelsesvalg – kan være nødvendigt, at de går en ’omvej’ via STX inden de
fortsætter af det erhvervsfaglige spor.
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BILAG 3: ELEVERNES INPUT
Dette bilag udfolder rækken af aktiviteter, der har været med til at give eleverne en tydelig stemme i
udarbejdelsen af masterplanen for Fremtidens Skole., Derudover præsenteres nogle af de mange input og
elevproduktioner, som er indsamlet gennem processen.

1. Proces med fælleselevråd
Fælleselevrådet har været involveret i overvejelserne omkring Fremtidens Skole. De har deltaget i en
indledende drøftelse med Undervisningsudvalget og herefter internt drøftet Fremtidens Skole. Fælleselevrådet
har også forberedt en række spørgsmål til Undervisningsudvalget. På et fællesmøde med
Undervisningsudvalget motiverede eleverne deres spørgsmål, hvorefter politikkerne i en paneldebat besvarede
og udfoldede supplerende overvejelser relateret til elevernes spørgsmål.
Nedenfor præsenteres fælleselevrådet tanker om Fremtidens Skole

Mere bevægelse – også som en integreret del af undervisningen





Det er vigtigt med mere bevægelse i undervisningen, særligt fordi det kan være trættende, hvis man en
stor del af skoledagen sidder stille og enten kigger på tavlen på en computerskærm.
Bevægelse skal udover idræt også tænkes ind i resten af ugeskemaet. Bevægelse fx lege, øvelser m.v.
fungere godt som mentale pauser.
Bevægelse kan indgå som transport til lokationer uden for skolen evt. i kombination med inddragelse af
mobile teknologier.
Bevægelse skal vægtes lige så højt som det faglige.

Mere inddragelse – i forhold til undervisningen og andre problematikker




Eleverne ønsker at blive involveret i valg af emner og undervisningsmetoder. Fx ved at læreren spørger
ind til, hvilken undervisningsform eleverne vil foretrække.
Eleverne forventer, at den nye elevrådsstruktur, hvor elever mødes i mindre udvalg, bidrager til
involvering af flere elever i emner, der interesserer dem.
Eleverne vil gerne involveres i særlige emner som fx røgfri skole, klima og bæredygtighed.

Trivsel og det sociale er vigtigt og understøtter faglige udvikling




Det er vigtigt, at alle bliver set, hørt og udfordret både socialt og fagligt.
Sammenholdet ifm. undervisningssituationer i klassen er vigtigt for det sociale og elevernes trivsel. Det
er derfor vigtigt med initiativer, der ryster eleverne godt sammen.
I skolen er der meget, der handler om faglighed, men det sociale og trivsel burde vægtes lige så højt.
Trivsel bidrager til styrket faglighed både for de fagligt udfordrede og de fagligt stærke elever.

Nye undervisningsformer med fokus på problemløsning og teknologi






Eleverne forventer, at undervisning i fremtiden bliver mere flydende. Dette kunne fx indebære
niveauopdeling eller gennemførelse af undervisning andre steder end i klasselokalet.
Mobile teknologier som fx mobiltelefoner gør det muligt at gennemføre undervisning stort set alle steder.
Man kan fx skrive sin opgave om Rådhuspladsen mens man er på Rådhuspladsen.
Eleverne ønsker alternative undervisningsformer til traditionel klasseundervisning, hvor eleverne sidder
ved et bord og undervises af en lærer. Det kunne være mere praktisk eller problemløsende undervisning
evt. kombineret med bevægelse og inddragelse.
Eleverne håber, at man også efter COVID-19 holder fast i udendørsundervisning også i de ældre
klasser.
Eleverne forventer, at der i fremtiden bliver bragt mere teknologi ind i undervisningen. Man har allerede
udskiftet bøger med computere og smartboards. Man kunne i større omfang anvende iPad i de små
klasser. Derudover kan man inddrage telefoner og anderledes anvendelse af computerens muligheder.

Frederiksberg Kommune

Bilag til masterplan for Fremtidens Skole

30 af 34

2. VoxPop interviews
Den involverende proces har bl.a. ført til identificering af en række børneløfter. For at høre børnenes
perspektiver på disse er der gennemført er række korte interviews med børn fra indskoling, mellemtrin og
udskoling. Interviewene er filmet og klippet til korte VoxPop, der præsenteres på skoletopmødet og inddrages i
formidlingen af børneløfterne.
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3. Elevkonkurrence
I forbindelse med den involverende proces, har der været afholdt en elevkonkurrence. Formålet var at give
mange elever mulighed for, at komme med input til udarbejdelsen af masterplanen. Elevernes produktioner
fremvises på et skoletopmøde i august 2021, hvor en bred kreds af aktører fra skoleområdet drøfter første
version af masterplanen for Fremtidens Skole 2030. På skoletopmødet udpeges vinderen af elevkonkurrencen.
Nedenfor vises et udsnit af elevernes produktioner:
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