
Ansøgning til Forsøgs- og udviklingspuljen – marts 2017 
fra SFO’erne i Frederiksberg Kommune.

Projekttitel
Filosofi for børn (P4C) i indskolingen –

især tænkt i den understøttende undervisning.

Skole - Alle 9 folkeskoler i Frederiksberg Kommune

Projektleder og projektdeltagere

- SFO lederen i den enkelte SFO 

- Antallet af deltagere er ca. 230 personer – svarende til  det 
pædagogiske personale i de 9 SFO’er. 

Effektmål for projekt

- er at indskolingerne på Frederiksberg har en fælles 
kommunal metode, der anvendes i den understøttende 
undervisningen gennem alle 4 indskolingsårerne. 

- at eleverne får udviklet analytiske og refleksive 
kompetencer. 

- at metoden kan medvirke til at profilere folkeskolen i 
Frederiksberg Kommune.

- En netop udgivet engelsk rapport om ”non-cognitive 
impacts of P4C” beskriver nogle af de bløde kompetencers 
udvikling gennem filosofi med børn. 

- Rapporten er vedhæftet. 
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Indikatorer der anvendes i 
forhold til   målopfyldelse

- at det vil kunne aflæses på trivselsmålingerne, at 
elevernes trivsel øges efter en årrække med kontinuerligt 
brug af P4C i den understøttende undervisning. 

- læseforståelsen vil øges hos eleverne, hvilket vil kunne 
aflæses i de nationale tests i dansk.  

Engelsk forskning har påvist ovenstående - Uddrag af den 
engelsk rapport vedhæftet:  
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Målemetode (vedr. 
indikatorerne)

- Trivselsmåling samt nationale tests. 

- Evt. fokusgruppeinterview med elever. 

- Kompetenceudviklingsdag – lokalt for den enkelte skole 
med ekstern oplægsholder; filosofipatruljen. 
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Projektbeskrivelse (aktiviteter)
- 2 opfølgende formiddag pr. medarbejder - på tværs af 

skolerne – med samme eksterne oplægsholdere. 

- Mellem de 2 dage er der træning i praksis. 

- Endvidere giver job-swop mulighed for at observere 
kolleger på andre skole udøve P4C.  

Forandringsteori

- Vores antagelse er at der mangler konkrete metoder og 
redskaber til indskolingspædagogerne, til brug i den 
understøttende undervisning, som kan være fagligt- og 
trivselsunderstøttende. 

- Vi vurderer at pædagogerne har behov for en metode som 
kan anvendes, udfordre og har effekt for elever på alle 
faglige og sociale niveauer. 

- Det er vores erfaring at fælles kompetenceudviklingsforløb 
og fælles fokus både lokalt og kommunalt, samt mulighed 
for afprøvning i praksis giver den bedste effekt. 

Økonomi

Prisen er:  
- 10.000 kr. pr SFO for en hel kursusdag + transport.
-   5.000 kr. x 2 + transport for hver  ½ kursus dag pr. SFO

- 5.000 kr. pr. SFO til medfinansiering af kursusfaciliteter.

SFO’ernes med finansiering er:
- arbejdstid, evt. lørdagstillæg, forplejning samt kursussted. 

Evt. Materialeudgift er for nuværende ukendt.

Det samlede beløb der ansøges om er: kr. 225.000,-  
et beløb svarende til kr. 1.000,- pr. medarbejder. 


