
Frikommunevedtægt – oktober 2018

Forsøgstitel De kreative fag som driver for øget trivsel og læring
- mulighed for andre end læreruddannede til at undervise i de kreative fag

Forsøgsperiode 1. januar 2018 – 31. december 2021

Forsøgsindhold
Formål:
Formålet med forsøget er at øge trivsel, motivation og dermed læring i de 
kreative fag med en tilsvarende afsmittende virkning på grundfagene. 
Forsøget bygger på den grundlæggende forudsætning, at en høj kvalitet i 
undervisningen i de kreative fag ikke alene vil have betydning før elevernes 
læring i disse fag, men også vil øge elevernes selvtillid, mindske deres fravær 
og give bedre læse og skrivefærdigheder. 

Målgruppe:
Alle elever i folkeskolen er i udgangspunktet målgruppen. Hvilke elever, der vil 
blive omfattet af forsøget, afhænger helt af, på hvilke konkrete skoler 
mulighederne for at gennemføre forsøget i praksis opstår. Forsøget forventes 
ikke at blive relevant for alle kommunens skoler. Der vil være særlig fokus på 
at følge betydningen af forsøget for:

 De praktisk orienterede elever
 Elever som mangler motivation i undervisningen
 Elever med særlige forudsætninger og særligt ambitiøse elever

Indhold:  
I forsøget skal der leveres en undervisning i de kreative fag af undervisere, 
som har helt særlige kvalifikationer og høj faglighed til at undervise i de 
enkelte fag. Dette er medarbejdere som også kan rekrutteres i forbindelse 
med vakante stillinger, og det skal ikke nødvendigvis være medarbejdere, som 
er uddannet lærer eller pædagoger.
For de medarbejdere, der bliver ansat i forsøget, og som ikke er 
læreuddannet, vil det være skolederen, der har følgende opgave: 

 sikre at de(n), som ansættes, har de relevante faglige kvalifikationer til 
at varetage de pågældende undervisningsopgaver

 er overordnet didaktisk ansvarlig for undervisningen
 sikre det overordnede tilsyn med elevernes trivsel og læring

Forsøgshjemmel Lov om frikommunenetværk: 
§ 29b i Lovbekendtgørelse nr. 831 af 25. juni 2018 
(Bekendtgørelse af lov om frikommunenetværk: 
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=201451).

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

Regeringen imødekommer ansøgningen om forsøget d. 26. juni 2017. 

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=201451


Hjemlerne vedtages i Folketinget med lov nr. 1570 af 19. december 2017, og 
herefter pågår godkendelsesprocesserne med Undervisningsministeriet. 
Forsøget godkendes endeligt af Undervisningsministeriet d. 10. april 2018.

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

Forsøgsmateriale Evalueringsnotat foreligger medio oktober 2018.


