
Frikommunevedtægt – oktober 2018

Forsøgstitel Fleksibilitet i den praktisk/musiske fagblok
- mulighed for at bytte om på timer mellem klassetrin

Forsøgsperiode 1. juli 2018 – 31. december 2021

Forsøgsindhold Formål:
Forsøget går ud på at skabe en fleksibilitet i den praktiske/musiske fagblok, 
således at de enkelte fag ikke er låst til et bestemt klassetrin, men at man har 
mulighed for at bytte om på timer. Det er fortsat ønsket og ambitionen at 
arbejde med de fælles faglige mål, men fokus skal flyttes fra at faget skal ligge 
på et bestemt klassetrin, til et fokus på, hvordan man bedst kan arbejde med 
at løfte eleverne og skabe gode rammer om de kreative fag. I forhold til at 
opnå de faglige mål vil forsøget give en bedre mulighed for at differentiere 
undervisningen ud fra den elevgruppe man har. Forsøget vil give fleksibilitet til 
at planlægge de praktiske/musiske fag på den mest optimale måde ift. at give 
gode vilkår for relationsdannelse samt sammenhængende og fordybende 
læringsforløb for eleverne.

Målgruppen:
Målgruppen er som udgangspunkt alle elever i folkeskolen. Det gælder alle 
elever på alle årgange. I særdeleshed vil elever og medarbejdere på skoler, der 
har valgt at dele eleverne mellem 5. og 6. klassetrin, have god gavn af dette 
frikommuneforsøg, men også andre skoler kan have fordel af at flytte rundt på 
de praktiske/musiske fag.

Forsøget er startet op på en skole i skoleåret 2018/2019 og forventes at blive 
udvidet til flere skoler i skoleåret 2019/2020. 

Indhold:
I praksis vil forsøget blive udmøntet i en ’ombytning’ af timerne mellem de 
enkelte fag således, at timetallet på de enkelte årgange forbliver det samme 
inden for den praktiske/musiske fagblok, men det giver en øget fleksibilitet ift. 
at skabe gode og mere sammenhængende læringsforløb for eleverne. Ved at 
samle timerne skaber man også bedre forudsætninger for relationer mellem 
underviser og elever i netop disse fag. Relationer er en afgørende faktor for 
børns læring. 

De konkrete fag, der er omfattet, er musik, billedkunst, håndværk & design 
samt madkundskab. Faget idræt indgår ikke, da det er et muligt prøvefag. 

Målene for forsøget er:
 At øge elevernes læring i de praktiske/musiske fag
 At øge elevernes kreative kompetencer, så de også kan anvende disse 

kompetencer i skolens øvrige fag



 At øge elevernes trivsel

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

Forsøgsbeslutning Forsøgets formål, målgruppe og indhold er godkendt som ansøgning af Børne-, 
Familie og Uddannelsesudvalget 18. september 2017.

Regeringen imødekommer ansøgningen om forsøget d. 21. december 2017. 
Herefter pågår godkendelsesprocesserne med Undervisningsministeriet. 
Forsøget godkendes endeligt af Undervisningsministeriet d. 10. april 2018.

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

Forsøgsmateriale Evalueringsnotat foreligger medio oktober 2018 
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