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Nye rammer for skoleudviklingen

Velfærdsaftalen 

Plads til alt det, man ikke kan sætte på 
formel, og som handler om omsorg, 
nærvær og relationer i mødet med 
borgerne

Vise tillid og give plads til faglighed

Nationale hegnspæle
• Frit skolevalg

• Vederlagsfrit at gå i skole

• Alle elever har ret til et godt 
læringsmiljø

• Børn med særlige behov skal 
imødekommes på disse

Lokale hegnspæle i Holbæk
• En smal friheds 

styrelsesvedtægt

• Personalepolitikken

• Økonomi og 
regnskabsregulativ



Frihed ”til” Fra Statsministerens 
åbningstale: 

”Med forsøget får ledere og 
medarbejdere friheden til at 
tilrettelægge skoledagen, som 
de vil. Til gengæld forpligter de 
sig på at levere bedre 
resultater. For med friheden, ja 
– der følger ansvaret.”

- ikke opgaver vi vælger ”fra”



Frihed til at…..

Etablere nye fag og endda ændre på, 
hvilke klassetrin, der undervises i i de 
pågældende fag

Sammenlægge eller indarbejde timeløse 
fag i andre fag – eller helt se bort fra 
timeløse fag

Se bort fra fællesmål og finde på noget nyt

Nyfortolke understøttende undervisning, 
lektiehjælp, faglig fordybelse og 
bevægelse

Ændre på størrelsen af klasser og 
mulighed for større grad af holddeling

Organisere 10. klasse på nye måder

Ansætte mere tværfagligt personale  

Ændre skoledagens længde, frikvarterer



Pointer fra de politiske 
drøftelser i Holbæk

• Stor opbakning – alle er med. Vi er klar til 
friheden

• Ansvaret skal hel ud, og vi skal have færrest 
mulige  bindinger

• Der vil blive forskel på skolerne, og det skal 
vi acceptere  

• Mod til at tænke nyt. Vigtigt at vi ikke bare 
gør, som vi plejer. Vi kan lærer noget af 
privatskolerne. Vi skal lade os forstyrre og 
blive inspireret undervejs. 

• Vi skal tænke os om. Vi skal i gang med at 
implementere en skolestruktur. Godt vi har 
tre skoleår. 

• Alle skal involveres: Elever, forældre, 
ledere, medarbejdere m.v. 

• Vi skal interessere os for hvilke mål 
skolerne skal nå, hvordan vi følger op og 
evaluerer skolerne



Den politiske ledelse

• Kvalitets- og 
udviklingsdialoger med 
skolerne på alle 
udvalgsmøder

• Kvartalsvise 
orienteringssager med 
tværgående tendenser

• Følgegruppe

• Videns- og 
erfaringskonferencer



Politiske mål 
og rammer
– frihed, 
faglighed og 
fællesskab

• Frihed: Elevernes personlig udvikling og dannelse 
skal styrkes. At der er plads til det personlige 
initiativ og forskellige måder at lære på. 

• Faglighed. Eleverne skal lære mere og den faglige 
trivsel skal styrkes. Eleverne skal opleve at blive 
mødt med faglige udfordringer, der passer til dem. 

• Fællesskab: Eleverne skal mærke at de er en vigtig 
brik i et stærkt fællesskab, og at netop deres 
aktive deltagelse kan gøre en forskel for andre 
(demokratiske dannelse).



Hvad har skolerne sat i gang? 
Spor af frihed – faglighed og 
fællesskab

• Skolerne startede med at 
igangsætte drømmeprocesser 
om hvilken skole de kunne 
tænke sig, og hvad der evt. 
kan stå i vejen for den

• Strukturer for at involvere 
elever og forældre

• Udvælge tiltag indenfor 
struktur og indhold

• www.børnenesskole.dk

• Videndeling med 
skolesider og samlet 
informationsportal
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De første tiltag

• 8 skoler har ændret på skoledagens længde og 
prioritere ressourcer til to-voksentimer 

• 3 skoler har oprettet nye fag eller sammenlægge 
eksisterende fag til nye fag

• 6 skoler prioriterer at have en fast ugentlig dag med 
mulighed for faglig fordybelse 4 skoler prioriterer tid i 
skemaet til faglige bånd eller fagblokke

• 4 skoler har konkrete planer for at skabe gode 
sammenhænge og overgange mellem skole og SFO

• 6 skoler er startet ud med ingen eller kun få ændringer 
af skoledagen da de ønsker at bygge grundlaget for 
deres skoleudvikling først (værdier m.v.) 

• 4 skoler har ansøgt BUVM ift prøver og valgfag



Primære udfordring som en udvikling af 
skolerne skal imødekomme
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Innovationshøjden i frihedsforsøget, 
styrkes i samarbejde med andre Samarbejdsaftale med Center 

for offentlig og privat 
innovation COPI.

• Styrke det innovative set 
up for frihedsforsøget, 
herunder sikre 
innovationshøjde i de 
konkrete frihedsforsøg.

• Det lokale fokus er på 
medarbejderne som 
understøttet af deres 
ledelser skal udmønte 
og skabe idéerne til de 
konkrete tiltag. 



Tværgående og grænsekrydsende 
ledelse 

Den traditionelle hierarkiske 
styreform er ændret med 
frihedsforsøget

De komplekse problemstillinger 
omkring et voksende specialområdet 
skal løses på nye måder

Nyt fundament for ledelse på tværs af 
dagtilbud, skoler, PPR, forvaltning

Evnen til at kunne lede ud over egne 
organisatoriske grænser 

Bruge andre ressourcer end 
organisationens egne i nye innovative 
løsninger



Det kommende år
Hvordan fastholder vi energien?

Blive tydeligere på hver skole om, hvad 
friheden skal bruges til at styrke

Erfaringer og videndeling på tværs af 
skolerne i Holbæk, de to kommuner og 
ud til resten af landet

Et relationelt fokus, med plads til det 
lokale og det fælles, opbygning af tillid

Hvordan kan vi bruge 
innovationskraften til at løse de 
udfordringer vi har på specialområdet?

Ny kommunalbestyrelse, nyt udvalg –
ny legitimitet


