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Notat om satspuljeprojekt ”Styrket faglighed blandt udsatte børn 
i folkeskolen” 
 

Satspuljepartierne har afsat 35,6 mio. kr. fra 2015-2018 til at forbedre det faglige niveau i dansk og ma-

tematik hos udsatte børn og unge ved at identificere, udvikle og systematisk afprøve en række metoder, 

som netop har dette formål. 

 

Forsøgsprogrammet om udsatte børns faglighed skal imødekomme følgende: 

 I flere år har elevers socioøkonomiske baggrund haft større betydning for deres faglige resulta-

ter i Danmark end i de øvrige nordiske lande. 

 Elevers socioøkonomiske baggrund har stor betydning for, om unge påbegynder og gennemfø-

rer en ungdomsuddannelse. 

 Udsatte og anbragte børn klarer sig væsentlige dårligere uddannelses- og erhvervsmæssigt end 

andre børn. 

 Der sættes mange projekter i gang for at styrke faglighed blandt udsatte og børn med svag soci-

al baggrund, men der mangler evidensbaseret sikker viden om, hvad der virker for at styrke ele-

ver med svag social baggrunds faglighed. 

 Der er behov for et tættere samarbejde mellem undervisnings- og socialområdet, hvilket kan 

understøttes ved at udvikle viden om, hvorledes socialområdet kan understøtte skoleområdet.  

 

Det er på den baggrund besluttet at igangsætte et satspuljeprojekt, hvor skoleunderstøttende indsatser 

uden for undervisningen og skolerettede indsatser inden for undervisningen afprøves systematisk for at 

afdække, hvad der virker for at øge fagligheden blandt udsatte børn. Dette skal på længere sigt forbedre 

børn med svag social baggrund og udsatte børns faglige niveau i folkeskolen, så de i højere grad får de 

nødvendige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse som grundlag for et velfungerende 

voksenliv. 

 

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og 

Social- og Indenrigsministeriet, hvor Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har det primære 

projektledelsesansvar og ansvar for indsatserne inden for undervisningen og Social- og Indenrigsmini-

steriet har ansvar for indsatserne uden for undervisningen.  

 

Målgruppen for projektet er børn og unge i grundskolen med svag social baggrund – herunder udsatte 

børn og unge, der enten modtager foranstaltninger efter serviceloven i hjemmet eller er anbragt. For de 

skolerettede indsatser er målgruppen den fjerdedel af elever med den svageste socioøkonomiske bag-

grund. Det forventes, at 500 klasser deltager i de skolerettede indsatser fra 2015-2018. For de skoleun-

derstøttende indsatser er målgruppen børn, der enten modtager foranstaltninger efter serviceloven i 

hjemmet eller er anbragt. Det forventes, at 500 børn, der er udsatte, deltager i skoleunderstøttende ind-

satser fra 2015-2018. 
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Projektet gennemføres i fire faser. 

1. Udvælgelse af indsatser:  

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har gennemført en systematisk vidensopsam-

ling, der skal sikre et solidt grundlag for udvælgelsen og udviklingen af de skolerettede indsatser. 

Ministeren for børn, undervisning og ligestilling udvælger skolerettede indsatser byggende på 

vidensopsamlingen, herunder på anbefalinger fra en ekspertgruppe bestående af formandskabet 

for Rådet for Børns Læring. Social- og Indenrigsministeriet har udvalgt to indsatser: 

 ”Klub Penalhus”, hvor pakker med bøger og andet materiale sendes direkte til barnet i 

en periode. Det er en indsats, der har været afprøvet med stor succes i England. 

 ”Makkerlæsning”, hvor lærere, plejeforældre og forældre til børn, der er udsatte, bliver 

undervist i at læsetræne deres børn. 

  

2. Udvikling og pilotafprøvning 

Den anden fase varer fra august 2015 til primo foråret 2016 og har til formål at udvikle og pi-

lotafprøve forsøgsindsatser med henblik på at få dem kvalificeret før den systematiske afprøv-

ning.  

 

3. Systematiske forsøg 

Den tredje fase varer fra foråret 2016 til efteråret 2017 og gennemfører systematiske forsøg 

med henblik på at danne generaliserbare konklusioner om indsatsernes effekt. Her kan kom-

muner, skoler, familier og anbringelsessteder tilmelde sig og derefter ved lodtrækning blive ud-

valgt til at gennemføre én indsats. Der etableres endvidere en kontrolgruppe, der er repræsenta-

tiv for henholdsvis klasserne og de udsatte børn. De skoler og udsatte børn, der indgår som 

kontrolgruppe i de systematiske forsøg, får mulighed for at gennemføre den mest effektive ind-

sats i fjerde fase.  

 

4. Vidensspredning af virkningsfulde indsatser 

Den fjerde fase varer fra efteråret 2017 til foråret 2018 og har til formål systematisk at sprede 

viden fra forsøgsindsatserne samt at undersøge, hvordan alle væsentlige målgrupper (fx lærere, 

skoleledere, socialrådgivere, PPR og forældre) får kendskab til virkningsfulde indsatser, der un-

derstøtter, at skoleresultater for udsatte børn og unge og elever med svag socioøkonomisk bag-

grund kan forbedres. 

 

Løbende bliver alle forsøgsindsatser undersøgt og evalueret, så man får solid viden om indsatsernes 

effekt på elevernes faglige resultater inden for læsning og matematik samt elevernes trivsel og elevernes 

udvikling. Denne evaluering er sendt i udbud 19. maj 2015, og der er truffet beslutning om, at Tryg-

Fondens Børneforskningscenter med underleverandør Rambøll Management og VIA University Col-

lege evaluerer programmet. 

 

Organisering 

Forsøgsprogrammet gennemføres forskelligt for de skolerettede og skoleunderstøttende indsatser.  

De skolerettede indsatser vil blive administreret i samarbejde med leverandører, der findes i efteråret 

2015. En eller flere leverandører får til opgave at udvikle indsatsen og yde implementeringsstøtte un-

dervejs i forsøgsprogrammet til de deltagende skoler. Alle kommuner og skoler vil få mulighed for at 
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tilmelde sig de skolerettede indsatser i forsøgsprogrammet, hvis der er 5 eller flere elever i klassen, hvis 

forældre ikke har eller blot har meget begrænset omfang af uddannelse efter grundskolen.  

 

De skoleunderstøttende indsatser vil blive administreret gennem leverandører, der findes ved konkur-

renceudsættelse i 2015. Der er fundet en leverandør til Klub Penalhus, som udvikler indsatsen og er 

ansvarlig for implementeringen af indsatsen i kommunen. Leverandør for indsatsen Makkerlæsning 

udestår. Der vil i forbindelse med den systematiske afprøvning blive udmeldt en central pulje i foråret 

2016 til kommuner, der ønsker at afprøve indsatserne.  

 

Der sker en omfattende inddragelse af eksperter og interessenter i projektet. Der er etableret en følge-

gruppe med en bred gruppe af interessenter på både folkeskole- og socialområdet, herunder organisati-

oner der repræsenterer både børn og elever, lærere, socialrådgivere og -pædagoger, plejeforældre, foræl-

dre, ledere samt faglige organisationer. Følgegruppen mødes halvårligt, hvor interessenterne orienterer 

om projektets udformning og fremdrift og inddrages som sparringspartnere i kvalitetssikringen af plan-

lægning og gennemførslen af forsøgsprogrammet. Der vil også blive inddraget en række forskere gen-

nem den løbende evaluering og følgeforskning på projektet, der skal afdække og sammenligne effekten 

af indsatser på elevernes læse- og matematikkompetencer målt ved de nationale test, motivation, trivsel 

og udvikling. 

 

Økonomi 

De samlede udgifter til programmet udgør i alt 35,6 mio. kr. fra 2015-2018 finansieret gennem satspul-

jen. Heraf er der afsat 18,8 mio. kr. til de skolerettede indsatser og 16,8 mio. kr. til de skoleunderstøt-

tende indsatser.  

 

Proces 

Efterår 2015 Leverandør til udvikling og gennemførsel af skolerettede indsatser findes 

Efterår 2015 Udvikling af skolerettede indsatser 

Efterår 2015 –  

Forår 2016 

Pilotafprøvning af skolerettede og skoleunderstøttende indsatser 

Forår 2016 Forberedelse af systematiske forsøg 

Efterår 2016 Gennemførsel af systematiske forsøg 

Forår 2017 Rapport om effekt af forsøgsindsatserne 

Efterår 2017- 

Forår 2018 

Spredning af virkningsfulde forsøgsindsatser og gennemførsel af systematiske for-

søg omkring vidensspredning. 

Efterår 2018 Rapport om systematisk opfølgning på spredning af virkningsfulde indsatser 

 


