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  Til kommunalbestyrelsen i samtlige kommuner 

   

   

 

Genudmelding af rammeforsøg med internationale udskolingslin-

jer 

Undervisningsministeriet udmeldte i 2014 rammeforsøg med internatio-

nale linjer i udskolingen (undervisning på engelsk i udskolingen). 

 

Rammeforsøget ophører med udgangen af skoleåret 2017/18. Forsøget 

er blevet evalueret. Evalueringen af internationale linjer viser positive 

erfaringer på både faglighed og trivsel, men skolerne udfordres generelt 

på undervisningskapacitet.  

  

Det er på baggrund heraf besluttet at forlænge de forsøg, der er i gang til 

og med skoleåret 2021/22 for at indhøste yderligere erfaringer.  

 

Der gives nu mulighed for, at andre kommuner kan søge om at indgå i 

en ny runde af rammeforsøget:   

 Internationale linjer i udskolingen 7.-9. klasse (med undervisning på 

engelsk i et vist omfang i udskolingen). 

 

For en beskrivelse af formål og rammer for forsøget samt ansøgnings-

skema henvises til: 

 Bilag 1 og 1A, om internationale linjer i udskolingen.    

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal have ansøgninger i hænde 

senest torsdag den 14. juni 2018. Kommunerne kan her søge om at på-

begynde forsøget fra skoleåret 2018/19 eller skoleåret 2019/20. Ansøg-

ningen (bilag 1A) bedes sendt til: Lone.Basse@stukuvm.dk.  

 

Der forventes udmeldt en ny ansøgningsrunde med ansøgningsfrist 31. 

januar 2019, hvorved kommuner kan søge om at blive omfattet af for-

søget fra skoleåret 2019/20 og for den resterende del af forsøgsperioden. 

Det vil sige til og med skoleåret 2021/22.       

 



 2 2 

Der kan ikke herudover forventes godkendt forsøg på området i for-

søgsperioden.  

      

Ekstern evaluering og forpligtelse til at deltage heri 

Forsøget evalueres af en ekstern evaluator, som Styrelsen for Undervis-

ning og Kvalitet indgår aftale med. De deltagende kommuner og skoler 

er forpligtede til at deltage i evalueringen, herunder de dataindsamlings-

aktiviteter som er nødvendige for at etablere et godt datagrundlag for 

evalueringen. 

 

De deltagende skoler vil være forpligtede til at deltage i:  

 At bidrage til udarbejdelsen af en forandringsteori for det enkelte 

forsøg og kvalificering af denne via fx interview med kommunal 

projektleder eller kontaktperson på skolen.  

 At deltage i en caseundersøgelse (1-2 dages besøg af konsulenter i 

løbet af perioden eller fokusgruppeinterviews).  

 At indsende relevante dokumenter til evaluator, herunder eventuelt 

opgørelser over de klasser (elever) og lærere, der er omfattet af for-

søget på den pågældende skole. 

 Eventuel spørgeskemaundersøgelse blandt elever, forældre, lærere, 

pædagoger og skoleledere. 

 Kvalificering og validering af evalueringens resultater fx via skolele-

der og medarbejders deltagelse i workshop.   

 

Da evalueringsdesignet fastlægges i et samarbejde med den eksterne eva-

luator, er det endnu ikke fastlagt, hvilke dataindsamlingsaktiviteter der vil 

finde sted, og hvornår det præcist vil ske. Evalueringen forventes foreta-

get i andet halvår af 2020. Erfaringsmæssigt forventes det, at evaluerin-

gen gennemføres som en virkningsevaluering.  

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil tage initiativ til, at de skoler og 

kommuner, der deltager i rammeforsøget, i videst muligt omfang kan 

bygge videre på og drage nytte af de eksisterende erfaringer. Det vil ske 

ved, at rapport med evaluering af de tidligere forsøg og eventuelt inspira-

tionsmateriale vil blive formidlet til deltagerne.  
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