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Bilag 1 

Rammeforsøg med internationale linjer i udskolingen med undervisning på engelsk i et 

vist omfang primært i de naturvidenskabelige fag 

 

Der har været etableret rammeforsøg med internationale linjer i udskolingen i perioden 2014/15 

til 2017/18. Forsøget blev evalueret i efteråret 2017. Med henblik på at få yderligere viden om 

betydningen af en organisering med internationale linjer i udskolingen, hvor der undervises på 

engelsk i et vist omfang, primært i de naturvidenskabelige fag, blev der genåbnet for ansøgninger 

om deltagelse i rammeforsøget for perioden 2018/19 til 2021/22.   

 

Formålet med rammeforsøget er at supplere den viden, der er kommet fra de hidtidige forsøg 

med internationale udskolingslinjer på en række skoler. Forsøgene skal afdække, om fokus på den 

internationale vinkel med undervisning på engelsk i et vist omfang bidrager til at fremme elever-

nes faglige kompetencer, herunder fremmedsprogskompetencer, lyst til at lære, trivsel, alsidige 

udvikling og uddannelsesparathed.  

 

Det er forudsat i folkeskoleloven, at undervisningssproget i folkeskolen er dansk. Der kan derfor 

ikke i en væsentlig del af undervisningstiden gennemføres undervisning på engelsk frem for på 

dansk. Der kan i et vist omfang undervises på engelsk, herunder fx i forbindelse med tværgående 

samarbejder mellem fagene, forudsat at undervisningssproget som hovedregel er dansk. 

 

Rammeforsøget indebærer en fravigelse af kravet om, at undervisningssproget er dansk. Folke-

skolelovens øvrige regler skal overholdes, herunder at der ikke kan stilles krav om optagelsesprø-

ve eller lignende for at blive indskrevet på de internationale udskolingslinjer. Hvis der er plads, 

skal eleven optages. Hvis der er flere ansøgere end ledige pladser, skal pladserne tildeles efter på 

forhånd fastsatte objektive kriterier. Optagelse kan således ikke nægtes på baggrund af en subjek-

tiv vurdering foretaget af skolens leder.  

 

Rammer for forsøget 

 Forsøg med undervisning på engelsk kan alene omfatte 7.-9. klasse. 

 Der vil ikke blive givet tilladelse til at afholde test og prøver på engelsk. Eleverne skal gå op 

til folkeskolens 9. klasseprøver og deltage i de obligatoriske nationale test. 

 Der skal tillige undervises på dansk i et omfang, så det sikres, at eleverne har tilstrækkelige 

forudsætninger for at aflægge de obligatoriske test og afgangsprøver på dansk. Undervisnin-

gen skal være tilrettelagt således, at indholdet i alle fag følger folkeskoleloven, herunder Fæl-

les Mål. 

 Undervisningen skal varetages af lærere, der som minimum har undervisningskompetence i 

undervisningsfaget engelsk (tidligere linjefag). Der dannes lærerteams, således at de uden-

landske lærere har en lærer med undervisningskompetence i faget at sparre med i relation til 

de fag, der undervises i.  

 Tilbuddet er frivilligt for eleverne. Der skal være mulighed for at følge et undervisningsfor-

løb på den pågældende skole, hvor der udelukkende undervises på dansk. Tilbuddet skal ek-

sistere på linje med skolens øvrige spor, således at ingen elev er tvunget til at flytte skole, 

hvis den pågældende ikke ønsker at gå på den internationale linje.  

 Eleverne modtager undervisning i de naturvidenskabelige fag i varierende udstrækning på 

både engelsk og dansk. Undervisningen i de kulturbærende fag skal hovedsagligt finde sted 
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på dansk. Der kan i perioder være fagsamarbejde på engelsk på tværs af de naturvidenskabe-

lige og kulturbærende fag. 

 I de naturvidenskabelige fag, hvor undervisningen i udstrakt grad foregår på engelsk, indgår 

såvel danske som engelske undervisningsmidler.  

 Maksimalt 50 pct. af den samlede undervisning, herunder undervisning i faget engelsk, må 

foregå på engelsk.  

 Forsøgene evalueres, som det fremgår af brev af 20. december 2018 til kommunalbestyrel-

serne.  

 Fristen for at søge er den 15. februar 2019. 

   

 


