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Til samtlige kommunalbestyrelser 

Udmelding af anden ansøgningsrunde om deltagelse i rammefor-

søg med udskolingslinje eud 8/9 

Børne- og Undervisningsministeriet gennemfører som følge af den poli-
tiske aftale af 22. november 2018 "Fra folkeskole til faglært- erhvervsud-
dannelser til fremtiden" et rammeforsøg med et udskolingsforløb i 8. og 
9. klasse, der er rettet mod overgang til erhvervsuddannelserne. 
 
I rammeforsøget får eleverne undervisning i 8. og 9. klasse i en reduceret 
Fagrække; dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi i folkeskolen og un-
dervisning i praksisorienterede fag (valgfag) på en erhvervsskole. 
 
Målgruppen for forsøget er unge med særligt behov, der er i risiko for 
ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse, fx 
praktisk orienterede elever eller elever som mangler motivation i under-
visningen.  
 
Formålet med forsøget er at afprøve, om en organisering af undervisnin-
gen, der mere målrettet sigter mod at forankre elever i en erhvervsud-
dannelse, får flere elever til at gennemføre folkeskolen og søge optagelse 
på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse. 
 
Forsøget gennemføres som et rammeforsøg. Det indebærer, at de kom-
muner, der godkendes til at deltage i forsøget, gennemfører forsøg inden 
for samme tema og rammer, og at kommunerne og de deltagende skoler 
indgår i en fælles evaluering. 
 
Dette er anden og sidste ansøgningsrunde, hvor kommunerne kan søge 
om at blive godkendt til at deltage i forsøget. Der blev i foråret 2019 
udmeldt første ansøgningsrunde.  
 
Rammeforsøget afvikles nu i skoleårene 2020/21 til 2022/23. Der kan 
søges for hele perioden eller for en periode på to skoleår med start i 
2020/21.  
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For en nærmere beskrivelse af rammer for forsøget, herunder pligt til at 
deltage i en evaluering, henvises til vedlagte bilag 1. Se endvidere i bilag 1 
pkt. 3 om muligheden for, at kommuner, der bliver godkendt til at delta-
ge i forsøget, efterfølgende kan søge om tilskud til dækning af udgifter til 
undervisningen på erhvervsskolen.  
 
Indsendelse af ansøgning om deltagelse i rammeforsøget  
Styrelsen skal have modtaget ansøgningen senest fredag den 3. april 
2020.  
 
Ansøgningsskema, bilag 2, bedes sendt til vejledning@stukuvm.dk 
 
Der er følgende som bilag til dette brev:  

 Rammer for deltagelse i forsøget, bilag 1.  

 Ansøgningsskema, bilag 2.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lone Basse 

Chefkonsulent 
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