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Bilag 1  

Rammer for anden ansøgningsrunde om deltagelse i rammeforsøg med udskolingslinje 

eud 8/9  

Rammeforsøget iværksættes som led i den politiske aftale af 22. november 2018 ”Fra folkeskole til 

faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden”.   

 

Rammeforsøget afprøver en ordning efter folkeskolelovens § 9, stk. 4, der indebærer et udsko-

lingsforløb i 8. og 9. klasse, hvor der undervises i en reduceret fagrække, som omfatter fagene 

dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi i folkeskolen. Derudover modtager eleverne undervis-

ning i praksisorienterede valgfag på en erhvervsskole. 

 

Med vedtagelsen af lovforslag nr. L 199 af 13. marts 2019 er der, jf. folkeskolelovens § 22, stk. 8 

og 9, blevet mulighed for, at erhvervsskolerne kan udbyde valgfag for elever i 7.-9. klasse på er-

hvervsskolerne med erhvervsskolens lærere som undervisere.  

Det er derfor en grundbetingelse i forsøget, at kommunalbestyrelsen indgår en overenskomst 

med en erhvervsskole om valgfagsundervisningen inden for rammerne af folkeskolelovens § 22, 

stk. 8 og 9. Eleverne skal herunder undervises af lærere fra erhvervsskolen i de praksisorienterede 

valgfag 

 

1. Nærmere rammer for forsøget  

 Målgruppen for forsøget er unge med særligt behov, der er i risiko for ikke at påbegynde el-

ler gennemføre en ungdomsuddannelse, fx praktisk orienterede elever, som mangler motiva-

tion i undervisningen, jf. folkeskolelovens 9, stk. 4. 

 

 Formålet med forsøget er at imødekomme de unges forskellige forudsætninger og motivati-

on og afprøve, om en organisering af undervisningen, der mere målrettet sigter mod at for-

ankre eleverne i en erhvervsuddannelse, får eleverne til at gennemføre folkeskolen og søge 

optagelse på en erhvervsuddannelse efter 9. klasse. 

 

 Når undervisningspligten opfyldes efter folkeskolelovens § 9, stk. 4, er udgangspunktet, at 

eleven har folkeskolens fulde fagrække. I rammeforsøget er det fastlagt på forhånd, at det 

alene er den reducerede fagrække, dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi, der undervises i. 

Det skal derfor på forhånd være vurderet og accepteret med inddragelse af den kommunale 

ungeindsats, forældre og elev, at tilbuddet alene indeholder undervisning i de nævnte fag i 

folkeskolen og i praksisorienterede valgfag på erhvervsskolen, og at dette er vurderet at være 

det bedste tilbud for eleven. Der skal altid være tale om et frivilligt tilbud for eleven. Opta-

gelse sker derfor alene efter aftale med forældre og elev.   

 

 Reduceringen af fagrækken skal give plads til undervisning i de praksisorienterede valgfag, 

der orienterer sig mod erhvervsuddannelserne. Disse fag skal derfor udgøre et væsentligt 

større tidsmæssigt omfang end forudsat i de vejledende timetal for valgfagene svarende til fx 

to dage om ugen. Forsøget kan således tilrettelægges, så undervisningen veksler mellem, at 
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eleverne tre dage om ugen bliver undervist i folkeskolen i den reducerede fagrække og to da-

ge om ugen i praksisorienterede valgfag på erhvervsskolen.  

 

 Der kan indgå øvrige elementer af undervisning i medfør af folkeskolelovens § 9, stk. 4, 

(introduktionskurser, brobygning, virksomhedsbesøg mv.), så længe hovedvægten af under-

visningen er på de fire fag i den reducerede fagrække og valgfagene på erhvervsskolen.    

 

 Kravet om, at der skal være understøttende undervisning, jf. folkeskolelovens § 16 a, er ge-

nerelt fraveget i forsøget, således at valgfagsundervisningen på erhvervsskolen kan erstatte 

hele den understøttende undervisning, hvis det lokalt findes hensigtsmæssigt.  

 

 Eleverne vil i forsøget blive undervist i en klasse/hold rettet mod eud 8/9. Eleven kan til 

enhver tid vælge at komme tilbage til den almindelige undervisning. Da der i forsøget vil 

mangle en del af fagrækken, vil det betyde, at en elev, der vælger om, i fornødent omfang 

skal have supplerende undervisning eller anden faglig støtte, jf. folkeskolelovens § 5, stk. 5. 

 

 Den på forhånd begrænsede fagrække i rammeforsøget indebærer, at eleven ikke aflægger al-

le 9.-klasseprøver og evt.  prøven i det obligatoriske praktiske/musiske valgfag efter 8. klas-

se. Det har den betydning, at eleven ikke umiddelbart kan opfylde kravet om at have bestået 

folkeskolens afgangseksamen for at få direkte adgang til ungdomsuddannelse. En elev, der er 

uddannelsesparat, vil kunne opfylde adgangskravene til eud ved en samtale på erhvervssko-

len suppleret med en centralt stillet prøve. Den centralt stillede prøve udelades, hvis eleven 

har opnået mindst 2 ved 9.-klasseprøverne i dansk og matematik.  

 

Elever, der tilbydes ordningen i rammeforsøget, skal derfor informeres om konsekvenserne 

for deres muligheder for at blive optaget på en ungdomsuddannelse.     

 

 Den erhvervsrettede eud 8/9 kan etableres på én eller flere af kommunens folkeskoler. Ele-

ver inden for målgruppen af folkeskolelovens § 9, stk. 4, kan fra alle kommunens 7. klasser 

få tilbud om linjen. Ved en sådan organisering vil pågældende skole være elevens distrikts-

skole. Forsøget indebærer derfor en generel fravigelse af folkeskolelovens § 36, stk. 2, om di-

striktsskoler.  

 

 Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at linjen er åben for elever fra andre kommuner, hvilket 

i givet fald sker efter reglerne om frit valg. Pladserne tilbydes efter objektive kriterier, hvis 

der er flere ansøgere end pladser på et spor.  

 

 Folkeskolelovens regler skal i øvrigt overholdes, medmindre der konkret gives tilladelse til 

andre fravigelser, jf. folkeskolelovens § 55, stk. 1. 

 

2. Evaluering 

De deltagende kommuner forpligtes til at deltage i en fælles evaluering af forsøget. Deltagende 

kommuner og skoler vil være forpligtede til at deltage i de dataindsamlinger og øvrige aktiviteter, 

som er nødvendige for at etablere et godt grundlag for evalueringen.  
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Det er endnu ikke fastlagt, hvilke indsamlingsaktiviteter der vil skulle finde sted, og hvornår det 

præcist vil ske.  

 

3. Orientering om særskilte ansøgningsrunder om tilskud fra puljen     

Til at understøtte rammeforsøget er der årligt afsat 4 mio. kr. i perioden 2020-2022. Heraf afsæt-

tes 0,5 mio. kr. til evaluering af forsøget.  

 

Det er alene de kommuner, der bliver godkendt til at deltage i rammeforsøget, herunder godken-

delser fra første ansøgningsrunde, der efterfølgende vil kunne søge om tilskud til dækning af ud-

gifter til undervisning på erhvervsskolen.  

 

Puljen for skoleåret 2020/21 vil blive meldt ud i forlængelse af godkendelse af ansøgninger i an-

den ansøgningsrunde om deltagelse i rammeforsøget. Puljemidlerne i 2021-2022 vil blive meldt 

ud i selvstændige ansøgningsrunder i hvert af årene, forudsat at midler til formålet opretholdes på 

de årlige finanslove.    

 

Alle ansøgninger om midler fra puljen, som opfylder betingelserne for tilskud, forventes imøde-

kommet helt eller delvist. Hvis det samlede ansøgte beløb i de enkelte år overstiger den udmeldte 

økonomiske ramme for puljen, fordeles puljen forholdsmæssigt. Kriterier for vurdering af ansøg-

ninger samt fordeling af tilskud mellem de ansøgende kommuner vil fremgå af de årlige puljeud-

meldinger.  

 

Det vil være en betingelse for tilskud til dækning af udgifter til gennemførelse af undervisning på 

en erhvervsskole, at undervisningen gennemføres på baggrund af en overenskomst mellem 

kommunalbestyrelsen og erhvervsskolen om undervisning på erhvervsskolen, jf. folkeskolelovens 

§ 22 stk. 8 og 9.  

 

 




