
 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen for Undervisning og 

Kvalitet 

Center for Folkeskole og 

Forberedende 

Grunduddannelse 

Teglholmsgade 1 

2450 Kbh SV 

 Tlf. nr.: 33 92 50 00 

E-mail: stuk@stukuvm.dk 

www.stukuvm.dk 

CVR-nr.: 29634750 

 

 

6. marts 2023 

 

 

 

Vejledning om forsøgs- og udviklingsarbejde med brobygning i 10. 

klasse m.v. 

1 Baggrund for projektet 
Forsøgs- og udviklingsarbejde med brobygning i 10. klasse m.v. bliver 

iværksat for at undersøge, om alternativ organisering af brobygning kan 

bidrage positivt til elevernes udbytte og afklaring ift. valg af ungdomsud-

dannelse. Gennem deltagelsen bliver det muligt for kommuner over en 

periode på op til 3 år at fravige bestemmelser om fysisk placering og va-

righed for brobygning i 10. klasse m.v. 

 

1.1 Formål med forsøgs- og udviklingsarbejde med brobygning 

Formålet med forsøget er at afsøge, om brobygning kan organiseres på 

en alternativ måde, så eleverne får større udbytte af deres brobygnings-

forløb, herunder at give eleverne bedre mulighed for og motivation til at 

vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse samt udvikle elevens fag-

lige og personlige kompetencer. 

 

Som deltagende kommune, med en eller flere skoler, kan I være med til 

at udvikle og afprøve en praksis, der kan styrke elevernes læring og valg-

proces, som potentielt kan inspirere andre skoler og kommuner i tilrette-

læggelsen og organiseringen af deres brobygningsaktiviteter.  

 

Forsøgsperioden løber fra skoleåret 2022/2023 og frem til og med skole-

året 2025/2026, dog kan kommunen maksimalt deltage i 3 år. Forsøget 

vil have to ansøgningsrunder, se afsnit om ansøgningsproces. 

 

2.  Rammer for forsøget  

Herunder er de overordnede rammer for forsøget beskrevet. Forsøgs- og 

udviklingsarbejdet med brobygning kan alene omfatte forsøg med fravi-

gelse af § 10 a, stk. 3, § 10 d, stk. 1, og § 10 e, stk. 1 i lov om kommunal 

indsats for unge under 25 år. 
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Der er mulighed for at lave forsøgs- og udviklingsarbejde inden for hhv. 

fysisk placering og varighed. Det er ikke en betingelse, at der laves forsøg 

inden for begge kategorier. Forsøg kan både omfatte den obligatoriske 

og den frivillige brobygning. 

 

2.1 Forsøg med varighed 

Kommunerne kan ved deltagelse i forsøgs- og udviklingsarbejdet få mu-

lighed for at afprøve forsøg med rammerne for timetallet af brobygnin-

gen, forstået som at det ikke behøver at blive afholdt i hele dage. Forsø-

get åbner op for, at brobygningen kan foregå i hele timer frem for hele 

dage, eventuelt i kombination med øvrige aktiviteter eller anden under-

visning, hvor eksempelvis en halv dags brobygning vil være hensigtsmæs-

sig for elevernes udbytte. De 21 timers obligatorisk brobygning kan såle-

des spredes ud over mere end 5 dage, ligesom den frivillige brobygning 

kan have en tidsmæssig længere varighed, men dog ikke overstige den 

samlede varighed, dog minimum 2 sammenhængende timer ad gangen.  

 

2.2 Forsøg med fysisk placering 

Kommunerne får med forsøget mulighed for at ændre brobygningens fy-

siske placering, så brobygning ikke udelukkende behøver at foregå på en 

ungdomsuddannelsesinstitution. Nogle af de aktiviteter, der bidrager til 

opfyldelsen af brobygningens formål, kan via forsøget lægges andre ste-

der, eksempelvis på elevens egen skole, på en virksomhed eller et helt 

tredje sted. Hovedparten af brobygningen skal fortsat foregå på ung-

domsuddannelsesinstitutionen, men kan kombineres med andre fysiske 

placeringer, dvs. minimum 50 pct. af brobygningsperioden skal foregå på 

ungdomsuddannelsesinstitutionen.  

 

2.3 Mulige ansøgere 

Kommuner kan søge om at deltage i forsøgs- og udviklingsarbejdet med 

en eller flere skoler, der opfylder betingelserne for deltagelse i forsøget. 

 

 

3. Betingelser for deltagelse 

For at en kommune kan få godkendelse om at deltage i forsøget, skal 

kommunen som minimum kunne angive én interesseret skole, hvor fra-

vigelser er mulige. Skoler, der kan være omfattet af forsøgs- og udvik-

lingsarbejdet skal være: 

 

 en folkeskole eller et 10. klassecenter, der udbyder 10. klasse efter 

kapitel §§ 19 a-19 d i lov om folkeskolen, 

 andre skoleformer, der udbyder 10. klasse i overensstemmelse 

med § 19 g i lov om folkeskolen, eksempelvis efterskoler, frie 

fagskoler og frie grundskoler, eller 

 øvrige skoler med uddannelsesforløb, der er nævnt i § 10 e i lov 

om kommunal indsats for unge under 25 år, eksempelvis ung-

domsskoler, ungdomshøjskoler og 10. årgang 
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I ansøgningen skal det bekræftes, at der som udgangspunkt er opbakning 

til forsøget i sin helhed fra de involverede grundskoler m.v. og ungdoms-

uddannelsesinstitutioner, evt. involverede virksomheder, herunder over-

vejelser om lokal aftale om økonomi. 

 

Kommunen er hovedansvarlig for aktiviteter i forbindelse med deltagel-

sen i forsøget, idet opgaver og funktioner vedr. brobygning er en opgave 

for den kommunale ungeindsats, jf. § 2 j, stk. 5, nr. 2 i lov om kommunal 

indsats for unge under 25 år. Kommunen har dog mulighed for at ud-

pege en projektleder for forsøgsdeltagelsen, som ikke er ansat i forvalt-

ningen. 

 

3.1 Aktiviteter i projektet  

Følgende aktiviteter forventes at være en del af projektet, hvor delta-

gende kommuner skal prioritere at medvirke.  

 

Opstartsseminar 

Styrelsen forventer at invitere de deltagende skoler og ungdomsuddan-

nelsessteder til et virtuelt opstartsseminar. Her præsenteres deltagerne for 

forsøget og for viden fra forskning og praksis om brobygning. 

 

Årlig statusbeskrivelse 

Styrelsen forventer, at kommunerne indsender en kort, skriftlig statusbe-

skrivelse årligt. Styrelsen fremsender et skema til formålet, som desuden 

lægges på uvm.dk med de øvrige materialer tilknyttet forsøget.  

 

4. Afrapportering 

Kommunerne skal efter endt projektperiode indsende en afrapportering 

til styrelsen med henblik på at kunne udbrede gode eksempler og praksis-

ser, evt. komme med bidrag til erfaringer, der kan bidrage til en relevant 

diskussion af, om de eksisterende brobygningsbestemmelser bør ændres.   

 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet forbeholder sig retten til at igang-

sætte et arbejde med videns- og erfaringsopsamling efter projektperio-

dens udløb, hvorved kommunen forpligter sig til at deltage i denne, også 

hvis styrelsen igangsætter en ekstern evaluering. I så fald vil udgifterne 

hertil afholdes af styrelsen.  

 

5. Økonomi 

Forsøget indeholder ikke finansiering, og statstilskuddet (brobygningsta-

xameteret) vil fortsat blive udbetalt til de ungdomsuddannelsesinstitutio-

ner, der er ansvarlige for at afholde forløbene. Økonomiske forhold 

blandt de involverede parter skal aftales lokalt og vil ikke ændre på udbe-

talingsmodellen. 

 

Styrelsen vil dog foretage ændringer i kravene til ungdomsuddannelsesin-

stitutionernes indberetning af tilskudsudløsende aktiviteter i forbindelse 
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med forsøg, der omhandler tidsperspektivet. Det betyder, at statstilskud-

det vil blive udløst for det faktisk afholdte timeantal frem for antal dage. 

 

6. Ansøgningsproces 

Kommunerne kan søge om deltagelse i forsøget på to datoer. For for-

søgs- og udviklingsarbejde med brobygning i 10. klasse m.v. med start i 

skoleåret 2022/2023 skal ansøgningen være styrelsen i hænde senest 

den 1. oktober 2022 kl. 12.00.  

 

For ansøgninger, der omhandler forsøgs- og udviklingsarbejde med bro-

bygning i 10. klasse m.v. med start i skoleåret 2023/2024, skal denne 

være styrelsen i hænde senest den 1. april 2023 kl. 12.00.   

 

Ansøgninger, der indkommer efter fristerne, vil ikke blive behandlet. 

 

Ansøgere skal anvende den ansøgningsblanket, styrelsen har udviklet til 

formålet. Øvrige formater vil ikke blive godkendt.  

 

Ansøgning skal indeholde følgende: 

 Underskrevet og indscannet kopi med underskrift fra kommunen 

i pdf-format 

 Udfyldt ansøgningsblanket uden underskrift i word-format 

 

Kommuner kan ansøge om at være en del af forsøgs- og udviklingsarbej-

det i en periode på op til tre skoleår. I ansøgningen skal det bekræftes, at 

der som udgangspunkt er opbakning til forsøget i sin helhed fra de invol-

verede grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner, evt. involve-

rede virksomheder, herunder overvejelser om lokal aftale om økonomi.  

 

Styrelsen vil efter ansøgningsfristens udløb behandle alle indkomne an-

søgninger. Kommunerne forventes at kunne få endeligt svar på deres an-

søgninger senest den 1. november 2022. For ansøgninger indgivet 1. 

april 2023 forventes kommunerne at kunne få endeligt svar på deres an-

søgninger senest den 1. maj 2023. 

 

7. Ændringer i forsøget  

Såfremt kommunen ønsker at foretage ændringer i forsøget ud over det, 

der er godkendt af styrelsen, skal der indsendes en redegørelse herfor, 

som styrelsen vil tage stilling til. Ønsker kommunen ikke længere at del-

tage i forsøget i løbet af projektperioden, skal det meddeles styrelsen 

sammen med en begrundelse herfor og en kort evaluering.  

 

Såfremt en kommune allerede er blevet godkendt til at deltage i forsøget 

og ønsker at udbrede forsøget til flere af kommunens skoler, opfattes 

dette som en ændring i forsøget. Kommunen skal dermed ikke indgive 

en ny ansøgning, men indsende en kort redegørelse for ændringen i regi 
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af eksisterende forsøg, som styrelsen vil tage stilling til, jf. vejledningens 

afsnit 7.  

 

8. Har du spørgsmål? 

Spørgsmål om ansøgningen og indholdet i projektet skal ske til: 

e-mail: stuk.cf@stukuvm.dk, eller Marie Antoniou Buhl på telefon 21 25 

66 87. 
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