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1. Generel information om forsøget 

1.1. Puljens formål 

Med satspuljeaftalen for 2015 blev der afsat 35,6 mio. kr. i perioden 2015-2018 til at identificere, udvik-

le og systematisk afprøve forskellige indsatser i skolen og hjemmet i forhold til at styrke fagligheden 

blandt elever med svag social baggrund, herunder udsatte og anbragte børn. Ambitionen var at opnå 

sikker viden om effekten af forskellige metoder til at forbedre børnenes faglige niveau i dansk og ma-

tematik, og dermed mindske betydningen af social baggrund. En del af midlerne blev afsat til gennem-

førslen af en spredningsfase af den skolerettede indsats Struktureret elevsamarbejde på tværs af årgange i sko-

leåret 2018/2019.  

Indsatsen Struktureret elevsamarbejde på tværs af årgange er blevet afprøvet på 29 skoler i skoleårene 

2016/2017 og 2017/2018. De foreløbige resultater viser, at indsatsen især er virksom for socioøkono-

misk svage elever i forhold til danskområdet afkodning. De deltagende skoler har udtrykt begejstring for 

indsatsen, hvilket i høj grad skyldes materialets kvalitet, der ifølge underviserne kræver minimal forbe-

redelse. Desuden fremhæves det, at både fagligt svage og stærke elever har glæde af indsatsen i forhold 

til læseevner og tekstforståelse. De endelige resultater af de to forsøgsrunder offentliggøres i starten af 

2019, mens resultaterne af spredningsfasen vil blive offentliggjort ultimo 2019. 

Satspuljeprojektet er forankret i Undervisningsministeriet (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet), som 

administrerer tilskuddene.  

Det samlede forsøgsprogram ledes af TrygFondens Børneforskningscentrer ved Aarhus Universitet i 

samarbejde med Metropol, VIA og Rambøll Management Consulting. 

 

1.2. Struktureret elevsamarbejde på tværs af årgange  

Indsatsen henvender sig i spredningsfasen til hele 3., 5., 7. og 8. klasser og målretter sig således ikke kun 

til elever med svag social baggrund.  

Indsatsen gennemføres som makkerlæsning, hvor elever i 7. og 8. klasse agerer læsemakker for elever i 

3. og 5. klasse i par. Makkerparrene sammensættes under hensyntagen til læseniveau. Forløbet foregår 

tre gange om ugen i 10 uger i 3. og 5. klassernes dansk- eller understøttende undervisning og 7. og 8. 

klassernes understøttende undervisning.  

Indsatsen er blevet justeret på baggrund af skolernes tilbagemeldinger fra de to forsøgsrunder. Justerin-

gerne gør indsatsen mere fleksibel, så skoler nu også kan tilmelde 7. klasser, indsatsens længde forkortes 

fra 14 til 10 uger og det bliver muligt at gennemføre indsatsen i 3. og 5. klassernes understøttende un-

dervisning. Målet er at gøre det lettere for skolerne at implementere indsatsen og derigennem give sko-

lerne et tilbud til deres klasser med elever med svag social baggrund, som kan afholdes inden for sko-

lens egne rammer.   

I spredningsfasen er programmet tilrettelagt således, at alle skoler tilbydes at indgå som både indsats- og 

sammenligningsskole. Ingen skoler er således udelukkende sammenligningsskole. Indsats- og sammen-

ligningsklasserne rekrutteres på den enkelte skole, hvorfor hver skole som minimum skal tilmelde to 
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klasser på enten 3. eller 5. årgang og én klasse på enten 7. eller 8. årgang, som kan fungere som læse-

makkerklasse for indsatsklassen på 3. eller 5. årgang. Skolen kan selv vælge hvilke(n) 3. eller 5. klasse(r), 

der skal deltage som indsatsklasser. Dette angives i tilmeldingsskemaet. Såfremt skolen ikke ønsker at 

udpege, hvilke 3. eller 5. klasser, der skal være indsatsklasser, trækkes lod om dette.    

1.3. Hvem kan tilmeldes? 

Kommuner kan tilmelde folkeskoler til det standardiserede forsøgsprogram med skolerettede indsatser 

for at styrke fagligheden blandt udsatte børn i skoleåret 2018/2019. Se afsnit 2. Tilmelding til spredningsfa-

sen. 

1.4. Midler til fordeling 

Der er afsat 2,4 mio. kr. til gennemførslen af spredningsfasen af den skolerettede indsats Struktureret 

elevsamarbejde på tværs af årgange i skoleåret 2018/2019. Udgiften afholdes på finanslovens § 20.89.04.29. 

Satspuljeinitiativer vedrørende grundskoleområdet med tilsagnsordning. 

 

Spredningsfasen gennemføres som et standardiseret forsøgsprogram, som fastsat i § 3 i Bekendtgørelse nr. 

22 af 11. januar 2018 om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler 

mv. (puljebekendtgørelsen) som ensartede aktiviteter: 

1) der på forhånd er defineret af ministeriet, 

2) som gennemføres på flere institutioner efter godkendelse af ministeriet, og 

3) hvor hver af de deltagende institutioner kompenseres med et af ministeriet fastlagt tilskud på højst 

100.000 kr. 

1.5. Vilkår for tilskud 

Ved tilmelding forpligter skolen sig til at deltage i en række dataindsamlingsaktiviteter, som skal give 

ministeriet viden om, hvorvidt og hvordan forløbet virker. Indsats- og sammenligningsklasser skal del-

tage i de samme dataindsamlingsaktiviteter.  

Hvornår? Hvad? 

August 2018 Førmåling af eleverne: test i dansk 

Ultimo november - primo 
december 2018 

Frivillige nationale test i dansk 

26. november – 21. december 
2018 

Eftermåling af eleverne: test i dansk 

Ved forsøgets afslutning Kort spørgeskema til ledelsen (ledelseserklæring) 

Januar 2019 Obligatorisk national trivselsmåling 

 

Kommuner og skolers ledelse forventes at bakke op om skolernes deltagelse i spredningsfasen. Dette 

indebærer, at kommunen og skoleledelsen skal sikre skolens deltagelse i dataindsamlingsaktiviteterne, 

og at de involverede ressourcepersoner har de fornødne timer til at implementere indsatsen. Udgifter til 

dette finansieres af tilskuddet, jf. afsnit 1.6.  

Endvidere skal en deltagende skole være indforstået med, at der skal aflægges regnskab for forbruget af 

tilskudsmidlerne, hvis tilskuddet til den pågældende skole vil overstige 100.000 kr. jf. afsnit 1.4 og 5. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197075
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197075
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197075
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3. klasse 
(indsatsklasse) 

7. eller 8. klasse 

3. klasse 
(sammenligningsklasse) 

5. klasse 
(indsatsklasse) 

8. klasse 

5. klasse 
(sammenligningsklasse) 

Kommunikationen om og fremsendelse af regnskabet for tilskud til en folkeskole varetages i så fald af 

kommunen, hvori skolen er beliggende.   

1.6. Deltagelse 

En skole skal deltage med minimum tre klasser – to klasser på enten 3. eller 5. klassetrin og én klasse på 

7. eller 8. klassetrin. Det er et krav, at 5. klasser læser med 8. klasser, for at sikre en vis aldersforskel 

mellem eleverne. Folkeskoler, som tilmeldes spredningsfasen forventes at have mindst fem elever med 

svag social baggrund på 3. eller 5. årgang i skoleåret 2018/2019. Svag social baggrund er her defineret 

som børn, hvis forældre højst har afsluttet grundskolen eller en gymnasial uddannelse. Der kan ikke 

tilmeldes specialskoler- eller klasser. Det kan angives i tilmeldingen, hvilke(n) klasse(r) på den enkelte 

skole, der ønskes tilmeldt som indsatsklasse(r). 

Nedenstående figurer skitserer tilmeldingsmulighederne: 

                                                                                

1.7. Rammen for tilskud 

I 2018 udgør puljen 2,4 mio. kr. Undervisningsministeriet yder tilskud til skolernes deltagelse i spred-

ningsfasen efter en fastsat ramme. Ministeriets tilskud forudsættes anvendt til timer, som er forbundet 

med opgaver i forbindelse med gennemførslen af indsatsen samt yderligere opgaver i forbindelse med 

dataindsamlingsaktiviteter og administration af deltagelsen.  

Tilskuddet udgør et på forhånd fastsat beløb, der afhænger af, om klassen er indsatsklasse eller en 

sammenligningsklasse.  

Tilskuddet ydes pr. deltagende 3. eller 5.klasse: 

Klassetype Kompensation 

Indsatsklasse 17.160 kr. 

Sammenligningsklasse  2.964 kr. 

 

Herunder beskrives de opgaver, tilskuddet er beregnet på baggrund af. 

Der anvendes en timepris på 312 kr. til følgende opgaver: 
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Opgaver Indsatsklasse Sammenligningsklasse 

Forberedelse inden projektperiode, herun-
der opkvalificeringsvideoer og materiale (5 
timer) for dansklærer, bibliotekar, læsevejle-
der og skoleleder. 

20  

Opgaver for læsevejleder ifm. supervision 

og undervisning af 8. klasse 

11  

Opgaver for skoleledere, lærere og bibliote-

kar ifm. deltagelse i forsøg og følgeforskning 

20 2 

Opgaver for lærere ifm. følgeforskning og 

nationale test 

4 7,5 

Tilskud pr. deltagende 3.-5. klasse 17.160 kr. 2.964 kr. 

 

1.8. Tidsplan 

 Tilmeldingsfrist: 6. april 2018 

 Svar på tilmelding: primo maj 2018 (forventet) 

 Forsøgsperiode: fra tilsagnstidspunkt til ultimo 2018 

 Frist for indsendelse af regnskab: ultimo januar 2019 (gælder kun ved tilskudsbeløb over 100.000 kr.) 

 Udbetaling af tilskud: februar 2019 (forventet) 

 

2. Tilmelding til spredningsfasen 

Folkeskoler tilmeldes forsøget af skolernes kommuner. Der er ikke noget loft over, hvor mange skoler 

den enkelte kommune kan tilmelde. Dog skal det gøres klart, at der er tale om et forsøg, hvorfor der 

foretages prioritering, hvis der tilmeldes for mange skoler. En eventuel udvælgelse vil ske under hen-

synstagen til repræsentativitet. 

Skoler, der deltog i forsøgsprogrammet i skoleårene 2016/2017 og 2017/2018, er velkomne til at til-

melde sig spredningsfasen i skoleåret 2018/2019. 

Kommunernes tilmelding til spredningsfasen sker via dette link. Efter tilmeldingen vil kommunen 

modtage en mail om den videre proces.  

Tilmeldingen udfyldes med informationer om de deltagende skoler og klasser, som kun anvendes af 

Undervisningsministeriet, Trygfondens Børneforskningscenter og Rambøll Consulting Management 

som nødvendige oplysninger til at registrere tilmeldingerne og til en eventuel lodtrækning. Der vil såle-

des ikke blive foretaget en kvalitetsvurdering af oplysningerne, men alene en vurdering af om alle op-

lysninger er tilstrækkeligt udfyldt. 

Alle personhenførbare oplysninger angivet i forbindelse med tilmelding til og gennemførsel af spred-

ningsfasen anonymiseres, behandles fortroligt og anvendes alene til forskning. Spredningsfasen og den 

fortrolige, anonyme indsamling og håndtering af cpr-numre er i overensstemmelse med reglerne i per-

sondataloven anmeldt og godkendt af Datatilsynet.  

 

http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=VSKR7MWL9116
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3. Behandling af tilmeldinger 

Såfremt deltagende skoler ikke selv angiver, hvilke(n) 3. eller 5. klasse(r) de ønsker, skal deltage som 

indsatsklasse(r) trækkes lod om dette.  

I tilfælde af, at alle tilmeldinger ikke kan imødekommes inden for rammerne af den aktuelle pulje for 

skoleåret 2018/2019, vil der ske en udvælgelse under hensyntagen til geografisk repræsentativitet. Den-

ne udvælgelse foregår på skoleniveau.  

4. Afgørelse og videre proces 

Primo maj 2018 vil de kommuner, som har tilmeldt folkeskoler modtage information om, hvorvidt 

tilmeldingen er imødekommet samt lodtrækningens udfald, såfremt skolen ikke har angivet, hvilke klas-

ser, der skal modtage indsatsen. Derefter følger mere informationsmateriale. 

5. Administration af tilskud og afrapportering 

5.1. Indholdsmæssig afrapportering 

Indsatsen i spredningsfasen gennemføres som et standardiseret forsøgsprogram, og der stilles ikke krav 

om indholdsmæssig afrapportering direkte til ministeriet. Ministeriet vil modtage den indholdsmæssige 

afrapportering om skolernes deltagelse i spredningsfasen via følgeforskningen på baggrund af dataind-

samlingsaktiviteterne, jf. afsnit 1.5. 

5.2. Økonomisk afrapportering 

Kommuner skal som udgangspunkt ikke aflægge regnskab for anvendelse af tilskuddet ved deltagelse i 

et standardiseret forsøgsprogram. Jf. § 6 i puljebekendtgørelsen skal deltagende skolers ledelse i stedet 

afgive en erklæring om, at tilskudsbetingelserne er opfyldt, og at tilskuddet er anvendt til formålet. 

Det skal dog bemærkes, at dokumentation for anvendelsen af tilskuddet i form af bilag mv. skal kunne 

fremsendes, hvis ministeriet beder om det, i løbet af fem år efter udgangen af 2019.  

Det skal også bemærkes, at såfremt tilskuddet til den enkelte skole overstiger 100.000 kr., skal folkesko-

lens kommune aflægge et regnskab for tilskuddet til den pågældende skole efter reglerne i Bekendtgørelse 

nr. 22 af 11. januar 2018 om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets pulje-

midler mv. (puljebekendtgørelsen). Kommunen vil til brug herfor få tilsendt et regnskabsskema fra mini-

steriet. 

6. Udbetaling af tilskud 

Tilskud gives i 2018 til aktiviteterne i skoleåret 2018/2019. Tilskuddet, som udbetales på baggrund af 

den enkelte skoles deltagelse, udbetales til kommuner. 

Tilskuddet udbetales, når følgeforskningen har dokumenteret, at de deltagende skoler har gennemført 

dataindsamlingsaktiviteterne i tilstrækkeligt omfang i løbet af sidste halvår af 2018, herunder at skoler-

nes ledelse har afgivet erklæring om, at tilskuddet er anvendt til formålet. Tilskuddet forventes udbetalt 

i februar 2019. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197075
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197075
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=197075
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6.1 Kriterier for udbetaling af tilskud 

Skolernes aktive deltagelse i spredningsfasen er en forudsætning for at få udbetalt tilskuddet. Udbeta-

lingen sker ud fra et samlet skøn og dermed en vurdering af, i hvilket omfang kriterierne for aktiv delta-

gelse i spredningsfasen er opfyldt. 

Vurderingen af skolernes deltagelse i spredningsfasen vil bero på følgende kriterier for udbetaling af 

tilskud: 

 Hver af de respektive dataindsamlingsaktiviteter skal have en svarprocent på minimum 75 pro-

cent. 

 Spørgeskemaet til skolens ledelse, hvori der afgives en erklæring om, at spredningsfasen er gen-

nemført som påkrævet, og at tilskuddet er anvendt til formålet, skal være besvaret. 

Det vil være Undervisningsministeriet, der tager stilling til, hvorvidt tilskuddet skal udbetales.  

7. Har du spørgsmål? 

Ved tekniske spørgsmål, fx vedrørende tilmeldingsskemaet, kan du sende en mail til skemasup-

port@rambøll.com eller ringe til Rambøll på tlf. 51 61 80 80. 

Har du yderligere spørgsmål til forsøgsprogrammet, kan du kontakte Rambøll på e-mail 

majl@ramboll.com.  

mailto:skemasupport@rambøll.com
mailto:skemasupport@rambøll.com
mailto:majl@ramboll.com

