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Arbejdsgruppens deltagere 
Det væsentligste kvalitative bidrag, som dette baggrundsnotat står på, er formuleret af en bredt 
nedsat arbejdsgruppe, som alle har praksis erfaring fra udskolingen i Rudersdal som leder, lærer eller 
elev. Gruppen har været understøttet af medarbejdere fra Skoleområdet, som på baggrund af 
gruppens input, drøftelser og erfaringer har samlet og udarbejdet baggrundsnotatet. Arbejdsgruppen 
bestod af:  
 
• Lærer på Vangeboskolen, Marlene Cohr Ravn 
• Lærer på Trørødskolen, Anja Friberg Igum,  
• Lærer på Nærum Skole, Chris Berg Mottlau 
• Afdelingsleder på Vedbæk Skole, Christian Bech 
• Afdelingsleder på Trørødskolen, Rikke Lund Dragsted 
• Skoleleder på Sjælsøskolen, Jesper Lykkegaard 
• Elev på Dronninggårdskolen, Laura Friis Hein 
• Elev på Trørødskolen, Nikolaj Burhøj Jerris 
• Elev på Vangeboskolen, Jakob Tandrup 
 

Der skal lyde et stort tak til arbejdsgruppen for deres gode, konstruktive bidrag i arbejdet med en 
styrket udskoling i Rudersdal Kommune.  
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Indledning  
Folkeskolen har særligt gennem de sidste tre år af grundskolen en stor opgave med at gøre eleverne 
fagligt og personligt parate til at vælge og senere gennemføre en ungdomsuddannelse. Eleverne skal 
særligt i udskolingen rustes til at være en aktiv del af et samfund fuld af muligheder og i konstant 
forandring. Årene i udskolingen er sammen med skolens yngre klassetrin af afgørende betydning for, 
at eleverne opbygger en solid faglig, mental og social ballast, som de kan bære med ind i deres 
fremtidige uddannelses- og arbejdsliv. Det kræver gode udskolingstilbud, hvor eleverne mødes af 
professionelle læringsmiljøer med engagerede undervisere, og at de bliver udfordret, trives og 
motiveres til at lære mere.  Både nationalt og lokalt har der derfor også gennem de seneste år været 
et stigende fokus på og udarbejdet konkrete forslag til, hvordan udskolingstilbuddene kan styrkes. 
 
Den nationale målsætning om, at 95 % af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse og 
herunder, at 25 % i 2020 og 30 % i 2025 skal have gennemført en erhvervsuddannelse, har for alvor 
sat udskolingen på dagsordenen. Af samme grund nedsatte undervisningsministeren i oktober 2016 
en arbejdsgruppe på tværs af fag- og interesseorganisationer, der havde til opgave at komme med 
forslag og inspiration til en styrket udskoling. Arbejdsgruppen udsendte i 2016 rapporten ”En styrket 
undervisning i udskolingen”, hvori der indgik en række pejlemærker for styrket undervisning og 
sammenhængende indsats i udskolingen – her forstået som folkeskolens 7.- 9. klasse. 
 
Flere nationale og internationale forskere har sat udskolingen under lup og undersøgt, hvordan 
undervisningen, involveringen og motivationen blandt eleverne kan styrkes i de sidste år af 
grundskolen. I Danmark har blandt andet har EVA (Danmarks evalueringsinstitut) og CEFU (Centrer 
for Ungdomsforskning) ud fra forskellige perspektiver undersøgt de ældste elevers trivsel, motivation 
og læringsudbytte. 
 
Målsætningerne på udskolingsområdet er velbeskrevet.- og defineret. Sammenholdt med den 
relativt, solide, nyere forskning på området og konkrete kendskab til elevernes oplevelser af 
udskolingen, er der derfor et godt vidensgrundlag i disse år for lokalt i kommunerne at arbejde med 
at styrke udskolingen.  
 
Der findes dog ikke enkle, ”one size fits all ”løsninger, der passer på hver enkel udskoling - en styrket 
udskoling skal skabes ud fra en bred vifte af initiativer på det kommunale niveau og et stærkt lokalt 
samarbejde mellem aktørerne på skolerne, hvor udviklingen og forandringen skal skabes til gavn for 
de enkelte elever. 

Den lokale vinkel - Skolestrukturudvalgets anbefalinger 
Flere undersøgelser både internationalt, nationalt og lokalt, herunder trivselsmålingen blandt elever i 
Rudersdal Kommunes skoler har gennem de seneste år peget på, at motivationen til at gå i skole og 
lære falder, jo længere eleverne har gået i skole. Motivationen er således særligt lav for elever i 7.-9. 
klasse (udskolingen). På det lokale plan i kommunerne er der derfor også et stort fokus på, hvordan 
der skabes motiverende og inspirerende læringsmiljøer for folkeskolers ældste elever, og hvordan de 
bliver bedst muligt klædt på til deres videre uddannelse. 
 
Kommunalbestyrelsen i Rudersdal vedtog i oktober 2018 at nedsætte et Skolestrukturudvalg, der 
blev bedt om at komme med forslag til modeller for en fornyet skolestruktur i Rudersdal – herunder 
en styrket udskoling. Udvalget afleverede i marts 2019 10 anbefalinger til, hvordan skolestrukturen i 
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Rudersdal Kommune kan styrkes – anbefalinger som Børne- og Skoleudvalget efterfølgende 
besluttede som rammen om det videre arbejde med skolernes struktur og det kvalitative indhold. 
 
Én af skolestrukturudvalgets 10 anbefalinger omhandler specifikt styrket udskoling, og hvordan man 
som led i arbejdet med en ændret skolestruktur i Rudersdal Kommune kan sikre og understøtte, at 
eleverne i deres sidste år i grundskolen mødes af et læringsmiljø, der er inspirerende, motiverende, 
har en høj faglig kvalitet, og hvor eleverne bliver udfordret og har lyst til at lære mere, og dermed får 
den bedste ballast til at fortsætte deres videre færd i første omgang i uddannelsessystemet og 
senere på arbejdsmarkedet. Anbefalingerne er også forbundne med anbefalinger i forhold til 
elevinvolvering, det professionelle samarbejde og de fysiske rammer. 
 
Udvalget anbefaler overordnet, at et attraktivt udskolingstilbud i Rudersdal Kommune bl.a. bør være 
præget af en praksis, der: 
• Understøtter høj motivation og fortsat læring hos alle elever 
• Bygger på stærke relationer og fællesskaber mellem elever og lærer 
• Stærke faglige miljøer, hvor medarbejdere kan skabe og udvikle fælles praksis  
• Har moderne, indbydende og trygge læringsmiljøer 
• Skaber mulighed for variation og bygger på en bred vifte af forskellige tilbud 
• Velfungerende og autentiske samarbejder med det omkringliggende samfund 

(ungdomsuddannelser, erhvervsliv, foreninger mv.) 
 
Udover den specifikke anbefaling til en styrket udskoling er der en tæt sammenhæng til flere af 
udvalgets øvrige anbefalinger om; elveinvolvering, masterplan for skoleområdet. Indholdet fra disse 
anbefalinger er derfor også løbende inddraget. 

Arbejdsgruppens arbejde – anbefalingerne konkretiseres 
I forlængelse af Skolestrukturudvalget anbefalinger og de efterfølgende beslutninger i Børne- og 
Skoleudvalget nedsatte Skoleområdet en arbejdsgruppe. Gruppen har haft til formål at gå i dybden 
med, hvordan anbefalinger fra Skolestrukturudvalget og de politiske ønsker fremadrettet kan være 
grundstenene i en stærk og ambitiøs udskoling i Rudersdal Kommune. Den bredt forankrede 
arbejdsgruppe bestod af medlemmer af udskolingslærere, skoleleder, afdelingsledere fra skolerne, 
udskolingslever samt faglige konsulenter fra skoleområdet.  
 
Arbejdsgruppen har med udgangspunkt i kendt forskning på området, egne erfaringer og 
observationer udarbejdet en række forslag til, hvad der fremadrettet skal kendetegne den udskoling i 
Rudersdal Kommune, som elever dagligt møder og er en del af. Arbejdsgruppens grundlæggende 
spørgsmål har været: Hvad er det elever og voksne kan se, høre eller fornemme, når de er del af den 
styrkede udskoling? 
 
Det har været arbejdsgruppens afsæt, at indholdet i de kendetegn, som gruppen har fundet frem til, 
er operative og skal kunne fungere som en forståelsesramme for udskolingen i Rudersdal – en 
forståelse som de enkelte udskolinger efterfølgende lokalt kan oversætte og omsætte i virkelighed. 
Kendetegnene er efter arbejdsgruppens afslutning prioriteret blandt kommunens skoleledere for at 
sikre det lokale ejerskab på skolerne, hvorpå de politiske mål og kendetegn i et samarbejde mellem 
ledelse, medarbejdere, skolebestyrelse og elever skal implementeres og omsættes til praksis. 
 
Det bliver et krav, at alle skolerne i kommunen i tæt samarbejde med Skoleområdet udarbejder 
planer og beskrivelser af, hvordan skolerne lokalt vil omsætte kendetegnene til praksis – hvordan 
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skal kan man som elev, lærer, udefrakommende kunne se, høre og fornemme, at det er en udskoling 
præget af de overordnede politisk besluttede mål og de mere konkrete kendetegn.   
 
Arbejdsgruppens arbejde er det væsentligste kvalitative fundament, som dette baggrundsnotat, og 
dermed de forslag til kendetegn og politiske mål som fremtidens udskoling i Rudersdal Kommune 
hviler på. 
 

Motivation som omdrejningspunkt 
Et centralt omdrejningspunkt i arbejdsgruppens arbejde med en styrket udskoling er begrebet; 
motivation.  Arbejdsgruppen har lagt særlig vægt på en relativ ny dansk forskning i unges motivation i 
udskolingen.1 Forskningsprojektet tager udgangspunkt i det forhold, at motivation ikke er noget 
eleven enten har eller ikke har eller noget eleven har med hjemmefra i større eller mindre grad. 
Motivation for læring opstår i mødet mellem eleven og undervisningen. Motivation kommer på den 
måde til at være en brobygger mellem en ellers uhensigtsmæssig skelnen mellem personlig og faglig 
trivsel. Med den udviklede model bliver motivation et pædagogisk og dynamisk begreb, der kan 
anvendes i de pædagogiske medarbejderes tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af 
undervisningen. Den model forskningsprojektet har udviklet udpeger 5 motivationsorienteringer: 
 
• Vidensmotivation, motiveres ved at opsøge, opnå og formidle viden, er ofte knyttet til de enkelte 

fags indhold 
• Præstationsmotivation, motiveres ved gode resultater fx karakterer og sammenligning med 

andre elevers resultater 
• Mestringsmotivation, motiveres ved at opnå nye færdigheder og beherske nye udfordringer 
• Relationsmotivation, motiveres af positive relationer både til kammerater og voksne 
• Involveringsmotivering, motiveres af at føle sig inddraget og i stand til selv at tage hånd om egne 

og fælles læreprocesser 

Det er Skoleområdets vurdering at de fem motivationsorienteringer ligger fint i tråd med de seks 
pejlemærker for Rudersdals skoler. 
 
Arbejdsgruppens har taget udgangspunkt i og bygget flere af deres kendetegn på forhold, der 
fremmer elevernes motivation for læring med udgangspunkt i ovenstående forståelse af motivation. 
Arbejdsgruppen har beskrevet og opstillet en række kendetegn ved udskolingen, som kan påvirke 
elevernes motivation positivt.  
 
De foreslåede politiske mål med tilknyttede kendetegn skal samlet set understøtte alle elevers 
motivation for læring Forslagene retter sig derfor både til det politiske niveau i form af 4 politiske mål 
for Ruderdals udskoling og tilhørende kendetegn og til skolerne, hvor målene og kendetegnene i 
næste fase skal konkretiseres og udmøntes. 
 

Afgrænsning 
Det er vigtigt for arbejdsgruppen at understrege, at Rudersdals udskolinger også fremover er 
omfattet af folkeskolelovens formålsparagraf, fagenes fælles mål, Rudersdals Børne og Unge Politiks 
tre mål:  

 
1 Unges motivation i udskolingen, Mette Pless o.a., Center For Ungdomsforksning, 2015 
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1. At alle børn og unge skal lære mere og udfordres til at udvikle deres læringspotentiale bedst 
muligt. 

2. At alle børn og unge skal have en sundere og fysisk aktiv hverdag samt tilbringe mere tid i 
naturen. 

3. At alle børn og unge skal trives bedre, færre børn skal mistrives og alle skal være aktive deltagere 
i fællesskaber. 

 
Skoleområdets pejlemærker og intentionerne i det tværkommunale udviklingsforløb ”Alle elever skal 
lære at lære mere”. Det har ikke været arbejdsgruppens ambition, at stille forslag til denne 
mangfoldighed af rammer for udskolingen. Der ligger derfor stadig et stort lokalt arbejde og råderum 
på de enkelte udskolinger med at udfolde fremtidens udskoling i Rudersdal, ud over de forslag Børne 
og Skoleudvalget måtte ende med at vedtage.  
 
Et stærkt udskolingstilbud kræver også de rette fysiske rammer og læringsmiljø, der understøtter og 
muliggør en opfyldelse af de kvalitative ambitioner. Børne- og Skoleudvalget godkendte på deres 
møde den 14. august 2019, at der igangsættes en særskilt analyse af den eksisterende 
bygningsmasses anvendelsesmuligheder, og hvorledes de eksisterende bygninger evt. suppleret med 
til- og ombygningsmuligheder kan understøtte en styrket udskoling. De fysiske rammer herunder 
placering af udskolingstilbud i Rudersdal Kommune indgår derfor ikke i dette baggrundsnotat. 
Skoleområdet vil dog i hele arbejdet med udskoling have fokus på, at de kvalitative mål/anbefalinger 
på udskolingsområdet og de konkrete fysiske forhold på skolerne understøtter hinanden. 
 

Mental sundhed blandt unge – et tværgående fokus i Rudersdal  
Kommunalbestyrelsen besluttede i efteråret 2018 at igangsætte et bredt forankret og tværgående 
arbejde med at styrke den mentale sundhed og trivsel blandt unge i kommunen primært unge på de 
ældste klassetrin i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Skolerne spiller en afgørende rolle i 
arbejdet med at fremme de unge (udskolingselever) mentale sundhed og trivsel spiller en central 
rolle for at fremme den mentale sundhed blandt unge. Et systematisk og konkret arbejde er 
afgørende for, at den mentale sundhed og trivsel blandt unge kan løftes. Det er naturligvis ikke alle 
unge, der mistrives, men det er vigtigt at de elever, som har det skidt, får den nødvendige hjælp og 
støtte. Arbejdsgruppen for styrket udskoling har ikke set isoleret på udviklingen af mental sundhed, 
men har søgt at formulere en række kendetegn omkring gode relationer og trivsel, der er del af 
skolens forebyggende indsatser i forhold til mental sundhed. Med til nogle af kendetegnene er 
knyttet forslag som fx mentor-ordninger o.l., der yderligere skal udfoldes på udskolingsskolerne. 
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Baseline – status for udskolingen i Rudersdal 
Baggrunden for det særlige fokus på at styrke udskolingen skal bl.a. findes i en række data, der 
samlet set indikerer, at kommunes udskolingstilbud kan styrkes. I det følgende gives en kort 
præsentation af de relevante data, der samtidig tænkes anvendt som en baseline for udviklingen og 
effekten af den styrkede udskoling over tid. Data er udvalgt fra allerede tilgængelige kilder, så der 
ikke skal bruges yderligere ressourcer, hverken på skoler eller i Skoleområdet til de opfølgende 
evalueringer af den styrkede udskoling. Afrapportering af udviklingen af en styrket udskoling vil indgå 
i Skoleområdets kvalitetsrapport. 
 

Friskolefrekvens 
Som det fremgår neden for, øges friskolefrekvensen i takt med elevernes alder. Denne tendens 
svarer til den nationale tendens. Rudersdal ligger dog under det nationale niveau. Internt i 
kommunen er der ligeledes markante forskelle bl.a. begrundet i optaget af indskolingselever i 
distrikterne omkring Birkerød Privatskole. 
Selvom Rudersdals friskolefrekvens er under landsgennemsnittet vurderer Skoleområdet, at der 
ligger et stort potentiale i forhold til at fastholde vores elever i udskolingen.  Den tidligere 
gennemførte undersøgelse ”Konsekvenser af elevtalsprognosen, 2018” viste, at forældrenes ønske 
om en skole med bedre faglige resultater (forstået som afgangsprøveresultater) ikke har hold i 
virkeligheden. Samlet set opnår de mest søgte friskoler for Rudersdal elever nogenlunde samme 
resultater som kommunens folkeskoler. Det er ikke Skoleområdets anbefaling, at indlede en 
”konkurrence” på resultater, men derimod at skabe en udskoling, der gennem sin måde at organisere 
og skabe rum for motiverende læreprocesser tiltrækker og fastholder eleverne i kommunens 
udskolinger. Det er derfor Skoleområdets forslag, at friskolefrekvensen indgår som en indikator for 
udviklingen af en styrket udskoling. 
 
Privatskolefrekvens for Rudersdals skoler 2019/20 (omfatter ikke efterskoler) 
 

Klassetrin Antal i skole Antal i privatskole % i privatskole 

0. 644 59 9,2 % 

1. 687 74 10,8 % 

2. 656 67 10,2 % 

3. 837 82 9,8 % 

4. 753 72 9,6 % 

5. 763 92 12,1 % 

6. 862 132 15,3 % 

7. 799 127 15,9 % 

8. 805 137 17,0 % 

9. 749 130 17,4 % 

0.-9.kl. 7555 972 12,9 % 
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Trivsel 
Skoleområdet har udvalgt 8 spørgsmål fra den årlige trivselsundersøgelse som indikatorer for 
elevernes personlige og faglige trivsel i udskolingen. De er bl.a. udvalgt fordi de relaterer til 
Skolestrukturudvalgets anbefalinger og til de fem motivationsorienteringer, samt en del af de 
foreslåede kendetegn for en styrket udskoling. 
 
Eleverne i Rudersdals udskolinger trives på mange måder godt, også sammenlignet med 
landsresultaterne. Men som det også tidligere er afdækket sker der et skift i elevernes trivsel i løbet 
af deres skoletid.  
 
Elevernes personlige trivsel er gennemgående høj også i udskolingen. Langt størstedelen af eleverne 
føler sig accepteret, som de er. Der kan dog ses en svag tendens til at trivslen falder med alderen. 
Særligt, er det værd at bemærke, at der af og til er en relativt stor gruppe elever, der angiver, at de 
føler sig ensomme (i 9. klasse 11 % i 2018). Med den viden der findes om den personlige og sociale 
trivsels betydning for både læring og udviklingen af mental sundhed er vigtigt at have den dimension 
for øje i den styrkede udskoling. 
 

 

 
 
 

Gennemsnit af Lav trivsel Gennemsnit af Høj trivsel
Mellemtrin 5% 78%
Udskoling 5% 80%
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Gennemsnit af Lav trivsel Gennemsnit af Høj trivsel
Mellemtrin 5% 82%
Udskoling 6% 78%
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Det er skolens mål at skabe den størst mulige både faglige og personlige trivsel for eleverne. Som 
tidligere beskrevet kan de to faktorer ikke skilles ad. Personlig trivsel og udviklingen af mental 
sundhed er i høj grad afhængig af elevens udvikling af en positiv selvforståelse som et lærende 
menneske gennem tilegnelse af viden og mestring. Som det fremgår i det efterfølgende afsnit om de 
faglige resultater, klarer eleverne sig fagligt godt i Rudersdals skoler, men korrigeret for social 
baggrund løftes eleverne ikke mere end det forventelige. Hvis elevernes potentiale skal frigøres i 
endnu større grad kan der være grund til at se på elevernes oplevelse af undervisningen. 
Trivselsundersøgelsen rummer tre spørgsmål, der særligt ser på dele af denne dimension. Her ses en 
relativt stor andel af eleverne, der oplever at undervisningen er kedelig. For udskolingens 
vedkommende gælder i øvrigt, at der er færre elever der ikke oplever undervisningen som kedelig 
(16 %) end elever der gør (29 %). 
 
 
 
 
 

Gennemsnit af Lav trivsel Gennemsnit af Høj trivsel
Mellemtrin 5% 84%
Udskoling 5% 85%
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Elevernes oplevelse af hvor tit de kan finde en løsning på problemer, bare de prøver hårdt nok, er 
medtaget som indikator på elevernes oplevelse af selv at have kontrol og medansvar for deres 
læreproces.  Ud fra 2018-svarene er andelen af positive svar allerede ganske høj og indikatoren skal 
derfor ses mere som udtryk for et muligt potentiale hos eleverne end et problem. 
 
 

 
 
 
Elevernes oplevelse af at blive inddraget og medskabende af undervisningens læreprocesser har stor 
betydning for elevernes motivation. Trivselsundersøgelsen viser at færre elever i udskolingen 
oplever, at deres ideer bliver brugt i undervisningen end eleverne på mellemtrinnet. I betragtning af, 
at elevernes modenhed og kognitive udvikling taler for en større inddragelse i undervisningen lader 
det til at deres oplevelse peger på det modsatte. 
 
 
 
 

Gennemsnit af Lav trivsel Gennemsnit af Høj trivsel
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Endelig er oplevelsen af det fysiske læringsmiljø del af Skolestrukturudvalgets anbefalinger og en 
faktor, der kan medvirke til at understøtte elevernes faglige og personlige trivsel. 
Trivselsundersøgelsen viser en markant forskel i elevernes vurdering af det fysiske læringsmiljø 
mellem mellemtrin og udskoling. 
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Det skal understreges, der bag det kommunale gennemsnit gemmer sig markante forskelle mellem 
skolerne og internt på den enkelte skoler. 
 
Det er skoleområdets forslag, at de 8 trivselsspørgsmål indgår som indikatorer for den styrkede 
udskoling og derfor vil blive inddraget i den fremtidige status for udskolingen til politisk behandling. 
 

Faglige resultater 
Et af de centrale mål for skolen, er at skabe mulighed for at alle elever er i læring og opnår en positiv 
faglig udvikling. I den sammenhæng har der været behov for særligt at være opmærksom på skolens  
evne til, at løfte de fagligt svageste såvel som de dygtigste elever. 
 
I nedenstående skema ses de samlede resultater for Rudersdal Kommune i de bundne prøvefag og 
projektopgaven over tre år. Resultaterne er fordelt på tre grupper: Elever, der har opnået karakteren 
2 eller mindre, elever der har opnået karakteren 4 eller 7 og elever, der har opnået karakteren 10 
eller 12.  
 
Det er Skoleområdets vurdering, at kun meget få elever bør befinde sig i gruppen 2 eller mindre. Hvis 
man lægger 5 % som tærskelværdi (den gennemsnitlige størrelse på denne gruppe i Rudersdal) 
fremgår det, at nogle fagområder ser ud til at have brug for at rette en særlig opmærksomhed mod 
denne gruppe. Når vi ser på gruppen i den anden ende af skalaen ses gennemgående, at Rudersdal 
har en stor gruppe elever i den højeste ende af skalaen. 
Men lægges en korrektion for social baggrund ind over resultaterne viser det sig, at denne gruppe 
bør udgøre omkring 50 % af eleverne. I den samlede tre-årige periode har gruppen udgjort 51 % af 
eleverne i Rudersdal, hvilket også bekræftes af, at Rudersdals skoler ligger på det forventede niveau, 
når der korrigeres for social baggrund. Ud fra det kriterie fremgår det altså, at der er fagområder, der 
bør være opmærksomme på deres evne til at øge mængden af elever, der opnår karakteren 10 eller 
12. 
 
Det er vigtigt at understrege, at der bag det kommunale gennemsnit gemmer sig markante forskelle 
skolerne imellem. Indenfor den treårige periode, har den gennemsnitlige varians på tværs af fagene 
udgjort 2,6 karakterpoint. Det er Skoleområdets vurdering, at disse forskelle skolerne imellem skal 
reduceres.  
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Skoleområdet foreslår, at de faglige resultater i de prøvebundne fag i perioden 17-19 indgår som en 
indikator for den styrkede udskoling med et særligt fokus på ydergrupperne i skalaen og på 
forskellene skolerne imellem.  
 
 

 
 
Gennemsnitlige afgangsprøveresultater i de bundne prøvefag for Rudersdal Kommune i perioden 
2017-19 
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Skolestrukturudvalgets anbefalinger og motivation 
I det følgende gives en kort introduktion til baggrunden for hvert af de politiske mål, som 
præsenteres nedenfor, for en styrket udskoling med de tilhørende kendetegn. Introduktionen består 
af en kort beskrivelse af målområdets tilknytning til 17.4-udvalgtets anbefalinger, en beskrivelse af 
de motivationsorienteringer, der særligt tænkes understøttet af målområdet samt en kort opsamling 
på væsentlige forskningsresultater på området.  
 

Relationer og trivsel 

Anbefalinger 
17.4 udvalgets anbefalinger rummer flere referencer til prioriteringen af de relationelle forhold som 
en væsentlig kvalitet ved en styrket udskoling. Der lægges vægt på gode og tillidsfulde relationer på 
alle niveauer af skolen og på, at eleverne har mulighed for at finde fællesskaber de kan identificere 
sig med. Af den samlede vision for skolerne fremgår bl.a., at læringsmiljøet skal give eleverne en 
aktiv rolle og eleverne skal opleve at indgå i et lærende fællesskab, hvor man lærer med og af 
hinanden.  
 

Motivationsorienteringer 
Ved at skabe en udskoling med et trygt og involverende læringsmiljø understøttes særligt relations- 
og motivationsorienteringerne. Der er også grund til at pege på videns- og præstationsmotivation, da 
gensidig tillid og følelse af at være del af et fællesskab, er af stor betydning for arbejdet med åbne 
processer, hvor fejl ses som vigtige trin i læreprocessen og feedback og evaluering bygger på en 
fælles optagethed af at lære og vokse sammen.  
 

Forskning 
Både dansk og international forskning understreger betydningen af positive relationer som en 
væsentlig faktor for læreringen. I elevernes perspektiv handler det i vidt omfang om: 
• At føle sig som del af trygge fælleskaber de kan identificere sig med 
• At blive mødt af nærværende, positive og tydelige voksne, der kan fungere som rollemodeller i 

forhold til adfærd og læring 
• At føle sig involveret og medansvarlig for undervisningens læringsfællesskaber 
 
Forskning peger gennemgående på følelsen af ”at høre til” som den mest betydningsfulde faktor i 
forhold til elevernes læring. Hvis eleven ikke har eller taber den relation, har det decideret negativ 
betydning for elevens selvværd, motivation og læring. Dette skal ikke forstås som først fællesskab, så 
læring, men som en gensidig afhængighed, hvor læringsfællesskabets fælles fokus på 
undervisningens indhold og form skaber et rum for at alle kan føle sig anerkendt og involveret.2 
  

 
2 Louise Klinge, Lærernes relationskompetence, Dafolo 2017 
John Hattie, 250 Influences on Student Achievement, Visiblelearningplus.com 2018 
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Inspirerende læringsmiljøer 

Anbefalinger 
17.4-udvalgets vision og anbefalinger lægger vægt på, at den fysiske indretning understøtter 
varierede og inspirerende læreprocesser. Det gælder både for det generelle læringsmiljø og mere 
specifikt indretning og anvendelse af faglokaler/områder. Grundlæggende er der et ønske om en 
samstemthed mellem den pædagogik, der skal kendetegne den styrkede udskoling – herunder 
innovation, fordybelse, dialog, aktivering, fleksible læringsfællesskaber o.l. 

Motivationsorienteringer 
I indretningen af en styrket udskolings fysiske rammer kan motivationsorienteringerne fungere som 
pejlemærker for indretningen, så der adgang til at arbejde med at opnå mere viden, færdigheder 
(mestring) på så mange måder som muligt. De fysiske rammer skal give muligheder for mange 
arbejds- og samarbejdsformer, der i videst muligt hjælper eleverne i deres læreproces gennem 
stilladsering o.l. I princippet vil et velfungerende læringsmiljø understøtte alle 
motivationsorienteringer – men nok især mestrings,- relations- og involveringsmotivation. 

Forskning 
Det internationale forsknings- og udviklingsprojekt ILECT (Innovative Learning Environments and 
Teacher Change)3 har i 2018 gennemført et metastudie, der afdækkede, at der på trods af ganske 
store investeringer i skolers fysiske rammer, har der været relativt få systematiske studier af 
langtidseffekten af investeringerne. De tilgængelige studier viser dog en positiv effekt, hvor 7-10 % af 
forskellen mellem innovative og traditionelle læringsmiljøer kan tilskrives det fysiske læringsmiljø.  
ILECT forskerne samledes i København i 2018, hvor et gennemgående tema var behovet for at starte 
med læring før indretning og med kompetenceudvikling af medarbejderne som en central del af 
udviklingen af et innovativt læringsmiljø. Et effektivt udviklingsprojekt, der kombinerer udviklingen af 
ny praksis i innovative læringsmiljøer kræver en fokuseret indsats på mindst 5 år. 
Det danske udviklingsprojekt Future Classroom Lab på Københavns Professionshøjskole understreger 
også vigtigheden af kompetenceudvikling og peger i den sammenhæng på behovet for at arbejde 
med relationer og deltagelsesmuligheder for alle elever, hvis de traditionelle elev- og 
voksenpositioner skal blive mere dynamiske. 
 
”Rum forandrer ikke praksis – mennesker gør” (Citat fra ILECT-konferencen 2018) 
 
  

 
3 Innovative Learning Environments and Teacher Change: http://www.iletc.com.au/ 
Future Classroom Lab København: http://www.futureclassroomlab.dk/ 
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Engagerende og involverende undervisning 

Anbefalinger 
17.4-udvalget anbefaler, at Rudersdals udskolinger i større omfang præges af en praksis, der 
understøtter motivation for fortsat læring, åbner sig mod det omgivende samfund i form af 
ungdomsuddannelser og erhvervsliv og giver eleverne valgmuligheder ud fra deres forskellige 
interesser, behov og forudsætninger. 

Motivationsorienteringer 
En udskoling præget af valgmuligheder, variation og kobling til den virkelighed skolen og eleverne er 
en del af vil kunne understøtte stort set alle motivationsorienteringerne. Særligt mestrings-, 
involverings- og vidensmotivation vil komme stærkere i spil end i en skole præget af en mere 
traditionelt præget udskoling. 

Forskning 
Både dansk og international forskning konkluderer, at anvendelsesorienteret og autentisk 
undervisning er motiverende og øger elevernes engagement og oplevelse af personlig relevans og 
dermed større læring. I udskolings sammenhæng kan dette komme til udtryk gennem anvendelse af 
mulighederne i Åben Skole, projektbaserede læreprocesser, brobygning med ungdomsuddannelse og 
virksomheder, entreprenørskabsorienterede forløb o.l. Et centralt element i den tænkning er at 
undervisningen tager udgangspunkt i såvel nære som globale problemstillinger, der giver eleverne 
mulighed for at komme med bud på nutidens og fremtidens problemer. For at opnå det størst mulige 
udbytte af en autentisk og engagerende undervisning er det vigtigt, at den opleves som del af den 
daglige undervisning. Dette gælder i særdeleshed virksomhedssamarbejder og brobygningsforløb, 
der ofte opleves som dekoblet fra undervisningen af elever i udskolingen.4 
 
For eleverne er en engagerende og involverende undervisning i høj grad præget af variation, 
mulighed for fordybelse og muligheder for at forfølge deres egne interesser og nysgerrighed 
væsentlig for motivationen.5 Forskningen bakker eleverne op på dette punkt. Det er vigtigt, at der er 
samklang mellem undervisningens indhold, elevernes forudsætninger og interesser og 
undervisningens organisering. Variation og fordybelse kan opnås både i den enkelte lektion og 
gennem længere forløb og eleverne kan gives muligheder og løbende feedback for selv at træffe 
begrundede valg om, hvordan de selv ønsker at organisere deres læreproces og hvilke strategier de 
vil tage i anvendelse undervejs.6 
 
I forhold til at skabe mere organisatoriske valgmuligheder (fx linje- eller profilskoler) er der ikke 
meget forskning, på dansk eller international grund. Den forskning, der findes fremviser ikke klare 
resultater i form af øget læring. Der er dog få danske undersøgelser, der antyder, at motivationen 
øges hos de elever, der får mulighed for at vælge en skole eller en linje, der tilbyder noget, der 

 
4 Fremtidens kompetencer = The 6 C’s: Character, Citizenship, Collaboration, Communication, Creativity, Critical 
Thinking. M. Fullan o.a., Deep Learning, Corwin 2018 
En styrket Undervisning i Udskolingen, UVM 2016 
Fonden for Entreprenørskab, Effektmåling af entreprenørskabsundervisning i Danmark, 2014 
5 Danmarks Evalueringsinstitut, Elevernes oplevelse af skoledagen og undervisningen, EVA 2018 
6 Hilbert Meyer o.a., Hvad ved vi om god undervisning, Dafolo 2008 
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interesserer dem. En del elever har dog svært ved at træffe sådan et valg og vælger ud fra sociale 
eller fx geografiske kriterier og opnår derfor ikke den sammen motivation.7  

Stærke faglige miljøer 

Anbefalinger 
Både i visionen og anbefalinger til en styrket udskoling, sættes der fokus på samarbejdet mellem 
skolens pædagogiske medarbejdere. Der peges på behovet for et forpligtende og udviklende 
samarbejde i fagmiljøer på den enkelte skole og på tværs af skolerne. 

Motivationsorienteringer 
Elever, der undervises af professionelle voksne, der tilrettelægger, gennemfører og evaluerer deres 
undervisning i professionelle læringsfællesskaber vil sandsynligvis opleve øget motivation inden for 
alle motivationsorienteringer. 

Forskning 
For at kunne tilrettelægge og gennemføre en undervisning, der giver passende udfordringer til alle 
elever, der er varieret, involverende og samtidig etablerer positive relationer på tværs af ofte meget 
varierede elevgrupper, kræves stærke kompetencer hos det pædagogiske personale. Forskningen er 
gennem de seneste år blevet stadigt mere opmærksom på betydningen af ikke alene den enkelte 
lærer eller pædagog, men af det arbejdsfællesskab de indgår i. Groft sagt kan man sige, at der har 
været en udvikling fra et teamsamarbejde præget af praktiske og driftsorienterede opgaver i forhold 
til undervisningen til professionelle læringsfællesskaber præget af udvikling, sparring helt ude i 
praksisfeltet og fælles opmærksomhed på praksis´ betydning for elevernes læring. 
 
John Hatties seneste forskning har afdækket det professionelle læringsfællesskab som den vigtigste 
faktor af de mere end 250 forhold han har undersøgt til dato. Professionelle læringsfællesskaber er 
ikke en bestemt organisationsenhed som fx et fagteam i engelsk eller et klasseteam i 3. kl. Det er 
snarere nogle grundlæggende principper for, hvad samarbejdet er præget af. Der findes flere bud på 
en definition af professionelle læringsfællesskaber. I Rudersdal har vi bl.a. taget udgangspunkt i 
nedenstående definition: 
1. Medlemmerne af et professionelt læringsfællesskab har en fælles forståelse af, hvilke værdier og 

visioner, der ligger til grund for skolens virksomhed. 
2. De tager et kollektivt ansvar for elevernes læring og læringsudbytte. 
3. De arbejder med reflekterende og professionelt undersøgende metoder som fx kollegabaseret 

observation og feedback. 
4. De samarbejder på et praktisk plan, fx med fælles undervisning, kollega-feedback og evaluering. 
5. De fremme læring og kompetenceudvikling i fællesskabet blandt lærerne i teamet.8 
  

 
7 John Hattie, The Politics of Distraction, Pearson 2015 
Mette Pless o.a, Unges Motivation i udskolingen, Center for Ungdomsforskning, 2015 
Danmarks Evalueringsinstitut, Linjer og hold i udskolingen, EVA 2016 
8 Lars Qvortrup, Teamet som professionelt læringsfællesskab,  Skolen i morgen, Dafolo 2015 
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Politiske mål og kendetegn for udskolingen i Rudersdal Kommune  
På baggrund af ovenstående foreslås følgende 4 politiske mål for udskolingen i Rudersdal Kommune. 
 

Politiske mål for udskolingen 
 

1. Gode relationer og høj trivsel for alle 
 

Eleverne i udskolingen indgår i stærke og trygge fællesskaber, der understøtter og styrker 
deres personlige og faglige trivsel. Alle skal kunne få hjælp ved trivselsudfordringer 
 

2. Engagerende og involverende undervisning 
 
Undervisningens indhold og organisering i udskolingen er kendetegnet ved at være varieret, 
autentisk og elevinvolverende 

 
3. Inspirerende læringsmiljøer 
 

Udskolingens læringsmiljøer motiverer elever og medarbejdere til at arbejde med en bred 
vifte af læreprocesser og organisationsformer 

 
4. Stærke faglige miljøer 
 

De faglige miljøer i udskolingen skal være præget af et forpligtende samarbejde om udvikling 
af elevernes faglige, lærings- og sociale kompetencer på den enkelte skole, på tværs af 
skolerne og i samarbejde med ungdomsuddannelser og virksomheder 

 

Kendetegn 
 
1. Gode relationer og høj trivsel for alle 

En udskoling præget af gode relationer og høj trivsel er kendetegnet ved: 
 

• At udskolingens fællesskaber rækker ud over klassen og både kan være på tværs af klasser såvel 
som klassetrin 

• At tilrettelæggelsen af undervisningen skal rumme valgmuligheder for eleverne, der styrker deres 
mulighed for at finde fællesskaber på tværs af klassetrin og årgange 

• Elever, der lærer sammen med og af hinanden i den fælles læringsproces bl.a. gennem løbende 
og systematisk feedback fra elev til elev 

• At elever, medarbejdere, ledelse og forældre er involveret i at udarbejde og vedligeholde og 
udleve skolens værdier på klasse-, årgangs- og samlet udskolingsniveau 
 

2. Engagerende og involverende undervisning 
En udskoling præget af engagement og involvering er kendetegnet ved 
 

• At have en kultur, hvor både elever og medarbejdere tør gå mod strømmen og tage positivt imod 
nye udfordringer uden for frygt for at fejle 
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• Elever i udskolingen arbejder innovativt, udforskende og reflekterende med virkelighedsnære og 
konkrete problemstillinger, gerne i samspil med omverdenen (virksomheder, foreninger og 
uddannelsesinstitutioner), der gør dem i stand til at bringe både det faglige indhold og deres 
læringskompetencer i spil  

• At læringsmiljøet bygger på variation og valgmuligheder, hvor eleverne oplever, at fag og 
problemstillinger udforskes, læres og løses ud fra forskellige didaktiske tilgange, og at eleverne 
inddrages og spiller en bred, aktiv og medbestemmende rolle i planlægningen og 
tilrettelæggelsen af arbejdet med forskellige fag og problemstillinger 

• En høj grad af diversitet og fleksibilitet, hvor undervisningen tager udgangspunkt i interesser og 
mulighed for at indgå i skiftende relationer, der ikke nødvendigvis er bundet op til den enkelte 
klasse eller skole 

 
3. Inspirerende læringsmiljøer 

En udskoling præget af inspirerende læringsmiljøer er kendetegnet ved: 
 

• At muliggøre og motivere elever og lærere til at anvende mange forskellige læreprocesser og 
organisationsformer 

• At det visuelle og digitale læringsmiljø understøtter gode læreprocesser gennem stilladsering og 
visuel guidning 

• Ved at faglokaler er opbygget med fokus på tværfaglighed og projektbaserede læreprocesser 
• At alle læringsrum primært understøtter læring, men også opleves som rare og trygge 
• At afspejle skolens elev-, lærings- og undervisningssyn og Rudersdals pejlemærker 
 
 
4. Stærke faglige miljøer 
En udskoling præget af stærke faglige miljøer er kendetegnet ved: 
 
• At opbygge og vedligeholde et fælles sprog for læring 
• At undervisningen forberedes, gennemføres og evalueres i et samarbejde, der fremmer 

muligheden for progression i læreprocesser samt holddannelse på tværs af fag, klasser, årgange 
og afdelinger 

• At kulturen i udskolingen er båret af professionelle og relationskompetente undervisere, der 
fremstår som rollemodeller for eleverne (kulturer, der åben for sparring og fælles 
adfærdsregulering) 

• At medarbejdere er agile og har de rette kompetencer, der ruster eleverne til fremtiden og 
styrker elevernes fremtidsrettede kompetencer, eksempelvis 21st century skills 
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Den videre proces 
Børne- og Skoleudvalget behandler og drøfter de politiske mål samt kendetegn for udskolingen på 
udvalgsmødet den 9. oktober 2019.  
 
Efter Børne- og Skoleudvalgets behandling igangsættes arbejdet med at forankre de politiske mål og 
kendetegn på skolerne – et arbejde som primært skal foregå lokalt på de enkelte skoler i et tæt 
samarbejde mellem ledere, medarbejdere, elever, skolebestyrelser og Skoleområdet.  Det bliver et 
krav, at skoleren i samarbejde med skolebestyrelsen udarbejder en procesplan for hver 
udskolingsskole. 
 
For at understøtte arbejdet vil Skoleområdet igangsætte en række (forpligtende) initiativer og 
udstiller rammer, der skal sikre, at skolerne fastholdes i fokus på at skabe en udskoling, hvor de 
politiske mål og kendetegn omsættes til virkelighed. Skoleområdet vil bl.a. iværksætte følgende;  
 

- Nedsætte og facilitere tværgående netværk mellem ledere og udskolingslærer på tværs af 
udskolinger i kommunen, hvor skolernes praksis kan drøftes og udvikles 

 
- Medvirke i udviklingen af kompetenceudviklingsplaner for medarbejdere og ledere i 

udskolingen 
 

- Udarbejde modeller til forpligtende samarbejder mellem udskolingerne på tværs af 
kommunen, således at skolernes udskoling i et lokalområde fremstår som et samlet tilbud. 

 
- Udarbejde nye samarbejdsaftaler mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder, som de 

enkelte skoler kan gøre brug af 
 

- Udarbejde forpligtende samarbejdsaftaler mellem udskolinger i kommunen i forhold til 
valgfag, kompetencer mv.   

 
Flere af initiativerne vil blive iværksat mere konkret, når Børne- og Skoleudvalget har truffet 
beslutning om, hvor udskolingerne fysisk skal placeres. 
 
Børne- og Skoleudvalget vil løbende få status for arbejdet med en styrket udskoling, herunder 
hvordan skolerne lokalt arbejder med at konkretisere og implementere de politiske mål og 
kendetegn. Børne- og Skoleudvalget vil medio 2020 få første status, hvor der i første omgang vil være 
en beskrivelse af, hvordan skoleren forventes at arbejde med at omsætte de politiske mål og 
kendetegn til praksis.    

Overordnet tidsplan 
Herunder gives en foreløbig skematisk tidsoversigt over igangsættelsen af tiltag og Børne- og 
Skoleudvalgets behandling og orientering om arbejdet med en styrket udskoling.  
 
Emne Tidspunkt/periode 
Børne- og Skoleudvalget behandler forslag til politiske mål og 
kendetegn for udskolingen i Rudersdal Kommune 

9. oktober 2019 

Skoleområdet og skolerne igangsætter aktiviteter med skolerne 
herunder netværk på tværs skolerne, planlægning af 
kompetenceudviklingsforløb mv.  

Ultimo 2019 

Skoleområdet udarbejder samarbejdsaftale med virksomheder og Ultimo 2019 -  
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ungdomsuddannelser   
Børne- og Skoleudvalget orienteres om igangsatte aktiviteter for en 
styrket udskoling, herunder hvordan skoleren konkret vil arbejde 
med at implementere de politiske mål og kendetegn 

Medio 2020 

Børne- og Skoleudvalget behandler kvalitetsrapport og 
trivselsmålinger på skoleområdet med bl.a. særligt fokus på 
udskolingen 

Ultimo 2021 

 


