
Styrket udskoling i Rudersdals skoler 
 

Rudersdal har velfungerende udskolinger, der med stærke faglige resultater og generelt høj trivsel 
viser, at den grundlæggende kvalitet er høj i skolens ældste klasser. Det er alligevel relevant med 
passende mellemrum at undersøge om andre måder at arbejde med skole, undervisning og unge 
mennesker, kan klæde eleverne endnu bedre på end vi allerede gør. Skolestrukturprocessen (se 
neden for) er en sådan passende anledning. Både skolefolk, forældre, politikere og ikke mindst 
eleverne har i den proces givet udtryk for, at det er et godt tidspunkt nu til at se nærmere på 
kommunens udskolinger, så de kan blive endnu bedre, end de allerede er.  

Den proces, der nu går i gang i alle Rudersdals udskolinger bygger på en klar vision, der er formuleret 
konkret i denne korte video om elevernes drømme for fremtidens udskoling præget af mange og gode 
relationer, elevinddragelse og en undervisning kendetegnet ved variation og virkelighedsnært indhold: 

Video om visionen for den styrkede udskoling 

Baggrund 

Som del af Rudersdal Kommunes skolestruktur-proces ( se mere om Skolestrukturprocessen) afgav 
det særlige skolestrukturudvalg 10 overordnede anbefalinger, hvoraf én har specifikt fokus på 
udskolingen. (Skolestrukturudvalgets anbefalinger) 
 
Udvalget anbefaler overordnet, at et attraktivt udskolingstilbud i Rudersdal Kommune skal være 
kendetegnet ved en praksis, der: 

• Understøtter høj motivation og fortsat læring hos alle elever 
• Bygger på stærke relationer og fællesskaber mellem elever og lærere 
• 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.) 
 

Rudersdals Børne- og Skoleudvalg besluttede at lade spørgsmålet om den fysiske placering af 
udskolinger på sammenlagte skoler indgå i en selvstændig analyse.  

Faglig arbejdsgruppe om mål og kendetegn for fremtidens udskoling 

For at uddybe og udfolde Skolestrukturudvalgets anbefalinger nedsatte Skoleområdet i sommeren 
2019 en arbejdsgruppe bestående af udskolingselever, udskolingslærere, udskolingslederes amt 
faglige konsulenter fra skoleområdet. Gruppen havde til formål at udarbejde et baggrundsnotat, der 
beskriver, hvordan anbefalinger fra Skolestrukturudvalget fremadrettet kan være grundstenene i en 
stærk og ambitiøs udskoling i Rudersdal Kommune. 

Udover Skolestrukturudvalgets anbefalinger tog arbejdsgruppen udgangspunkt i kendt forskning på 
området samt egne erfaringer og observationer. Gruppens arbejde blev til en række forslag til mål og 



kendetegn for en inspirerende udskoling i Rudersdal Kommune. Det samlede notat fra arbejdsgruppen 
blev behandlet af Børne og Skoleudvalget i oktober 2019 og kan ses her:  
Baggrundsnotat om Styrket Udskoling  
 
Motivationsorienteringer 

Et centralt omdrejningspunkt i arbejdsgruppens arbejde med en styrket udskoling har været at skabe 
optimale muligheder for elevernes motivation for læring. Arbejdsgruppen har lagt særlig vægt på 
relativ ny dansk forskning i unges motivation, der afdækker fem forskellige motivationsorienteringer de 
unge kan opleve i deres møde med undervisningen. Udgangspunktet for de fem orienteringer er, at 
motivation ikke er noget eleven er født med eller opdraget med hjemme fra, men noget der opstår i 
samspillet med undervisningens indhold, form og organisering.  

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 eller i forhold til egne tidligere præstationer 

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

og fælles læreprocesser 

(Se mere om motivationsorienteringer: – Motiverende læringsmiljøer i praksis) 
 
Det er arbejdsgruppens anbefaling, at motivationsorienteringerne indgår som del af skolernes 
videreudvikling af deres undervisning i udskolingen. 

Mental sundhed for unge 

Udover de faglige, uddannelsesmæssige og sociale mål, der er formuleret for den styrkede udskoling, 
er de unges mentale sundhed af særlig betydning. Rudersdals Kommunalbestyrelse 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. I forlængelse af dette arbejde blev arbejdsgruppen bedt om at inddrage 
denne dimension i deres arbejde og engagere skolerne i at arbejde eksplicit med denne dimension i 
deres udskolinger. Særligt det første af de fire politiske mål ”Gode relationer og trivsel for alle” 
forholder sig til denne dimension (se neden for). 

Politiske mål og kendetegn for udskolingen i Rudersdal Kommune  

På grundlag af Skolestrukturudvalgets anbefalinger formulerede arbejdsgruppen 4 mål for den 
styrkede udskoling i Rudersdal. Derudover formulerede gruppen en række kendetegn, der har til 
formål at skabe nogle konkrete billeder på, hvad der skal præge den nye udskoling. Gruppen 
formulerede 54 kendetegn. Af hensyn til overskueligheden valgte gruppen at bede skoleledergruppen 
om at prioritere de 4-5 kendetegn de fandt havde størst betydning inden for hvert målområde. 



De øvrige kendetegn er stadig en del af inspirations-grundlaget og kan ses i det tilknyttede dokument: 
Kendetegn for en styrket udskoling i Rudersdal 

Arbejdsgruppens arbejde blev godkendt af Rudersdals Børne og Skoleudvalg i oktober 2019. Både de 
politiske mål og kendetegnene er en fælles ramme for skolernes videre arbejde: 

Politiske mål for en styrket udskoling: 

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 for en styrket udskoling 

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 

• 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 læringsmiljø 
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 

 
Skolernes arbejde med en styrket udskoling 

Både mål og kendetegn giver et stort rum for fortolkning og tilpasning på den enkelte skole ud fra 
deres udgangspunkt og vilkår. Rammen og målene er klare, men det bliver op til den enkelte skole at 
udfylde rammen og omsætte mål og kendetegn til praksis.  

I løbet af foråret 2020 skal alle skoler udarbejde en plan for den proces, der skal lede frem til en lokal 
flerårig projektplan. Skoleområdet vil støtte skolerne i deres arbejde gennem sparring, fælles 
kommunale netværk og kompetenceudvikling. 

For at give skolerne et solidt vidensgrundlag for formuleringen af deres samlede projekt, har 
Skoleområdet udarbejdet et spørgeskema, der forsøger at afdække i hvilket omfang elever, lærere og 
ledere oplever, at kendetegnene for en styrket udskoling er tilstede i deres hverdag. 

Første fase for skolerne er at tilrettelægge en proces, der skaber tydelighed om skolens udgangspunkt, 
hvordan medarbejdere og elever inddrages i forløbet og hvordan der vil blive kommunikeret om 
forløbet. Denne fase skal udmøntes i en projektplan for den enkelte skole. 



Børne- og Skoleudvalget vil løbende følge 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. 

I løbet af sommeren 2020 vil Skoleområdet opbygge hjemmeside til medarbejderne med lokale, 
nationale og internationale inspirationskilder til deres arbejde.  

Forældre vil kunne følge projektets udvikling via deres egen skoles platforme og via 
www.skole.rudersdal.dk. 

 


