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Kære borgmestre, forvaltningschefer og skoleledere
Den 1. marts 2019 lancerede Undervisningsministeriet et rammeforsøg
med mere frihed til folkeskoler, og den 3. marts 2019 modtog samtlige
kommuner og folkeskoler et brev med ansøgningsmateriale, forslag til
lokal beslutningsproces m.v.
Med forsøget vil regeringen give folkeskoler friere tøjler fra statslige bindinger og opfordrer samtidig kommunerne til at løsne op for kommunale
bindinger for de folkeskoler, der ønsker at være med i forsøget.
Regeringen håber, at øgede frihedsgrader vil give forældre, medarbejdere
og elever på folkeskolen bedre muligheder for at indrette skolen pædagogisk og indholdsmæssigt efter lokale ønsker og behov og undgå unødigt
bureaukrati.
Formålet med forsøget er derfor at blive klogere på, om folkeskoler med
færre bindinger kan løfte elevernes faglige niveau og fremme det gode
børneliv.
Den oprindelige ansøgningsfrist, som udmeldt i brev af 3. marts, er den
10. maj 2019. Det fremgår, at ansøgninger kan indsendes med forbehold
for kommunalbestyrelsens efterfølgende godkendelse, såfremt kommunalforvaltningens godkendelse foreligger. Denne godkendelse skal dog
foreligge, inden ministeriet endeligt kan godkende forsøgsansøgningen.
Vi har på baggrund af de tilbagemeldinger, vi har fået fra skoler og kommuner, lyttet os til, at der i nogle kommuner kan være brug for en længere ansøgningsproces, som giver tid til en grundig lokal dialog om forsøgets muligheder. Vi har derfor besluttet at rykke ansøgningsfristen to
uger, så den nye ansøgningsfrist er fredag d. 31. maj 2019. Det vil
fortsat være muligt at ansøge med forbehold for kommunalbestyrelsens
efterfølgende godkendelse såfremt kommunalforvaltningens godkendelse
foreligger, jf. vedlagte tidsplan. Af hensyn til at kunne give de deltagende
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skoler besked inden skolernes sommerferie, skal kommunalbestyrelsens
godkendelse dog foreligge senest i uge 24.
Vi er opmærksomme på, at deltagelsen i forsøget udmeldes sent i forhold
til planlægning af næste skoleår. Men det er vigtigt for os at betone, at de
skoler, der deltager i forsøget, med forsøgshjemlen i hånden får mulighed
for en række frihedsgrader. Om disse frihedsgrader først tages i brug
undervejs i skoleåret 2019/2020 eller først fra skoleåret 2020/2021 er
helt op til en lokal beslutning.
Hvis der opstår spørgsmål til forsøget undervejs i processen, fx hvad der
kan gøres forsøg med, hvordan ansøgningsmaterialet skal udfyldes
el.lign., er I meget velkomne til at kontakte Undervisningsministeriet på
telefon eller mail, der vil være behjælpelig med råd og vejledning (kontaktperson Mads Viskum, mads.viskum@stukuvm.dk, tlf. 22 40 18 43).
Vi håber, at så mange som muligt vil overveje at indsende en ansøgning,
og vi ser frem til at få et bedre indblik i, hvad der lokalt opleves som en
binding i forhold til tilrettelæggelsen af den gode undervisning.

Med venlig hilsen

Merete Riisager og Sophie Løhde
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