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Sammenfatning – hvad lærte vi?

Sundhedsplejen i Vejle Kommune ønskede med forsøget at fravige reglerne om informeret samtykke til den 
generelle service, der tilbydes alle børn og unge på byens skoler, såvel kommunale som private.

Sundhedsplejen anvendte før forsøget relativt mange ressourcer på at indhente informeret samtykke til de 
ydelser, der tilbydes til alle børn og unge, såsom sundhedssamtaler og screeningsundersøgelser (højde, 
vægt, syns- og høreprøve, sundhedsprofiler o.a.). 
Formålet med forsøget har været, at smidiggøre arbejdsgangen i forbindelse med sundhedsplejens 
kerneopgave på skolerne, og undgå bureaukratiet ved indhentning af samtykke, som ifølge loven skal 
indhentes forud for hver aktivitet med sundhedsplejersken på skolen, - herunder fornyelse af samtykket 
årligt.

Sundhedsplejen mener, at det vil være tilstrækkeligt at indhente forældresamtykke første gang, barnet skal 
i kontakt med skolens sundhedsplejerske (typisk ved indskolingsundersøgelsen, eller når et barn tilflytter 
Vejle Kommune og dermed begynder på en ny skole). Samtykket skal således gælde til sundhedsplejens 
generelle service, der tilbydes alle børn og unge på kommunens skoler. 

Der er opnået en klar effektivisering af arbejdsgangen, og en langt større smidighed for sundheds-
plejerskerne i forhold til at kunne koncentrere sig om kerneopgaverne med eleverne. De bruger i dag langt 
mindre tid på at indhente generelt samtykke, - da de fleste forældre til elever i Vejle kommune i løbet af 
forsøgsperioden allerede har indgivet samtykke, - som så er gældende for resten af barnets skoletid i Vejle. 

Sundhedsplejen forventede ingen økonomisk gevinst ved at ændre proceduren for indhentning af 
informeret samtykke, men forventede derimod en høj grad af effektivisering af arbejdsgangene, - hvilket i 
sidste ende skulle frigive tid og ressourcer til kerneopgaverne. Denne effekt er opnået.

Status ved slutevalueringen lever fuldt ud op til vores forventninger om, at der på mindst 80 % af alle 
skoleelever i Vejle kommune foreligger et generelt samtykke. 
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Beskrivelse af forsøget

Sundhedsplejen i Vejle Kommune ønskede med forsøget at fravige reglerne om informeret samtykke til den 
generelle service, der tilbydes alle børn og unge på byens skoler, såvel kommunale som private.

Sundhedslovens kapitel 5, i afsnittet om informeret samtykke står, at ingen behandling må indledes eller 
fortsættes uden patientens informerede samtykke. Ved informeret samtykke forstås et samtykke, der er 
givet på baggrund af fyldestgørende informationer fra sundhedspersonalets side. Dette er relevant og 
fornuftigt i forhold til patientsikkerheden, når det i sundhedsplejen drejer sig om sundhedssamtaler og 
undersøgelser til børn og unge med særlige behov.

Sundhedsplejen mener, at det vil være tilstrækkeligt at indhente forældresamtykke første gang, barnet skal 
i kontakt med skolens sundhedsplejerske (typisk ved indskolingsundersøgelsen, eller når et barn tilflytter 
Vejle Kommune og dermed begynder på en ny skole). Samtykket skal således gælde til sundhedsplejens 
generelle service, der tilbydes alle børn og unge på kommunens skoler.

Baggrunden for forsøget 

Sundhedsplejen anvendte før forsøget relativt mange ressourcer på at indhente informeret samtykke til de 
ydelser, der tilbydes til alle børn og unge, såsom sundhedssamtaler og screeningsundersøgelser (højde, 
vægt, syns- og høreprøve, sundhedsprofiler o.a.). 
Som udgangspunkt indkaldes eleven altid via skolens forældreintra., hvor forældrene har mulighed for at 
give samtykke til undersøgelsen/samtalen. Såfremt skolens sundhedsplejerske ikke har modtaget samtykke 
fra forældrene, vil hun kontakte forældrene endnu en gang via forældreintra, - og derefter pr. telefon eller 
pr. brev forud for den planlagte undersøgelse/samtale for at sikre sig forældrenes samtykke. Hvis der 
fortsat ikke er respons fra forældrene, gentages endnu et telefonopkald til forældrene.

Erfaringerne gennem mange år – forud for forsøget er, at meget få forældre fravælger sundhedsplejen, 
men flere forældre glemmer at give samtykke. Dette resulterer i et stort administrativt arbejde i forhold til 
at kontakte forældrene igen og igen.

Loven er lavet for at sikre patienters retsstilling ved at medinddrage dem i beslutninger vedr. behandling af 
barnet. Sundhedsplejen mener ikke, at patienternes (rets)sikkerhed tilsidesættes ved den ændrede 
procedure. 

Formålet med forsøget 

Formålet med forsøget har været, at smidiggøre arbejdsgangen i forbindelse med sundhedsplejens 
kerneopgave på skolerne, og undgå bureaukratiet ved indhentning af samtykke, som ifølge loven skal 
indhentes forud for hver aktivitet med sundhedsplejersken på skolen, - herunder fornyelse af samtykket 
årligt.

Forventninger med forsøget har været dels, at opnå en bedre brugeroplevet service, da alle børn i en klasse 
får sundhedssamtaler og undersøgelser udført i en sammenhængende periode (ingen børn bliver altså valgt 
fra, fordi forældre har glemt at give besked om samtykke). Endvidere at forældre kun skal bruge tid til at 
give samtykke én gang i alt, hvis barnet ikke flytter ud af kommunen.

At dokumentere via journalføring, at de ændrede regler for indhentning af informeret samtykke 
overholdes.
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Projektets aktiviteter 

Alle sundhedsplejersker i Vejle kommune fik ved skoleårs start 2013 til opgave straks at påbegynde 
indhentning af generelt samtykke på alle elever. Siden er det fast implementeret, at sundhedsplejersken 
ved indskolingselever indhenter det generelle samtykke, som så gælder for resten af barnets skoletid. 
Samtidig er der i forsøgsperioden indgået aftaler med skolernes sekretærer, at de er behjælpelige med at 
indhente generelt samtykke på elever, som er tilflyttere fra andre kommuner.
Status ved slutevalueringen lever fuldt ud op til vores forventninger om, at der på mindst 80 % af alle 
skoleelever i Vejle kommune foreligger et generelt samtykke. Der er indhentet samtykke for 89 % af 
eleverne.
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Evalueringsmetode

Der er foretaget konkret optælling på indkomne samtykkeerklæringer på samtlige skoler i Vejle Kommune, 
og forsøget er blevet fulgt tæt gennem hele forsøgsperioden.
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Resultater af forsøget

Opnåede resultater i forhold til forventede resultater  

Der er opnået en klar effektivisering af arbejdsgangen, og en langt større smidighed for 
sundhedsplejerskerne i forhold til at kunne koncentrere sig om kerneopgaverne med eleverne. De bruger i 
dag langt mindre tid på at indhente generelt samtykke, - da de fleste forældre til elever i Vejle kommune i 
løbet af forsøgsperioden allerede har indgivet samtykke, - som så er gældende for resten af barnets 
skoletid i Vejle. 

Økonomiske effekter

Sundhedsplejen forventede ingen økonomisk gevinst ved at ændre proceduren for indhentning af 
informeret samtykke, men forventede derimod en høj grad af effektivisering af arbejdsgangene, - hvilket i 
sidste ende skulle frigive tid og ressourcer til kerneopgaverne. Denne effekt er opnået.

Øvrige positive eller negative virkninger

Der har ikke været utilsigtede effekter af forsøget – hverken i positiv eller negativ forstand.

Afsluttende bemærkninger

Forsøget har samlet set i høj grad indfriet forventningerne og må betegnes som en succes.

Vores vurdering er, at resultaterne fra Vejle i høj grad vil kunne være til gavn for de øvrige 
sundhedstjenester i de resterende 97 kommuner, idet det er samme lovgivning, sundhedsplejerskerne 
arbejder efter. Vejle kommunes sundhedsplejerskers arbejdsgange på skolerne adskiller sig ikke væsentligt 
fra øvrige kommuners sundhedsplejerskers arbejde på skolerne.
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1. INDLEDNING

Vejle Kommune igangsatte i 2010 projekt "Skolen i bevægelse" med henblik på at udvikle Vejle 
Kommunes folkeskoler. Som et delresultat af projektet, blev der iværksat konkrete tiltag på 25 
skoler. En række af disse tiltag krævede dispensation i henhold til folkeskolelovens § 55, stk. 1. 
Denne dispensation har Vejle Kommune søgt i form af forsøgsansøgning under 
frikommuneforsøget samt under udfordringsretten. 

Tre af tiltagene betegnes af Vejle Kommune som radikale tiltag. Det drejer sig om 
aldersintegration ud over indskolingen på Smidstrup-Skærup Skole og Ødsted Skole samt 
storhold og årgangsundervisning (fleksibel holddannelse) på Egtved Skole. 

Vejle Kommune har bedt Rambøll Management Consulting (herefter Rambøll) om at gennemføre 
en evaluering af de tre forsøg. Evalueringen løber over to år. Denne rapport er evalueringens 
slutrapport. 

Boks 1-1: Krav til evaluering af frikommuneforsøg

Rammesætning
Nærværende slutevaluering udgør sammen med midtvejsevalueringen den samlede evaluering af 
de tre frikommuneforsøg, der samlet set opfylder kravene i boks 1.1. 

Midtvejsevalueringen indeholder en beskrivelse af de tre forsøg og evalueringsmetoden samt en 
detaljeret beskrivelse af de umiddelbare resultater lidt over et år efter forsøgenes igangsættelse. 

Slutevalueringen indeholder i oversigtform en kort opsamling og 
endelig konklusion i forhold til forsøgets centrale elementer; 
tilrettelæggelse af undervisningen, teamsamarbejde, skole-hjem-
samarbejde, elevrelationer og elevernes læring1 samt skolernes 
økonomi.  Slutevalueringen skal derfor læses i forlængelse af 
midtvejsevalueringen for at få det fulde og detaljerede billede af 
forsøgene. 

Slutevalueringen indeholder tillige et afsnit, hvor forudsætningerne 
for aldersintegreret undervisning og fleksibel holddannelse vil blive analyseret. Nærmere bestemt 
vil det blive undersøgt, hvorvidt der er tegn på, at der er tale om teorifejl (at hypoteserne bag de 
forventede resultater ikke holder stik) eller implementeringsfejl (at skolerne ikke har formået at 
implementere forsøgene på en hensigtsmæssig måde). Denne analyse gennemføres med henblik 
på at kunne identificere nogle generelle opmærksomhedspunkter i relation til indførelsen af 
aldersintegreret undervisning og fleksibel holddannelse. 

Endelig indeholder slutevalueringen en afsluttende samlet vurdering af de tre forsøg. 

Slutrapporten 
bygger på interview 
med skoleledelse, 
pædagogisk 
personale samt 
elever på de tre 
involverede skoler.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastsat en række klare krav til evaluering af 
frikommuneforsøg: 

 Beskrivelse af forsøg 
 Beskrivelse af evalueringsmetode
 Forsøgets resultater: 

o Konklusioner ift. opstillede resultatmål 
o Effekter på forsøgets eventuelle målgruppe 
o Økonomiske konsekvenser
o Øvrige positive eller negative virkninger 
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2. FORVENTEDE RESULTATER AF FORSØGENE

Dette afsnit giver en kort beskrivelse af de forventede resultater af forsøgene, sådan som de blev 
beskrevet og italesat af de tre skoler ved forsøgets start suppleret af litteraturstudiet.

2.1 Litteraturstudiet
For at kvalificere evalueringen og undersøge effekten af forsøg med aldersintegreret undervisning 
og fleksibel holddannelse blev der indledningsvist gennemført et litteraturstudie af allerede 
eksisterende forskning. Litteraturstudiet viste, at hverken dansk eller international forskning kan 
påvise selvstændige effekter på elevernes læring af aldersintegreret undervisning eller 
holddannelse. I modsætning hertil viste litteraturstudiet, at undervisningsdifferentiering, 
varieret undervisning og læring i små grupper har en betydelig effekt på læring, forudsat at 
hver gruppe har varierede og målrettede opgaver, der tilpasses elevens forudsætninger. 
Teamsamarbejde har også, hvis en række forudsætninger er til stede, en positiv effekt på 
elevernes læring, ligesom et godt skole-hjem-samarbejde er af betydning. Endelig viser en 
række empiriske studier, at aldersintegreret undervisning og fleksibel holddannelse har vist 
positive resultater i forhold til elevernes trivsel, om end der ikke er fuld enighed i litteraturen.

Det har derfor været interessant at undersøge, hvorvidt netop disse elementer er blevet 
understøttet og styrket i de tre forsøg. 

2.2 Forventede resultater af forsøget
Som ramme for evalueringen af forsøgende på de tre skoler, blev der indledningsvist udarbejdet 
en forandringsteori, der afspejler fællesnævnerne for de tre skolers aktiviteter og forventede 
resultater2.

Figur 1: Fælles forandringsteori for de tre forsøgsskoler

Som det fremgår af forandringsteorien i figur 1, var det forventningen, at de nye 
organisationsformer ville styrke undervisningsdifferentieringen og en varieret læring, ligesom det 
var forventningen, at forpligtende teamsamarbejde, forbedret elevrelationer samt en nytænkning 
af skole-hjem-samarbejdet ville blive understøttet. 

2 Se midtvejsevaluering for den enkelte skoles egen forandringsteori.



Slutevaluering 

 

3 af 17

Der var fra forsøgets start en gennemgående antagelse blandt medarbejdere og ledere på alle tre 
skoler, at de nye former for organisering ville understøtte en differentieret planlægning, der 
tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov og forudsætninger. Ikke mindst fordi 
medarbejderne i højere grad ville blive tvunget til at forholde sig til den enkelte elevs alder samt 
faglige og sociale niveau og ikke kun klassetrin, som det kan være tilfældet med en traditionel 
tilrettelæggelse af undervisningen.

Ligeledes var det en umiddelbar antagelse, at fleksibel holddannelse og aldersintegreret 
undervisning ville skabe nogle rammer, der understøtter lærerne i at tilrettelægge og planlægge 
en varieret undervisning, fordi undervisningen som udgangspunkt skal rumme en meget 
heterogen elevgruppe, hvorved der opstår behov for forskellige tilgange til undervisningen. 

Når ledere og medarbejdere ved forsøgets start havde en antagelse om, at forsøgene ville 
understøtte et tættere og mere forpligtende teamsamarbejde, skyldes det ikke mindst 
forventningen om øget brug af fleksibel holddannelse, ikke kun på Egtved Skole men også som et 
delelement af den aldersintegrerede undervisning. Antagelsen var, at fleksibel holddannelse ville 
medføre, at den fælles planlægning blev øget, fordi medarbejderne blev tvunget til både at 
planlægge og koordinere fordeling af timerne, samt beslutte og koordinere undervisningens 
indhold. 

Hvad angår elevrelationerne var forventningen ligeledes, at disse ville blive styrket ud fra den 
antagelse, at når eleverne i højere grad skal indgå i forskellige elevkonstellationer på tværs af 
årgang og alder, opnår de kendskab til, respekt for og anerkendelse af hinanden. I en 
aldersintegreret organisering, vil eleverne flere gange i løbet af deres skoletid opleve, at de bliver 
de ældste (og ofte også fagligt stærkeste) i gruppen3. Forventningen var, at dette vil udvikle 
elevernes sociale kompetencer, da de derved får mulighed for at hjælpe og støtte yngre elever 
fagligt og socialt. 

Endelige betyder indførelsen af aldersintegreret undervisning og fleksibel holddannelse, at 
forældre skal vænne sig til en helt ny skolestruktur, hvor deres børns skolegang i højere grad er 
præget af skiftende klassekammerater, medarbejdere, afdelinger og hold. Derfor var det en 
forventning blandt ledere og medarbejdere, at både aldersintegreret undervisning samt fleksibel 
holddannelse ville nødvendiggøre en anden tænkning og gennemførelse af skole-hjem-
samarbejde, fordi den traditionelle klasse som grundlæggende enhed ophører med at eksistere. 
Et skole-hjem-samarbejde der ville være præget af en højere grad af fleksibilitet og løbende 
tilpasning.

Spørgsmålet er, hvorvidt forventningerne er blevet opfyldt, når man sammenholder situationen i 
dag med situationen ved forsøgets start. I kapitel 3 gives en kort status for hver skole i relation 
til de forventede resultater. 

3 Fordi der hvert år er elever, der flytter fra en gruppe fx fra 0.-2. gruppen til 3.-4. gruppen.
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3. REALISEREDE RESULTATER AF FORSØGENE

Ødsted Skole

På Ødsted Skole har de aldersintegreret undervisning delt op i tre afdelinger. Lille 
afdeling; 0.-2. årgang, mellem afdeling; 3.-5. årgang og store afdeling; 6.-7. årgang, 
hvor henholdsvis 8. og 9. årgang er hver for sig. I hver afdeling er eleverne delt op på 
aldersintegrerede hold (A, B, C, D og E). Stort set alle timer er parallellagt, så det er 
muligt at arbejde med holddannelse på tværs af de aldersintegrerede hold. 
Holddannelse sker typisk på tværs af henholdsvis hold A og B og hold C, D og E.

Undervisningsdifferentiering
Hypotesen om, at aldersintegreret undervisning understøtter en differentieret og 
varieret tilrettelæggelse af undervisningen, kan ikke bekræftes. På trods af 
aldersintegrerede hold, tænker personalet fortsat meget i klassetrin inden for de 
enkelte hold frem for at tage udgangspunkt i den enkelte elev. At arbejde med 
forskellige faglige niveauer af materiale inden for den enkelte klasse (fx 
grammatikrytteren) var også praksis før forsøgets igangsættelse, så aldersintegreret 
undervisning har ikke gjort den store forskel. Det har tværtimod udfordret lærerne, at 
der er så stor en aldersspredning.  Mange af lærerne oplever det som ekstra 
udfordrende at differentiere.  Det er dog skoleledelsens vurdering, at der i dag 
differentieres i højere grad end tidligere.

Varieret undervisning
I forhold til den konkrete undervisning fortæller nogle elever, at de i matematik nogle 
gange løser opgaver på Ipad fremfor at løse opgaver fra en bog, og at de har haft 
besøg af en medarbejder fra Givskud Zoo, der har fortalt dem om truede dyrearter. 
Disse elementer finder dog også sted på skoler, hvor der ikke er en aldersintegreret 
struktur, og på den baggrund vurderer Rambøll, at undervisningen på Ødsted Skole 
ikke er mere varieret end ved en ordinær tilrettelæggelse af undervisningen.

Teamsamarbejde 
Sammenholdt med situationen før forsøget, giver lærerne udtryk for, at 
teamsamarbejdet er blevet udfordret og i nogen grad svækket. Hvor der tidligere 
var tæt samarbejde på årgangen og om den enkelte klasse, så er der nu fokus på 
fagteams og i mindre grad på ’klasseteams’.
Lærerne sætter pris på den faglige sparring i fagteams, men bagsiden af medaljen er, 
at de mangler et samlet billede af den enkelte elevs faglige udvikling. Ledelsen har 
fokus på at sikre tid og rum til, at teamene mødes.

Skole-hjem-samarbejde 
Skole-hjem-samarbejdet har været udfordret undervejs i forsøgsperioden grundet nogle 
generelle besparelser, som skolen besluttede at gennemføre i opstarten af forsøget. 
Dette er dog blevet ændret siden, så lærer og forældre nu igen kan deltage i 
forældremøder, skolefester m.v. Generelt kan det dog konkluderes, at den 
aldersintegrerede undervisning udfordrer skole-hjem-samarbejdet set fra et 
lærerperspektiv. Det er lærernes vurdering, at forældreengagementet er dalende. Ikke 
mindst synes den fælles ansvarsfølelse for klassens ve og vel at være udfordret. 
Forældrene udtrykker dog generel tilfredshed i forhold til samarbejdet om det enkelte 
barn. 
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Smidstrup-Skærup Skole

Organiseringen af aldersintegration og holddannelse på Smidstrup-Skærup Skole 
har ændret sig siden opstarten fra at være opdelt i tre aldersintegrerede afdelinger 
til at være opdelt i fire, hvor 9. klasse undervises for sig selv (se bilag 1 for 
nærmere deltaljer). Ændringen i organiseringen har medført et mindre aldersspænd 
mellem eleverne på mellemtrin og i udskolingen, samt at der i højere grad arbejdes 
i årgangshold frem for aldersintegreret. Ifølge skoleskemaerne er eleverne i 
aldersintegrerede hold omkring halvdelen af skoletiden.

Undervisningsdifferentiering  
Lærerne giver udtryk for, at aldersintegrationen tvinger dem til at 
undervisningsdifferentiere og flytter fokus fra elevernes alder/klassetrin til deres 
faglige niveau. De peger på, at den nye organisering (undervisning på klassetrin) i 
højere grad understøtter, at det er muligt at differentiere, da den faglige spredning 
er mindsket. De oplever dog stadig, at det kræver meget forberedelse og energi at 
undervisningsdifferentiere de aldersintegrerede klasser, og at der går viden tabt, 
når de skifter afdeling. Det er derfor stadig en udfordring for lærerne at 
undervisningsdifferentiere.

Varieret undervisning
Det er elevernes oplevelse, at det ofte er de samme måder, de arbejder på, selvom 
emnet skifter. Eleverne fortæller også, at undervisningen kan være meget 
forskellig, men det er kun en gang imellem, at eleverne oplever denne variation i 
undervisningen. På den baggrund vurderer Rambøll, at aldersintegration ikke har 
fremmet en mere varieret undervisning. 

Teamsamarbejde 
Teamsamarbejdet er et af de punkter, hvor skolen har oplevet en klar forbedring 
fra tidligere. Lærerne har i højere grad fået tid og mulighed for at sparre med 
hinanden, planlægge og forberede undervisning sammen med andre faglærere. Det 
øgede samarbejde betyder, at der på teammøderne er blevet plads til at drøfte 
særlige pædagogiske emner, selvom det stadig bærer præg af at handle om 
planlægning og koordinering.

Skole-hjem-samarbejde 
Smidstrup-Skærup Skole har et forældresamarbejde, der fungerer godt i relation til 
det enkelte barn. De føler sig velinformeret om den daglige undervisning. 
Overordnet set fremhæver størstedelen af de interviewede forældre dog stadig, at 
de oplever forældresamarbejdet som en udfordring på grund af de store hold. 
Denne opfattelse deler skoleledelsen. Her er vurderingen, at en aldersintegreret 
organisering kræver en ekstra indsats fra forældrenes side i forhold til det sociale 
sammenhold blandt elever og forældre. 

Nogle af forældrene er dog blevet mere positive overfor forældresamarbejdet i takt 
med at forsøget er kørt nogle år. De giver udtryk for, ”at de finder ud af det med 
forældregruppen”, fordi de mener, der er så mange andre fordele ved de 
aldersintegrerede klasser. 
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Egtved Skole

På Egtved Skole er eleverne som udgangspunkt årgangsopdelte, og en stor del af 
undervisningstimerne er parallellagte. De parallelagte timer gør det muligt for 
skolen, at lave fleksible holddannelser på tværs af en årgang. Holddannelserne 
varierer fra fag til fag og dannes på baggrund af kriterier såsom fagligt niveau, 
sociale hensyn og kønsbaseret opdeling.

Undervisningsdifferentiering
Ifølge lærerne på Egtved Skole understøttes undervisningsdifferentiering og 
varieret undervisning i høj grad. Tilbagemelding fra eleverne i udskolingen indikerer 
dog, at årgangene typisk er delt i tre hold – de gode, de mellemgode og de mindre 
gode – og eleverne ender typisk på de samme hold. Andre gange er holdene 
differentieret sammensat, men så er der, efter elevernes vurdering, tale om en 
meget ensartet undervisning fra hold til hold. Hypotesen om, at fleksibel 
holddannelse styrker undervisningsdifferentiering kan hverken af- eller bekræftes 
på Egtved Skole, idet der ikke er tale om en udvikling (hverken en styrkelse eller 
svækkelse) men i højere grad er tale om status quo.

Varieret undervisning 
Undervisningen på Egtved Skole har fokus på at lære eleverne det samme, men på 
forskellige måder. Til daglig deles en årgang typisk i tre hold, og en lærer fortæller, 
at et hold primært har fokus på skriftlige opgaver, et andet har en blanding af 
bevægelse og faglighed, mens et tredje hold overvejende gør brug af bevægelse i 
indlæringen. At Egtved Skole gør brug af en undervisning, der er praktisk funderet 
fremgik også af midtvejsevalueringen, hvorfor Rambøll vurderer, at undervisningen 
ikke har forandret sig væsentligt siden da.

Teamsamarbejde 
Evalueringen viser, at medarbejderne på Egtved Skole ikke oplever, at 
teasamarbejdet har gennemgået væsentlige ændringer som følge af forsøget, og at 
der fortsat er mulighed for fx faglig sparring kollegaer imellem. Teasamarbejdet på 
Egtved Skole fungerer, men det har altså ikke ændret sig betydeligt efter 
forsøgets igangsættelse. Forventningen om, at fleksibel holddannelse medfører 
forpligtende teamsamarbejde er hverken af- eller bekræftet for Egtved Skole.

Skole-hjem-samarbejde 
Forældrene er meget tilfredse med skole-hjem-samarbejdet, og de oplever, at de 
kan henvende sig, hvis der er behov. Forældrene giver udtryk for, at rammerne for 
skole-hjem-samarbejdet har ændret sig i løbet af forsøget, men at dette i højere 
grad er en konsekvens af folkeskolereformen end forsøget. På den baggrund er 
vurderingen, at skole-hjem-samarbejdet er samme sted, som før forsøget. 
Forventningen om, at fleksibel holddannelse medfører nytænkning af skole-hjem-
samarbejdet kan derfor ikke bekræftes.
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Sammenfattende kan det for undervisningsdifferentiering, herunder varieret læring, konkluderes, 
at tilbagemeldinger fra skolerne er vidt forskellige. På de to skoler med aldersintegreret 
undervisning er den umiddelbare vurdering, at det i højere grad udfordrer frem for understøtter 
undervisningsdifferentiering, fordi aldersspredningen øges. På Egtved Skole, der arbejder med 
fleksibel holddannelse, er oplevelsen fortsat, at netop denne organiseringsform understøtter 
undervisningsdifferentiering. Denne vurdering udfordres dog til dels af tilbagemeldingerne fra 
eleverne. Hvad angår varieret læring, så er der ikke tegn på, at aldersintegreret tilrettelæggelse 
af undervisningen i særlig grad tilgodeser dette. 

Det forholder sig til en vis grad modsat, når man ser på, hvorvidt et forpligtende 
teamsamarbejde understøttes. På Smidstrup-Skærup Skole er tilbagemeldingen, at der er sket 
en klar styrkelse af teamsamarbejdet, hvorimod meldingen fra de interviewede lærere på Ødsted 
Skole giver indtryk af, at det er blevet udfordret. Fagteamene er blevet styrket, men årgangs-
/klasseteam er blevet svækket. Skoleledelsen vurderer dog, at der generelt er tale om en 
styrkelse. På Egtved skole er der tale om status quo. 

Endelig er vurderingen, at der i mindre grad er tale om en styrkelse af skole-hjem-samarbejdet 
(fleksibelt forældre- og elevsamarbejde). Der er ingen tvivl om, at aldersintegreret undervisning 
og fleksibel holddannelse medfører et behov for nytænkning af skole-hjem-samarbejde, der 
kræver noget af både skole og forældre. Det kræver ikke mindst en ekstra indsats af forældrene i 
forhold til klassens sociale liv og trivsel, når der er tale om store og/eller skiftende hold-
/klassesammensætninger. Erfaringerne fra Egtved Skole viser dog, at det er muligt at finde nogle 
gode løsninger. 

3.1 Elevernes trivsel og faglige niveau 
I forandringsteorien fremgår det, at målet med de tre forsøg var at opnå høj grad af læring og 
trivsel blandt eleverne og for to af skolerne at opnå en bedre ressourceudnyttelse. Nedenstående 
bokse giver et billede af, hvorvidt elevernes trivsel og faglige resultater er styrket, samt om 
målet om bedre ressourceudnyttelse er nået. 
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Som det fremgår af ovenstående boks er der tale om et godt socialt miljø og en positiv ændring i 
elevernes relationer til hinanden og trivsel på de tre skoler efter forsøgets igangsættelse. Igen 
skal der tages forbehold i relation til Egtved Skole, da det her ikke er muligt at tale om før og 
efter forsøget, da holddannelse har været en del af skolens organisering i mange år. 

I forhold til elevernes læring og det faglige niveau på skolerne ser det dog helt anderledes ud. I 
nedenstående boks uddybes det for hver skole. 

Elevrelationer og trivsel

Smidstrup-Skærup Skole
Både ifølge ledelse, lærere, pædagoger og elever er trivslen blandt eleverne 
forbedret og rigtig god efter, at skolen har igangsat forsøg med aldersintegreret 
undervisning og fleksibel holddannelse. Eleverne fremhæver især, at det er nemmere 
at få venner, at det er rart at være venner med både yngre og ældre elever, og at der 
er mindre mobning på skolen. Lærerne peger derudover på, at det er blevet mere 
legitimt og ikke så synligt, hvis en elev er på et lavere fagligt niveau end sine 
jævnaldrende, hvilket smitter positivt af på elevernes relationer til hinanden.  

Ødsted Skole
Elevrelationerne synes at være styrket i nogen grad som en følge af den 
aldersintegrerede undervisning. Flere elever giver udtryk for, at der er klare fordele. 
Ikke mindst at de ældre kan hjælpe de yngre, samtidig med at der mindre drilleri og 
mobning, når eleverne kender elever på årgange både under og over dem. 
Nogle elever peger dog også på, at det kan være en udfordring med de løbende 
holdskift igennem skoletiden.  

Lærerne synes generelt, at skolen har nogle rummelige og omsorgsfulde børn, men 
det er ikke nødvendigvis noget, der er en konsekvens af den aldersintegrerede 
undervisning. Endelig peger lærerne på, at de, med den aldersintegrerede 
undervisning, ser en tendens til, at børnene bliver store/teenagere for hurtigt, når fx 
6. klasse er på hold med 7. klasseelever. En generel tendens på landsplan, som de ser 
tegn på bliver forstærket.  

Egtved Skole
Både lærere, forældre og elever oplever, at skolens sociale miljø fungerer godt, 
og at eleverne trives med fleksibel holddannelse, særligt fordi eleverne kan danne 
relationer på tværs af årgangen. Mange af eleverne har ikke kendt anden organisering 
end den fleksible holddannelse og forsøget med øget holddannelse har hverken 
påvirket elevrelationerne negativt eller positivt.
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Det faglige niveau

Smidstrup-Skærup Skole
Skolen er særligt udfordret på de faglige resultater, hvor skolen har oplevet et fald 
i det faglige niveau henover de seneste 3 år. Forventningen om, at det faglige 
niveau vil stige eller som minimum være stabil med aldersintegreret undervisning 
kan altså ikke bekræftes for Smidstrup-Skærup Skole. Ledelsen fremhæver, at der 
ikke har været fokus på at klare sig godt i faglige test, og det fx ikke er lykkes at få 
ansat en læse- og matematikvejleder på skolen, hvilket kan spille ind på det faglige 
niveau. Lærerne fremhæver, at det faglige spænd har været for stort på 
mellemtrinnet indtil de ændrede organiseringen af forsøget i 2014. Derudover 
peger lærerne på, at der måske er for mange projekter og initiativer sat i gang på 
samme tid, blandt andet nævnes: PALS, aldersintegreret undervisning og 
folkeskolereformen.

Ødsted Skole 
Ødsted Skole har generelt oplevet et fagligt løft det første år efter forsøgets 
indførelse sammenholdt med baseline. I det andet år er der tilbagegang 
sammenlignet med det første år, hvilket også er tilfældet tredje år, hvor der igen er 
tilbagegang sammenlignet med både første og andet år. Der er ikke tale om et klart 
mønster, der indikerer en klar styrkelse eller svækkelse af det faglige niveau, men 
der er indikation på, at det faglige niveau generelt er udfordret på Ødsted Skole 
over de seneste to skoleår. Forventningen om, at det faglige niveau vil stige eller 
som minimum være stabil med aldersintegreret undervisning kan altså heller ikke 
bekræftes for Ødsted Skole.

Egtved Skole
Den faglige udvikling for Egtved Skole ligger på et stabilt niveau, og har gjort det 
under hele forsøget. Medarbejdere peger på, at ledelsen har holdt fast i 
årgangstanken og nogle af de grundlæggende ting, som har været forankret på 
skolen i mange år, og at der derfor ikke er sket udsving. Rambøll vurderer, at det 
stabile niveau er en konsekvens af, at man allerede inden forsøget i udbredt grad 
arbejdede med fleksibel holddannelse, og forsøget har derfor ikke medført radikale 
ændringer. Der er dog tale om en ændring i den forstand, at skolen har fået 
mulighederne for øget brug af holddannelse. Dette har ikke resulteret i styrkede 
faglige resultater. 

Som det fremgår af ovenstående boks kan forventningen om, at det faglige niveau vil stige eller 
som minimum være stabilt med aldersintegreret undervisning ikke bekræftes4. I denne 
evaluering er det ikke muligt at undersøge, om det skyldes forsøg med aldersintegreret 
undervisning men det kan blot konstateres, at det faglige niveau og dermed elevernes læring er 
udfordret på to af de tre skoler.

4 Der refereres her alene til Smidstrup Skærup og Ødsted Skole. 
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Udover at skabe øget læring og trivsel blandt eleverne var det målet, at organiseringen skulle 
give en bedre ressourceudnyttelse på skolerne. I midtvejsevalueringen blev der gennemført 
økonomiske beregninger med henblik på at undersøge dette for Smidstrup-Skærup Skole og 
Ødsted Skole. I nedenstående boks er resultatet kort opsummeret med tilføjelse af skoleledernes 
aktuelle vurdering i forbindelse med slutevalueringen. 

Ressourceudnyttelse

For Ødsted Skole har forsøget betydet, at det samlede budget er reduceret fra 18 
mio. kr. til ca. 16. mio. kr. (frem til midtvejsevalueringen). Økonomien er vendt fra et 
underskud på 1,6 mio. kr. til et mindre overskud på 171.000 kr. Ved slutevalueringen 
er Ødsted Skole dog blevet særligt ramt på økonomien igen. Ifølge skolelederen er 
skolen hårdt ramt, fordi der har været en elevflugt. Skolen får penge pr. elev, og det 
betyder ifølge skolelederen, at skolen mister omkring 35.000 kr. hver gang en elev 
rejser. Skolelederen fremhæver dog, at de har fået vendt udviklingen ved 
slutevalueringen, hvor de har haft en elevtilvækst på fem elever.

På Smidstrup-Skærup Skole har man ligeledes oplevet en markant forbedring af 
økonomien. Det samlede budget har været nogenlunde uændret i perioden frem til 
midtvejsevalueringen, men er dog formindsket med ca. 300.000 kr., og den 
gennemsnitlige udgift pr. elev er reduceret fra 50.394 kr. til 46.642 kr. For begge 
skoler forklares de positive økonomiske resultater af, at det har været muligt at 
reducere antallet af klasser, og øge det gennemsnitlige elevtal per klasse, hvilket har 
ført til betydelige besparelser for begge skoler. Ved slutevalueringen vurderer 
skolelederen på Smidstrup-Skærup Skole, at ’den økonomiske del er gået rigtig godt, 
og at økonomien er vinket af’.
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4. FORUDSÆTNINGER FOR ALDERSINTEGRATION OG 
FLEKSIBEL HOLDDANNELSE

I dette afsnit stiller vi skarpt på forudsætningerne for aldersintegreret undervisning og fleksibel 
holddannelse. Nærmere bestemt vil der i dette afsnit blive undersøgt, hvorvidt der er tegn på, at 
der er tale om teorifejl (at hypoteserne bag de forventede resultater ikke holder stik) eller 
implementeringsfejl (at skolerne ikke har formået at implementere forsøgene på en 
hensigtsmæssig måde). Denne analyse gennemføres med henblik på at kunne identificere nogle 
generelle opmærksomhedspunkter i relation til indførelsen af aldersintegreret undervisning og 
fleksibel holddannelse. 

4.1 Resultaterne koblet til forskningen på området
I kapitel 2 fremgår resultaterne af forsøgene for hver af de tre deltagende skoler, som de ser ud 
ved slutevalueringen. I midtvejsevalueringen var der både resultater, der indikerede, at skolerne 
var godt på vej, og resultater, hvor der var plads til forbedring og dermed et 
udviklingspotentiale. Resultatet af slutevalueringen viser, at der ikke er sket betydelige 
ændringer siden midtvejsrapporten. Interview med ikke mindst medarbejdere og elever giver det 
indtryk, at skolerne stadig står over for de samme udfordringer. På Smidstrup-Skærup Skole har 
man taget konsekvensen og ændret i organiseringen, sådan at undervisningen i de fleste timer 
gennemføres årgangsvis og kun en lille del som aldersintegreret. 

Men hvorfor er der ikke kommet de positive resultater ud af forsøgene, som forventet? Det kan, 
som skitseret indledningsvis, enten være fordi teorierne om de forventede sammenhænge ikke 
holder (teorifejl), eller at skolerne ikke har formået at implementere aldersintegration og fleksibel 
holddannelse hensigtsmæssigt (implementeringsfejl). Generelt set vurderer Rambøll, at der er 
tale om teorifejl, hvor de forventede sammenhænge ikke eksisterer. Det skyldes, at skolerne som 
udgangspunkt har implementeret aldersintegreret undervisning og fleksibel holddannelse som 
organiseringsform, men at koblingen mellem ændret organisering og forandringer af praksis ikke 
har fundet sted i det forventede omfang.

I nedenstående figur har Rambøll skitseret en samlet oversigt over sammenhængen (i disse 
forsøg) mellem aldersintegreret undervisning og fleksibel holddannelse og de fem teoretiske 
forudsætninger for at opnå effekt af forsøget. Figuren er dannet på baggrund af konklusioner fra 
kapitel 2 (se evt. boksene).
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Figur 2: Samlet oversigt over resultaterne af forsøgene
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Af figur 2 fremgår det, at der er stiplede pile til styrket undervisningsdifferentiering og varieret 
undervisning. Dette skal indikere, at forsøgene ikke har medført det forventede resultat. 

Umiddelbart vurderer lærere og ledere, at arbejdet med undervisningsdifferentiering er 
styrket ved den aldersintegrerede undervisning og fleksibel holddannelse, men der er flere 
opmærksomhedspunkter. Det fremgår af interviewene med lærerne, at de fortsat i større eller 
mindre grad er præget af en klassetrins-/årgangstænkning, når de skal tilrettelægge 
undervisningen, samt at det er en større udfordring for dem at undervisningsdifferentiere de 
aldersintegrerede klasser. Elevernes alder/årgang er derfor ofte styrende for valg af materialer 
m.v.

Samtidig har forskningen vist, at variation i indhold, processer og produkter med udgangspunkt i 
elevens parathed, interesser og læringsbehov er afgørende elementer i effektfuld 
undervisningsdifferentiering5. Resultatet af denne slutevaluering peger på, at den 
aldersintegrerede tilrettelæggelse af undervisning på de to af skolerne kun i mindre grad har 
understøttet en tilrettelæggelse af en undervisning, der afspejler de ovennævnte elementer. 
Tværtimod giver flere lærere udtryk for, at deres overblik over den enkelte elev udfordres i 
endnu højere grad i de aldersintegrerede klasser/hold, hvor elevernes faglige og 
udviklingsmæssige spænd er (langt) større end i en aldersbaseret klasse. Enkelte udtrykker på 
den baggrund endda bekymring for fagligheden.

Anderledes forholder det sig med fleksibel holddannelse. Den umiddelbare vurdering er, som det 
også fremgik af midtvejsevalueringen, at man her er nået videre i forhold til differentiering af 
undervisningen. 

For undervisningsdifferentiering kan det altså konkluderes, at der ikke er den forventede 
direkte sammenhæng mellem indførelsen af aldersintegreret undervisning/fleksibel 
holddannelse og en varieret og differentieret undervisning. Det betyder dog ikke, at der ikke med 

5 Se Midtvejsrapport s. 13 for kildehenvisninger
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en anden tilrettelæggelse kunne have været en sammenhæng. Det kan derimod betyde, at der er 
nogle forudsætninger, der ikke har været til stede.

Figur 2 viser derudover, at der er en direkte sammenhæng mellem aldersintegreret 
undervisning/fleksibel holddannelse og styrkede elevrelationer. Som det fremgik af kapitel 2, 
er der en klar kobling mellem disse organiseringsformer og øget trivsel hos langt størstedelen af 
eleverne. Der er dog, som tidligere nævnt, også eksempler på elever, der føler sig ”lidt klemt”, 
når deres gode kammarater skifter hold. Generelt kan teorien om, at aldersintegreret 
undervisning/fleksibel holddannelse styrker elevrelationerne dog bekræftes.

Anderledes forholder det sig med det forpligtende teamsamarbejde. Her blev det i kapitel 2 
konkluderet, at aldersintegreret undervisning til en vis grad har styrket teamsamarbejdet6. 
Samtidig må det konstateres, at de indholdsmæssige elementer i teamsamarbejdet, som 
forskningen har fundet særlig effektfulde, ifølge de interviewede lærere, kun er til stede i meget 
lille grad. De centrale elementer er blandt andre hyppige møder i klasseteam, fælles refleksion 
over egen praksis og de enkelte elevers parathed, interesser og læringsbehov7. På den baggrund 
er der indsat en stiplet pil i figur 2 mellem organiseringen og det forpligtende teamsamarbejde. 

I forhold til teamsamarbejdet kan det konkluderes, at der ikke er noget i selve organiseringen, 
der gør, at skolernes medarbejdere tvinges ud i et forpligtende teamsamarbejde, der indeholder 
de virkningsfulde elementer, forskningen har identificeret. Organiseringen har fremmet 
samarbejdet, men ikke understøttet det konkrete indhold i samarbejdet.8

Endelig er der i figur 2 indsat en stiplet pil mellem aldersintegreret undervisning/fleksibel 
holddannelse og fleksibelt forældre- og elevsamarbejde. Her er det Rambølls vurdering, at 
den nye organisering – som de teoretiske forventninger foreskrev – har tvunget skolerne til at 
forholde sig til forældre- og elevsamarbejdet på en ny måde, men der har på to af skolerne 
været udfordringer med at finde en god model for forældre- og elevsamarbejdet. Kvaliteten af et 
mere fleksibelt forældre- og elevsamarbejde har derfor været udfordret.

Samlet set kan det konkluderes, at ændringer i organisering og struktur ikke i sig selv fører til de 
forventede faglige og didaktiske praksisændringer. 

4.2 Forudsætninger 
I ovenstående afsnit (3.1) fremgår det, at det generelt er Rambølls vurdering, at der er en række 
forskningsbaseret elementer, der ikke er blevet adresseret og implementeret fuldt ud på 
skolerne. I dette afsnit gennemgås derfor en række af de forudsætninger og forhold, som 
Rambøll på baggrund af nærværende evaluering har identificeret som værende væsentlige, hvis 
aldersintegration og fleksibel holddannelse skal medføre de forventede resultater. Der er tale om 
følgende fire forudsætninger/forhold:

- Kompetenceløft af det pædagogiske personale 
- Undervisningsmaterialer
- Rammesætning af teamsamarbejde
- Understøttelse af fleksibel brug af ressourcer.

Kompetenceløft af det pædagogiske personale
Med indførelsen af aldersintegreret undervisning er det vigtigt at være opmærksom på, at der er 
tale om en helt ny didaktisk tænkning (og ikke kun en ny organisering af skolen), hvor ikke 
mindst udgangspunktet i den enkelte elev frem for klassen er et afgørende punkt, når 

6 På Egtved er det generelt ikke muligt at vurdere resultat før og efter forsøget, da holddannelse har været praktiseret i 
mange år forud for forsøgets igangsættelse.
7 Se Midtvejsrapport for resultater af litteraturstudie
8  Det skal i forlængelse heraf tilføjes, at flere af de interviewede lærere oplever teamsamarbejdet som udfordret på grund af 

folkeskolereformen og den nye arbejdstidsaftale, faktorer der altså ikke kan tilskrives forsøget.
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undervisningen skal forberedes9. En forudsætning er derfor, at lærerne er klædt på til at løfte den 
nye pædagogiske opgave fra start. På skolerne med aldersintegreret undervisning har det i høj 
grad været op til det pædagogiske personale selv at finde en måde at bryde med den 
traditionelle tænkning. Det har været og er stadig en udfordring, da klassetrinstænkningen 
fortsat er udtalt. 
Hvis man ønsker at understøtte en højere grad af nytænkning af undervisningens indhold og 
tilrettelæggelse, er et væsentligt opmærksomhedspunkt fokus på kompetenceløft at det 
pædagogiske personale både inden forsøgets igangsættelse og undervejs i forsøget. 
Sidstnævnte ikke mindst i form af løbende faglig og pædagogisk støtte og sparring. Evalueringen 
giver indtryk af, at medarbejderne fortsat har brug for hjælp og støtte til at udnytte de 
pædagogiske og didaktiske muligheder, der ligger i de nye organiseringsformer, ikke mindst den 
aldersintegrerede undervisning. 

Undervisningsmaterialer
Mange undervisningsmaterialer er målrettet klassetrin, og det pædagogiske personale i 
evalueringen peger på, at det har været en stor udfordring for dem at finde (fælles) 
undervisningsmaterialer, der er målrettet hold med både stor aldersmæssig og faglig spredning. 
Det pædagogiske personale på forsøgsskolerne skulle i høj grad selv ’opfinde’ materialer og 
stykke undervisningsforløb sammen på ny, hvilket har været yderst tidskrævende. Det ser ud til 
at være kommet bag på både ledere, lærere og pædagoger, hvor meget denne praktiske 
udfordring har fyldt ikke mindst i opstarten. Som eksempel kan nævnes, at det ikke er lige til at 
finde en roman, der egner sig til at læse på et hold bestående af 6. og 7. klasser, hvor nogen er i 
pubertet og andre stadigvæk er ”små legebørn”.

Evalueringen giver anledning til at konkludere, at skoler der ønsker at arbejde aldersintegreret 
bør skal have taget stilling til og klargjort materialer inden forsøgets igangsættelse med 
udgangspunkt i følgende spørgsmål:  
 Hvilken type af undervisningsmateriale man ønsker at anvende i de aldersintegrerede klasser, 

herunder om og i hvilken grad, der skal være et fælles undervisningsmateriale for alle elever i 
gruppen?

 Hvordan der sikres tid og ressourcer til at få udvælge, fremskaffet eller producere 
undervisningsmaterialer?

 Hvis man producerer materialer selv: Hvordan sikrer man sig, at de har et tilfredsstillende 
fagligt niveau?

Rammesætning af teamsamarbejde
At indføre aldersintegreret undervisning eller fleksibel holddannelse fører ikke direkte til et 
forbedret teamsamarbejde, som det blev fastslået i afsnit 3.1 ovenfor.
Det pædagogiske personale giver i interviewene udtryk for, at de er presset på tid i forhold til 
fælles drøftelser og refleksion10. Der er ingen tvivl om, at det udfordrer implementering af forsøg 
med aldersintegreret undervisning, når personalet oplever, at der ikke er tid nok til løbende at 
drøfte og reflektere over så radikal en omlægning af undervisningens organisering (og indhold). 
Tilbagemeldingen fra det pædagogiske personale er, at når de enkelte teams mødes, er 
hovedvægten fortsat på koordinering, praktiske aftaler m.v. Det må derfor konstateres, at der 
løbende er behov for ledelsesmæssig rammesætning og understøttelse af 
teamsamarbejdet, sådan at det sikres, at der også er fokus på at reflekteret over egen og 
andres praksis samt elevernes parathed, interesser og læringsbehov i lyset af den nye 
organisering. 

9 Dermed ikke sagt, at undervisningen ikke kan gennemføres i større eller store grupper af elever, men det må være en 
forudsætning for en aldersintegreret undervisning, at den enkelte elevs behov og forudsætninger har været overvejet 
enkeltvis forinden. 
10 Endnu engang skal det præciseres, at dette forhold ikke nødvendigvis skyldes forsøget, men ude fra kommende forhold i form af 
reform og ny arbejdstidsaftale.
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Fleksibel brug af ressourcer
En fleksibel brug af ressourcer er ikke mindst en forudsætning for at kunne arbejde med 
holddannelse. Ved holddannelse er det muligt for to eller flere medarbejdere at bryde faste 
(aldersintegrerede) elevgrupper op og skabe nye og forskellig størrelse hold ud fra en række 
parametre som fx faglige behov, køn, interesser m.v. Der er tale om et element, der kan være 
med til at understøtte en differentieret tilrettelæggelse af undervisningen, samtidig med at det 
skaber mulighed for tæt sparring, samarbejde og refleksion med kollegaer. I forlængelse heraf 
skal der peges på, at flere medarbejdere har givet udtryk for, at de har følt sig udfordret, når de 
har stået alene med at skulle forberede undervisningen for en aldersintegreret gruppe af børn. 

Brug af holddannelse har imidlertid været udfordret i forsøgene, ikke mindst i opstarten. Det er 
der ifølge medarbejderne flere grunde til11. Man har brugt mange ressourcer på at implementere 
den nye undervisningsform. Dette har betydet, at man har koncentreret sig mere om sin egen 
gruppe elever, frem for at samarbejde på tværs. Fagene har ikke været parallellagte i samme 
grad som tidligere. Dermed har man ikke haft samme mulighed for at samarbejde på tværs af de 
aldersintegrerede hold. Endelig har ændringer i teamstrukturen haft betydning for muligheden for 
at planlægge og gennemføre fælles undervisning jf. forrige afsnit. 

Det skal dog understreges, at denne problematik ikke gør sig gældende for Egtved, hvor man har 
højnet andelen af timer/fag, der er parallellagte. Tilsvarende har man på Smidstrup-Skærup 
Skole fra og med dette skoleår i høj grad lagt væk på holddeling, hovedsageligt som 
årgangsopdelt undervisning12. 

Et væsentligt opmærksomhedspunkt er derfor løbende at understøtte det pædagogiske 
personales fleksible brug af ressourcer ikke mindst i relation til arbejdet med holddannelsen, 
sådan at der skabes grundlag for både et styrket samarbejde og differentieret tilrettelæggelse af 
undervisningen. 

Det er Rambølls vurdering, at skolerne med en højere grad af fokus på de fire ovennævnte 
forudsætninger/forhold i forbindelse med implementering af forsøgene, ville have været nået 
længere end tilfældet er i dag. Det er ligeledes klart, at nogle af forudsætningerne/forholdene 
først er blevet tydelige sent i processen. Det ændrer dog ikke ved væsentligheden. Skoler, der 
ønsker at indføre og arbejde med aldersintegreret undervisning, bør forholde sig til både 
kompetenceløft, undervisningsmaterialer, indhold i og rammesætning af teamsamarbejdet samt 
understøttelse af en fleksibel brug af ressourcer. 

11 Se midtvejsevalueringen for uddybning. 
12 I hvor høj grad dette er lig med fleksibel brug af ressourcer, er ikke belyst i denne evaluering. 
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5. SAMLET VURDERING

Det er nu over tre år siden Vejle Kommune igangsatte projektet ’Skolen i bevægelse’, og der blev 
søgt dispensation til forsøg med aldersintegreret undervisning på Smidstrup Skærup Skole og 
Ødsted Skole samt fleksibel holddannelse på Egtved Skole. Siden da er både folkeskolereformen 
og en ny arbejdstidsaftale kommet til, hvilket i høj grad har taget fokus og opmærksomhed. 
Forsøgene er dog videreført men nu som en del af og i samspil med udmøntningen af reformen. 
Dette er et vilkår, der skal tages med i betragtning i en samlet vurdering af de tre forsøg.

Selvom forsøget er blevet overhalet indenom af folkeskolereformen, er der klare resultater, som 
Vejle Kommune og de involverede skoler bør forholde sig til:

1. Som de foregående afsnit har vist, så er man forholdsvis langt fra at have indfriet de 
forventede resultater, der kom til udtryk i den forandringsteori, der blev udarbejdet ved 
forsøgets start. Med undtagelse af elevernes trivsel13, så er skolerne, ikke mindst de skoler 
der har gennemført forsøg med aldersintegreret undervisning, langt fra at have udnyttet det 
fulde pædagogiske potentiale i forsøgene.  

2. Ser man på resultatet af de nationale test, så er både Smidstrup Skærup Skole og Ødsted 
Skole udfordret rent fagligt. Egtved Skole har ikke formået at løfte det faglige niveau med 
styrkelsen af fleksibel holddannelse. 

3. Endelig har en afledt og ønsket effekt af indførelsen af aldersintegreret undervisning været en 
optimeret ressourceudnyttelse. Dette mål er opfyldt på både Smidstrup Skærup Skole og 
Ødsted Skole. 

Samlet set, ser der ud til at være opstået et modsætningsforhold (i dette forsøg) mellem 
opnåelse af gode faglige resultater for eleverne og optimeret ressourceudnyttelse. De faglige 
resultater for to af skolerne giver i denne evaluering anledning til bekymring og bør være et 
opmærksomhedspunkt for både skolerne og forvaltningen. Dertil kommer, at nok har man 
ændret organiseringen af undervisningen, men der er ikke sket de forventede indholdsmæssige 
ændringer.

Sat på spidsen kan man stille det (retoriske) spørgsmål om forsøget er prisen værd? Selvom der 
ikke kan påvises direkte kausalsammenhæng er det Rambølls vurdering, at det læringsmæssige 
udbytte for de medvirkende skoler ikke har stået mål med den økonomiske gevinst ved 
indførelsen af ikke mindst aldersintegreret undervisning. Derfor bør man forholde sig til, om 
forsøgene skal forsætte i deres nuværende form, eller om der er behov for justering af indhold og 
eller rammer. 

Betyder det så, at man skal opgive aldersintegreret undervisning og fleksibel holddannelse på 
baggrund af denne evaluering? Der er ikke belæg for at konkludere, at aldersintegreret 
undervisning og fleksibel holddannelse ikke kan føre til de ønskede effekter, men der en række 
forudsætninger og forhold, der bør understøttes i endnu højere grad, hvis det skal ske. 
Organisering i form af aldersintegreret undervisning og fleksibel holddannelse sikrer ikke 
i sig selv de ønskede resultater. 

Rambøll har i anden forbindelse evalueret to andre forsøg med aldersintegreret undervisning, 
hvor den ene skole har oplevet en positiv udvikling af elevernes faglige resultater og trivsel samt 
i medarbejdernes og forældrenes tilfredshed. Den anden skole har haft opstartsvanskeligheder i 

13 Det skal her præciseres, at Rambøll ikke har haft adgang til resultatet af trivselsmålinger på de tre skoler. Der er derfor alene tale 
om en oplevet effekt.
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form af dårlige faglige resultater, men har fået vendt udviklingen efter de første par år, så der nu 
er opnået en klar forbedring af elevernes resultater.  Resultaterne for disse to skoler indikerer, at 
der fortsat er potentiale i aldersintegreret undervisning, og det er muligt at opnå tilfredsstillende 
faglige resultater og trivsel med den rette organisering og styring. 
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BILAG 1
FORSØGSBESKRIVELSER

ØDSTED SKOLE 

INDLEDENDE BOKS14

Elevtal Pt. 350

Lærertal 28 

Elevgrundlag 

(kun et par linjer om den overordnede 
karakteristik af elevgruppen rent 
socioøkonomisk)

Et område der ligger en anelse under 
gennemsnittet.
Bærer præg af, at det er et lille lokalområde, 
hvor spejder og idræt er i højsædet.
Hvis du ikke er indenfor ”inderkredsen” og er 
tilflytter kan det være svært at blive 
accepteret.

Dato for forsøgets iværksættelse 1. august 2011

Baggrund for forsøgets iværksættelse 

(kun et par linjer, fx økonomiske årsager, 
pædagogiske årsager m.v.)

Først og fremmest manglende økonomi.
Der blev iværksat et proces, hvor personale, 
bestyrelse og ledelse deltog.
Modellen blev den bedst tænkelige, ud fra 
den økonomiske ramme.

1.1 AKTIVITETSELEMENTER

Ødsted Skole er opdelt i 3 afdelinger, hvor elever fra 0. til 2. årgang går sammen i lille afdeling, 
elever fra 3. til 5. årgang går sammen i mellem afdeling, og hvor elever fra 6.-8. årgang går i 
store afdeling. Elever, der er på 9. årgang har undervisning for sig selv grundet afgangsprøverne. 
Pr. 1. september 2013 er store afdeling blevet ændret, således at 6. og 7. årgang organiseres i 3 
aldersintegrerede klasser, 8. årgang i 2 klasser for sig selv og 9. årgang i en samlet klasse.

1.1.1. Lille afdeling (0.-2. årgang)

Eleverne går langt hovedparten af skoledagen på aldersintegrerede hold (ca. 80 % af tiden). 
Samtidigt har man sikret, at timerne kan parallellægges ved at have forskellige lærere (i hhv. A 
og B, og C, D og E) i matematik og dansk, hvorved de kan lave større hold. Pædagogerne er en 
integreret del af lille afdeling, hvor de fx er med enten i matematik og dansk og tager del i 

14 Skolen har udfyldt boksen.
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planlægningen heraf. Eleverne er delt på 5 aldersintegrerede klasser (A, B, C, D og E), og 
nedenfor vises et eksempel på skemaet for lille afdeling.

Figur 3: Eksempel på skema for lille afdeling

A B C D E
KA (matematik) CK (matematik) KT (matematik) KA (matematik) CK (matematik)

MA (dansk) JF (dansk) KI (dansk) MG (dansk) LF (dansk)

CR (primær 

pædagog +SFO 

ml. A)

BR (primær 

pædagog +SFO 

ml. B)

NT (primær 

pædagog +SFO 

ml. C)

KE (primær 

pædagog +SFO 

ml. D)

BM (primær 

pædagog +SFO 

ml. E)

BC (bh. kl) BM (bh. kl) BC (bh. kl) BC (bh. kl) BM (bh. kl)

Note: forkortelserne KA, CK, MA mv. er lærernes initialer. 

Af tabellen fremgår det, at eleverne starter dagen med matematik, hvor der er mulighed for at 
danne aldersintegrerede hold på tværs af de aldersintegrerede klasser, hvor lærer KA og CK kan 
have et storhold bestående af elever fra A og B eller et storhold bestående af elever fra C, D og 
E. Lærer KT kan således have et mindre hold for sig selv eller være med som støtte på et af de 
store hold. De samme muligheder gør sig gældende for resten af dagen, hvor alle aktiviteter er 
parallellagte. Denne organisering betyder, at lærerne i høj grad arbejder i teams, hvor hver lærer 
sidder i hhv. 4 eller 5 forskellige teams (uddybes i afsnit 1.2).

I forhold til undervisningen arbejder man i lille afdeling med forskellige læringsstile, CL 
(coorporative learning), børnestavning, trin for trin læring og MMALP (mange måder at lære på). 
I dag er undervisningen uden bogsystemer i matematik og dansk, og er derfor mere 
værkstedsorienteret med løsark. Der er dog et ønske om et bogsystem, men pga. de 
aldersintegrerede klasser er det svært at finde et bogsystem, der passer ind i netop denne måde 
at tilrettelægge undervisningen på. I dansk giver det til gengæld mulighed for, at eleverne ikke 
skal læse den samme bog, men kan læse forskellige bøger, der matcher deres faglige niveau
Der er rullende indtag – 6 indtag om året – men dog 3 primære indtag. Alle elever fordeles i juni 
måned på de 5 klasser i indskolingen. Der er retningslinjer for placeringen af eleverne fra 
børnehaverne. 2 årgang rykker op i mellem afdelingen pr. 1. august. 

1.1.2. Mellemafdelingen (3.-5. årgang)

I mellem afdelingen er eleverne også delt op i 5 aldersintegrerede klasser, hvor stort set alle 
timer er parallellagte, så der kan dannes hold og grupper på tværs af klasserne. Nedenfor vises, 
hvordan skemaet ser ud for hele mellem afdeling.

Figur 4: Eksempel på skema for mellemafdelingen

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
TEMABÅND (læsebånd)

MORGENSANG
Parallellagte timer
Parallellagte timer

                      Tilbud om URS15 …
Parallellagte timer
Parallellagte timer

Note: Hold A og B har parallellagte timer og hold C, D og E har parallellagte timer.

Undervisning i mellem afdeling planlægges fælles mellem lærerne, og der er ikke pædagoger 
med i planlægningen som i lille afdeling. Primærpædagogen fra indskolingen følger altså ikke 
med på mellemtrinnet, men er fortsat tilknyttet eleverne i SFO tiden. Der arbejdes kun med få 

15 URS (undervisningsdifferentiering, rummelighed og specialundervisning): give et puf i læsning eller matematik.
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bogsystemer, og eleverne undervises i de praktiske/musiske fag (sløjd/håndarbejde mv.), 
tidligere end tilfældet er ved en traditionel organisering af undervisningen. De har tillige flere 
timer i fagene. Der arbejdes meget med inklusion i mellem afdeling, og der bruges en del tid på 
elevrådsarbejde og klassens tid. Derudover arbejdes der med projektarbejdsformen.
5. årgang rykker op i store afdeling pr. 1. august hvert år.

1.1.3. Store afdelingen (6.-8. årgang)

I store afdeling er eleverne delt op i 5 aldersintegrerede klasser som i lille afdeling og mellem 
afdeling. Et eksempel på skema for store afdeling er vist nedenfor, hvor de blanke felter 
indikerer, at der har holdet/basen undervisning for sig selv og ikke på tværs af årgangene.

Figur 5: Eksempel på skema for (et hold i) store afdelingen 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8-8.25 TEMABÅND
8.25-9.05 Dansk Engelsk Dansk
9.05-9.45 Dansk Engelsk Dansk
9.45-10.05 Frugtpause
10.05-10.45 Historie Matematik Dansk
10.45-11.25 Historie Kristendom Dansk
11.25-12.05 Spisepause
12.05-12.45 Kristendom Matematik Idræt
12.55-13.35 Matematik Idræt
Note: timerne er parallellagte mellem hhv. hold A og B og hold C, D og E. Temabåndet og de fire dansktimer torsdag 

er dog parallellagte for alle 5 hold.

Timerne er parallellagte for de timer, der er angivet i skemaet, og der er undervisningen 
aldersintegreret. Derudover har man valgt at lægge timerne således, at når 8. årgang har 
samfundsfag er det samtidigt med, at 7. årgang går til præst, og at 6. årgang har natur og 
teknik. De parallellagte timer gør, at der både brydes op på tværs af hold og årgange, samt at 
det kan gøres samtidigt. Da 6. årgang er en del af store afdeling, har de tysk sammen med 7. og 
8. årgang, og får derfor tysk tidligere, end de ville have gjort ved en traditionel organisering. 
Derudover arbejdes der med projektarbejdsformen.

Pr. 1. september 2013 er store afdeling dog blevet ændret, således at 6. og 7. årgang 
organiseres i 3 aldersintegrerede klasser, 8. årgang i 2 klasser for sig selv og 9. årgang i en 
samlet klasse. Princippet er det samme for 6. og 7. årgang. 

Elevrådsarbejdet fylder en del i store afdeling, da der hver anden torsdag i en lektion afholdes 
elevrådsmøde. De har en gang om året en elevrådsdag, hvor elevrådet planlægger 
fællesskabsdag for hele skolen. 

1.1.4. 9. årgang

9. årgang kører på almindelig vis og har ikke været omfattet forsøget med aldersintegration og 
holddannelse. 

1.1.5. Generelt for alle afdelingerne

Holdsammensætningen laves ud fra princippet om, at det skal være heterogene hold og ikke 
niveau- eller aldersopdelt, men der er ingen nedskrevne principper om, hvordan holdene eller de 
aldersintegrerede klasser inddeles. De aldersintegrerede klasser er i dag større end klasserne i 
den gamle model, idet der før var 2 klasser på hver årgang, hvilket svarer til 6 klasser per 
afdeling, hvor der nu er 5 aldersintegrerede klasser per afdeling. De arbejder med venskabshold, 
hvor A og B er venskabshold til hinanden og C, D og E er til hinanden. Der arbejdes med 3-års 
mål for, hvad eleverne skal nå igennem i løbet af tre år, som derfor er mere langsigtet mål end 
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målene i elevernes elevplaner. På den måde sikres det, at alle elever kommer igennem alle 
elementer i Fælles Mål inden de forlader afdelingen. I undervisningen arbejdes der i alle 
afdelinger med CL (cooporative learning) og MMALP (mange måder at lære på).

Specialundervisningen er ændret til at være organiseret i kurser (URS), eleverne er derfor 
inkluderet på holdene i dagligdagen. URS er en forkortelse for undervisningsdifferentiering, 
rummelighed og specialundervisning og er et kursus, der i hver afdeling strækker sig over 9 uger 
à 8 lektioner. URS er ligesom de andre timer aldersintegreret. 

Rent praktisk har man valgt at ligge sluttidspunktet for lille afdeling og mellem afdeling samtidigt 
af hensyn til busserne mv. En gang om året tager skolen en uge ud til K-uge, hvor hele skolen 
har en form for temauge, hvor 9. årgang dog ikke deltager og 8. årgang er på uddannelsesbesøg 
i løbet af ugen.

1.2 SAMARBEJDSKONSTELLATIONER
1.2.1 Samlet for alle afdelingerne

Ødsted Skole har bevaret klasselærerrollen, hvor man har én klasselærer per aldersintegreret 
klasse, hvor der er afsat 90 timer til klasselæreren (tidligere 75 timer). Hver lærer er samtidigt 
tilknyttet en afdeling og har hovedparten af sine timer der. Der er 3 naturfaglige lærere i hver 
afdeling. 

I hver afdeling er der 2 storteams, hvor det ene team dækker hold A og B, og det andet dækker 
hold C, D og E. Udover storteams er der et fagteam i hver afdeling inden for hhv. dansk og 
naturfagene. 

I forhold til lærernes mødevirksomhed er der for alle lærere følgende møder; 8-10 
afdelingsmøder og10 MED-møder. Derudover er der teammøder, hvor teammøderne i lille 
afdeling er skemalagt fra ledelsens side. I hver afdeling er der en afdelingsformand, som indgår i 
PKU (koordineringsudvalget) sammen med ledelsen og en medarbejderrepræsentant. Lærerne 
bruger en del tid på fæles forberedelse i dansk, matematik (naturfag), sprog mv., og der er 
fælles kompetenceudvikling (80 % af kompetenceudviklingstiden). I K-ugerne er der fuld 
besætning på skolen.

1.2.2 Specifikt for de enkelte afdelinger

Specifikt for lille afdeling er, at der er:
 et afdelingsteam, 
 et matematikteam (en pædagog indgår), 
 et danskteam (en pædagog indgår), 
 et storteam for holdene C, D og E, et storteam for hold A og B, 
 et team for hvert hold (hhv. hold A-E) og
 et pædagogisk team

Lærerne sidder i fire teams, hvor pædagoger og matematiklærere sidder i fem.
Specifikt for mellem afdeling er, at der er fælles planlægning af undervisningen i fagteams (uden 
pædagoger). Der er to skole-hjem-samtaler og en elevsamtale per år, og derudover er der 
forældrerådsmøder.

Specifikt for store afdeling er, at der er fælles planlægning af undervisningen, hvor 3 årsplanen 
laves af lærere på tværs af de fem aldersintegrerede klasser. Klasselærerbegrebet eksisterer 
stadig i forhold til elevplaner og elevsamtaler. I store afdeling har man valgt at have to 
elevsamtaler og en skole-hjem-samtale (modsat mellem afdeling).
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SMIDSTRUP-SKÆRUP SKOLE 

INDLEDENDE BOKS16

Elevtal   280

Lærertal 18,57

Elevgrundlag 

(kun et par linjer om den overordnede 
karakteristik af elevgruppen rent 
socioøkonomisk)

Socioøkonomisk er forældregruppen lidt over 
kommunegennemsnit – altså positivt. 
Det primære erhverv i området er 
vognmandsforretning, landbrug og 
pendlerfamilier til arbejdspladser i Fredericia, 
Vejle og Kolding

Dato for forsøgets iværksættelse 1.august 2011

Baggrund for forsøgets iværksættelse 

(kun et par linjer, fx økonomiske årsager, 
pædagogiske årsager m.v.)

Skolen havde behov for, at finde en 
økonomisk bæredygtig struktur. 
Samtidig havde vi et ønske om, at lave en 
pædagogisk struktur som rustede eleverne til 
fremtidens samfund. 

1.3 AKTIVITETSELEMENTER

Smidstrup-Skærup Skole opdelt i 4 faser (afdelinger), hvor elever fra 0.-2. årgang går i 1. fase, 
elever fra 3. – 4. årgang går i 2. fase, elever fra 5. – 6. årgang i 3. fase og elever fra 7. og 8. 
årgang i 4. fase med 9. årgang som en selvstændig årgangsklasse.

1.3.1 1. fase (0.-2. årgang)

Der er 4 hold i fase 1, som benævnes planeter/baser. I første fase er der følgende fire baser: 
Merkur, Venus, Jorden og Mars. Baserne er aldersblandet og de har følgende fag i 1. fase; musik, 
matematik, dansk, billedkunst, natur/teknik og idræt (to planeter sammen). Derudover har de 
klassens tid og pædagogens timer. Timerne i dansk og matematik er primært årgangsopdelt.  
Disse timer benævnes hold. Holdtimerne er parallellagt for hhv. Mars/Merkur, og Jorden/Venus. 
Der niveaudeles kun i begrænset grad. 

Der er fælles daglig opstart med et fast program i 1. fase, hvor de mødes 'på stregen'17. 
Derudover har de det, som de kalder 'anderledes uger', 4 uger om året på hele skolen, hvor 
baser og faser arbejder på tværs.

Figur 6: Eksempel på skema for 1. fase

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Basen Holdbånd Basen Holdbånd Holdbånd
Basen Holdbånd Holdbånd Holdbånd Holdbånd
Basen Holdbånd Holdbånd Holdbånd Basen
Basen Holdbånd Basen Holdbånd Holdbånd
Basen Holdbånd Gruppe-bånd Basen Basen

16 Skolerne har selv udfyldt boksen.
17 Skolen har i et fællesareal lavet streger på gulvet, hvor eleverne kommer og sidder. 
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Gruppe-bånd Basen

1.3.2 2. fase (3.-4. årgang)

Der er 3 baser i fase 2, som ligeledes er opkaldt efter planeter. I anden fase finder man baserne; 
Ceres, Jupiter og Saturn. De arbejder både aldersintegreret og i holdopdelt. Når eleverne er 
aldersintegreret (i baserne) er undervisning emneorienteret (eks. i dansk, natur og teknik, 
kristendom, historie etc.). Når eleverne er holdinddelt er undervisningen centreret om specifik 
faglig træning (eks. didaktik, stavning, engelsk, matematik etc.). Holddelingen går på tværs af 
baserne.

For at skabe sammenhæng mellem skolen og fritid har man valgt, at klubpædagogen er 
bindeleddet mellem skolen og elevernes fritid. Klubpædagogen indgår derfor som fast del af 2. 
fase (i 2012/2013 skoleåret).

Figur 7: Eksempel på skema for 2. fase

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Morgenbånd 

Holdbånd Holdbånd Holdbånd Basen Holdbånd
Holdbånd Holdbånd Holdbånd Basen Holdbånd
Holdbånd Holdbånd Holdbånd Holdbånd Holdbånd
Basen Holdbånd Holdbånd Holdbånd Værkstedsfag
Holdbånd Basen Basen Holdbånd Værkstedsfag
Holdbånd Basen Basen Værkstedsfag

1.3.3 3. fase (5.-6. årgang)

Der er 2 baser i fase 318. Her finder man baserne Uranus og Neptun. Eleverne får primært 
undervisning i baserne (aldersintegreret), men i forhold til grammatik og stavning er eleverne 
opdelt på hold. De arbejder ofte med temaer, der går på tværs af baserne og holdene.  
I matematik har man valgt at opdele eleverne i 2 hold, hvor det ene hold består 5. årgang, det 
andet hold af 6. årgang. Eleverne har her relativt mange undervisningstimer, der er 
årgangsopdelte, da alt ikke kan udbydes til begge årgange. 

De benytter sig i høj grad af elev-til-elev læring, hvor eleverne underviser hinanden på tværs af 
årgange og hold. 

Skolen har valgt at tage udgangspunkt i årgangen, da processen med at arbejde aldersintegreret 
er relativ ny. Det er deres mål, at de i stigende grad kommer til at arbejde aldersintegreret.

Figur 8: Eksempel på skema for 3. fase

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Nyhedsbånd

Basen Holdbånd Holdbånd Holdbånd Holdbånd
Holdbånd Hjemkundskab 

(6. årgang) /
Fysik/Kemi 
(7. årgang)

Holdbånd Holdbånd Holdbånd

Holdbånd Hjemkundskab 
(6. årgang) /
Fysik/Kemi 
(7. årgang)

Holdbånd Holdbånd Basen

Basen Hjemkundskab 
(6. årgang) /
Geografi 
(7. årgang)

Holdbånd Holdbånd Basen

18 Der er kun 2 baser i skoleåret 2013/2014, men 3 i skoleåret 2012/2013.
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Basen Basen Basen Holdbånd Konfirmationsforberedelse 
for 7. årgang

Basen Basen Basen Holdbånd
Holdbånd

1.3.4 4. fase (7. 8.-9. årgang)

Der er 3 baser i fase 4. Her finder man baserne Pluto, Eris og Makemake.
Eleverne på 9. årgang køres som en selvstændig årgang, og arbejder ikke aldersintegreret med 
eleverne på 7. og 8. årgang.  Eleverne inddeles efter kompetencer, når der dannes hold på tværs 
af baserne, men det er et fleksibelt niveaubegreb, hvor der fx også dannes hold efter, hvem der 
er forsigtige/stille elever og udadvendte/ikke-stille elever. 

Hver morgen har alle elever i fase 4 (76 elever) et fælles nyhedsbånd, hvor de ser nyheder og 
diskuterer dem i ca. et kvarter. På den måde får de italesat, hvad der sker ude i verden.
I dansk og engelsk er eleverne periodevis inddelt i hold, hvor man forud for holddelingen har 
lavet test og fokuspunkter til eleverne. I matematik har man ikke holddeling, men der arbejder 
man i sine baser (dvs. aldersintegreret). 

Figur 9: Eksempel på skema for 4. fase

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Nyhedsbånd

Holdbånd Holdbånd Holdbånd Holdbånd Holdbånd
Holdbånd Basen Holdbånd Holdbånd Basen
Holdbånd Basen Holdbånd Basen Basen
Basen Basen Basen Holdbånd Basen
Holdbånd Basen Basen Basen Basen
Holdbånd Basen Holdbånd Basen

Holdbånd

1.3.5 Generelt for alle faserne 

Generelt for alle faserne er, at man taler om, at ”der rulles” mellem holdene, hvilket betyder, at 
eleverne skifter niveau, når de er klar til det i stedet for før, hvor eleverne skiftede niveau 
samtidigt. I matematik og diktat er det især udpræget. Det er teamet, der afgør, hvornår den 
enkelte elev ruller. Dette vurderes bl.a. ud fra fagligt standpunkt, test etc.

Medarbejderne bliver modsat eleverne som udgangspunkt det samme sted og i samme emne, så 
eleverne ruller mere end medarbejderne. Fx har de i fase 2-4 'værkstedfag' 3 timer om ugen, 
hvor der roteres hvert kvartal mellem undervisning i; sløjd, musik, håndarbejde mv. Her ruller 
eleverne og arbejder aldersintegreret, hvilket betyder, at hvert hold er sammensat af elever fra 
3., 4. og 5. årgang. 

Eleverne kan deles på flere forskellige måder. Enten gennem målcirkler, forudgående tests, 
eftertests, fornemmelse el.lign. Der sker dog også holddeling efter andet end faglighed og sociale 
forhold, fx kan der deles på baggrund af køn, så drengene og pigerne er hver for sig, eller på 
baggrund af dem, der er selvstændige og dem, der har brug for hjælp. Der deles også efter dem, 
der har brug for klare rammer, og dem, der har brug for frie rammer. Der bliver derfor brugte 
mange forskellige parametre og hensyn til at skelne mellem eleverne.

Udover holddeling har de også fællestimer for hele fase 3 eller 4 med oplæg, hvorefter eleverne 
kan gå ud hver til sin base eller hold. 
Hele skolen har 4 uger om året med anderledes undervisning.
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1.4 SAMARBEJDSKONSTELLATIONER
1.4.1 Samlet for alle faserne

I alle faserne er teamsamarbejdet blevet vitalt. Samtidig har faserne fået øget grad af 
selvbestemmelse, men påpeger, at der derfor også er brug for en opmærksom leder. Som følge 
heraf er lederrollen blevet delt op i to, hvor den ene leder er leder for fase 1 og 2, og den anden 
leder for fase 3 og 4. Det kræver en del koordination mellem lederne. 

1.4.2 Specifikt for de enkelte faser

I 1. fase arbejder man med teams, hvor Mars og Merkur udgør et team sammen med en 
pædagog, og hvor Jorden og Venus udgør et team sammen med en pædagog. De afholder hver 
især teammøder en gang om ugen på forskellige dage. Alle lærere og pædagoger i 1. fase mødes 
en gang om måneden og drøfter hele fasen. Pædagogerne indgår derfor både i skoleteams og i 
SFO'en. 

Lærergruppen er den samme på fase 3 og 4, og der er derfor fælles møder for dem på tværs af 
de to faser.

Lærerne er tilknyttet en fase. Skolen er ifht. samarbejdet opdelt i 3 faser:
Fase 1-teamet dækker eleverne i fase 1 (0. – 2. årgang).
Fase 2-3 teamet dækker eleverne i fase 2 + 3 (3. – 6. årgang).
Fase 4 teamet dækker eleverne i fase 4 (7. – 9. årgang).

Den ledende pædagog er leder for skolepædagogerne.
Viceskolelederen er leder for medarbejderne i Fase 1 + 2-3 teamet.
Skolelederne er leder for medarbejderne i fase 4 teamet.

EGTVED SKOLE 

INDLEDENDE BOKS19

Elevtal 450

Lærertal 35

Elevgrundlag 

(kun et par linjer om den overordnede 
karakteristik af elevgruppen rent 
socioøkonomisk)

Elevgrundlaget på Egtved Skole er 
socioøkonomisk under middel. I forhold til 
karakterer skal vores elever have et 
gennemsnit på 6,2 (udregnet ud fra vores 
socioøkonomiske profil)

Dato for forsøgets iværksættelse 01.08.11

Baggrund for forsøgets iværksættelse 

(kun et par linjer, fx økonomiske årsager, 
pædagogiske årsager m.v.)

Højere fagligt niveau
Optimal udfordring af eleverne
Undervisningsdifferentiering
Sundhedsfremmende undervisning
Bedre tid til fordybelse – færre opbrud i 
skoledagen

19 Boksen er udfyldt af skolen.
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1.5 AKTIVITETSELEMENTER

På Egtved Skole er eleverne hovedsageligt delt på årgange (=storhold), men eleverne arbejder 
også aldersintegreret i temamoduler. Der skelnes derfor mellem stamhold, hold og storhold, hvor 
stamholdet er der, hvor eleven møder ind, og hvor de andre hold er dem, eleverne er delt ud på i 
de forskellige fag. Skolen er opdelt i tre afdelinger; indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. 
Hvor indskolingen er 0.-2. årgang, mellemtrinnet 3.-6. årgang og udskolingen 7.-9. årgang. 

1.5.1 Indskolingen (0.-2. årgang)

Som det fremgår af eksemplet nedenfor, er dansk og matematik parallellagte, og der er derfor 
holddeling det meste af skoledagen (98 %). Musik, kristendom og fylegsa (et pædagogfag, som 
består af fysisk leg og socialt samvær og som er lektioner med megen bevægelse og social 
træning) fungerer som enkeltfag. Dansk- og matematikholdene har forskellig størrelse f.eks. 
afhængig af elevernes motivation for læring eller elevernes læringsstil. Stamholdene ændres 
efter behov.

Temamodulet er aldersintegreret og består af et modul af to lektioner og et modul af tre 
lektioner. Disse timer ligger parallelt for hele indskolingsafdelingen og består af billedkunst, natur 
& teknik, dansk og fylegsa. Der er ca. 5 temaer årligt.

Figur 10: Eksempel på skema for indskolingen

0. årgang 
(35 elever)

1. årgang 
(40 elever)

2. årgang 
(65 elever)

Læsebånd Alle 

Dansk Dansk DanskHolddeling: 

(2 hold for 0. og 
1., og tre for 2., 
hvor det ene er 
et lille hold)

Matematik Matematik Matematik

Stamhold:
Musik
Kristendom
Fylegsa (fysisk leg 
og socialt samvær)

Musik
Kristendom
Fylegsa (fysisk leg og 
socialt samvær)

Læsebånd
Musik
Kristendom
Fylegsa (fysisk leg 
og socialt samvær)

Årgang: Idræt 
Læsebånd

Idræt
Læsebånd

Idræt

Aldersintegreret Temamoduler

Holdene dannes på forskellig vis, hvor forskellige former er afprøvet. En model er, at læreren 
underviser det samme hold i et helt forløb, og altså i alle temaets elementer. En anden model er, 
at børnene cirkulerer mellem lærere, der underviser i elementer af forløbets tema. Erfaringen 
viser foreløbigt, at det skaber størst tryghed for børnene, hvis de bliver på det samme hold under 
flere temaer, og at rotationsmodellen giver den bedst kvalificerede undervisning.
Enkelte elever bliver hos lærerne, det de elever, der betegnes 'tryghedselever' (ca. 2-3 stykker 
ud af 140).

Grundlæggende ændres holdene 2-3 gange om året, men der kan også være nogle elever, der 
kommer på nye hold af forskellige årsager: hvis de bliver dygtigere, hvis de har sociale 
udfordringer eller lignende.
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Pædagogisk arbejdes der med ”Børn underviser børn” og venskaber på tværs af årgange.

1.5.2 Mellemtrinnet(3.- 6):

På mellemtrinnet er timerne hovedsageligt parallellagte, hvor eleverne oftest har to 
lektionsmoduler ad gangen, men de har stadigvæk enkelte lektioner på 45 minutter. De praktisk-
musiske fags enkeltlektioner læses med et fag i hele modulet i en periode af året.

Figur 11: Eksempel på skema for mellemtrinnet

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Læsebånd (indtil kl. 8.30)

Matematik Matematik Håndarbejde/Sløjd/Hjemkundskab Klassens 

rum

Dansk

Biologi/Fysik Idræt Håndarbejde/Sløjd/Hjemkundskab Matematik Dansk

Biologi/Fysik Idræt Håndarbejde/Sløjd/Hjemkundskab Matematik Dansk

Engelsk Historie Dansk Dansk Billedkunst/Musik

Engelsk Historie Kristendom Dansk Billedkunst/Musik

Note: Parallellagte timer, hvor der kun er angivet ét fag. 

Da alle lektioner ikke er parallellagt, foregår der stadigvæk noget af undervisningen på 
stamholdene. På stamholdene flyttes eleverne rundt to/tre gange årligt fx i forhold til sociale 
relationer eller ud fra fagligt niveau. Stamholdet er der, hvor eleverne møder ind hver morgen og 
har læsebånd. Den fleksible holddeling sker ud fra: læringsstile, fagligt niveau, køn, sociale 
relationer mm. 

Hvis man er elev på mellemtrinnet kan man være på op til tre forskellige hold dagligt.

1.5.3 Udskolingen (7.-9.):

Alle timer er parallellagte for udskolingen undtagen ved geografi, biologi, historie og kristendom. 
Disse enkeltfagslektioner læses som et modul i perioder. Eleverne har for det meste to eller tre 
lektioner i samme fag i træk og derfor kun 2-3 fag om dagen, som er delt af et bevægebånd midt 
på dagen, som fylder 20 min dagligt.

Bevægebåndet består af 4 aktiviteter, som man har 3 uger ad gangen, hvor man har trinmål for 
eleverne. 

Figur 12: Eksempel på skema for udskolingen

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Dansk Engelsk Tysk Dansk Matematik

Dansk Engelsk Tysk Dansk Matematik

Dansk Engelsk Tysk Dansk Matematik

Bevægebånd (idræt) 

Fysik Kristendom/Biologi Værkstedsfag Samfundsfag Dansk

Fysik Kristendom/Biologi Værkstedsfag Samfundsfag Geografi/Historie

Fysik Matematik Geografi/Historie

Note: Parallellagte timer, hvor der kun er angivet ét fag.
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Eleverne er delt i storhold på årgangen, som derfor består af 2-3 hold, fx 52 elever i 8.årgang. 
Udgangspunktet er, at eleverne er årgangsinddelt og ikke er i deres stamklasser, men på 
skiftende holddelinger. Der er derfor fleksibel holddannelse; de konstruerer løbende nye hold i 
forhold til det, der undervises i.

Differentieringen af eleverne sker både i forhold til elevgrupper og i forhold til måder at lære på. 
Differentiering kan fx resultere i 30 elever på et hold og 10 på et andet hold.
Der planlægges både almindelig traditionel undervisning og mere praktisk orienteret undervisning 
(”traktorundervisning”) i de samme fag. 

Der er stor variation i undervisningen, og der er plads til mere fordybelse i fagene. De forskellige 
metoder i undervisningen giver bl.a. de fagligt svage elever mulighed for en mere praktisk 
tilgang til deres læring og stærke elever mulighed for at blive udfordret.

Specialundervisningen er lagt ud i årgangene, så man nogle gange har 3 i stedet for 2 lærere, 
fordi man har specialundervisningsressourcerne integreret i klasserne. 
Specialundervisningsressourcerne er fordelt efter kompleksitet. Ressourcerne hertil følger med ud 
til årgangen. Man kigger på både elevantal og kompleksitet i forhold til fordeling af 
specialundervisningsmidler.

Et eksempel; 52 elever på én årgang, som har 3 lærere på i samtlige timer, men det er inklusiv 
10 inklusionstimer, fordi to elever blev inkluderet i årgangen i stedet for at gå i specialklasse.
Alle elever har 24 styrker. En test kortlægger elevernes 5 topstyrker. Alle elever kender herefter 
deres styrkesider. Lærerne bruger kortlægningen af elevstyrker til at sammensætte grupper.

Generelt for alle afdelingerne
Vi har kontaktlærerordning, hvor en kontaktlærer har de primære ansvar for 11-13 børn (i stedet 
for 25 som ved klasselærerordningen, der nu er afskaffet).

Generelt i forhold til aldersintegreret temamodul 
Det aldersintegrerede temamodul er enten et modul à 2 lektioner eller et modul à 3 lektioner.
Eks 0.-2. årgang: temaer dækket af fagene; billedkunst, natur og teknik, dansk og fylegsa. 
Eksempler på temaer er: Høst, Afrika, vand, vinter etc. Temaerne varetages årligt af lærere og 
pædagoger.

I forbindelse med det aldersintegrerede temamodul er der faste fælles planlægningsmøder 
mellem lærere og pædagoger. Der er en ansvarsperson i forhold til fælles mål i hvert fag. Der 
fokuseres ofte på naturvidenskabelige temaer 
Ved aldersintegreret undervisning er der mulighed for at skabe venskaber på tværs og for at 
eleverne kan undervise hinanden. 

1.6 SAMARBEJDSKONSTELLATIONER
1.6.1 Samlet for alle afdelingerne

I forhold til at have holddeling kræver det større samarbejde mellem teamets lærere og 
pædagoger med koordination og faglig sparring, så man indholdsmæssigt følges ad. Det betyder 
samtidigt, at teamet kender alle børn på årgangen. Når der er vikarer på, informeres de af 
parallellærerne, og de kan derfor bedre følge den oprindelige undervisningsplan.

I alle afdelinger har lærerne/pædagogerne fælles forberedelse og sparring, som er skemalagt. At 
den fælles forberedelse er skemalagt betyder, at de pædagogiske personale er forpligtede på 
fælles sparring.
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1.6.2 Specifikt for de enkelte afdelinger

I indskolingen er der en ansvarsperson inden for hvert fag i temamodulerne, der skal sikre, at 
Fælles Mål i fagene tilgodeses. 

I udskolingen har man større kollegial sparring end tidligere, og man sætter vedkommende med 
den stærkeste faglighed inden for faget på undervisningen fx en med linjefag eller tilsvarende 
kompetencer til at undervise i faget. Det kommer sig af, at der er indført tvungen sparring med 
2-3 lærere per fag i fagteams Disse mødes ca. en gang hver måned.

I udskolingen er værkstedsfaget aldersintegreret.
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BILAG 2
ELEVERNES FAGLIGE UDVIKLING

Dette notat belyser elevernes faglige udvikling i den periode, hvor de tre radikale forsøg har 
været gennemført. Det vil nærmere bestemt sige, at det er muligt at se indikationer på, om 
henholdsvis aldersintegreret undervisning samt fleksibel holddannelse understøtter en positiv 
faglig udvikling. Det er en af evalueringens hypoteser, at forsøget på langt sigt vil have en positiv 
effekt på elevernes faglige resultater. Det er ud fra forventningen om, at fleksibel holddannelse 
og aldersintegreret undervisning styrker undervisningsdifferentiering og varieret undervisning og 
deraf styrkede faglige resultater jf. midtvejsrapporten.

Elevernes faglige udvikling i forsøgsperioden undersøges i nærværende notat på baggrund af 
forsøgsskolernes præstation i de nationale test. Det skal dog understreges, at det ligger uden for 
denne evalueringens ramme at fastslå, om der er sammenhæng mellem virkemidlerne i forsøget 
og elevernes faglige resultater. Notatet kan alene vise udviklingen i elevernes resultater, og 
Rambøll analyserer i dette notat ikke nærmere, hvilke forklaringer der ligger bag denne 
udvikling. 

Betydning for elevernes faglige udvikling
For at kunne følge udviklingen er skoleåret 2009/2010 og 2010/2011 valgt som baseline for det 
faglige niveau. Forsøgene blev igangsat ved skoleåret 2011/2012, og det er derfor interessant at 
se på udviklingen over de seneste tre skoleår. Som referenceramme er indsat udviklingen på de 
to sammenligningsskoler, i Vejle Kommune og på landsplan. Se tabellen nedenfor fremgår 
skolernes præstationer i de nationale test.

Tabel 1: Samlet oversigt over forsøgsskolernes udvikling i præstation i de nationale test

Baselineindeks 
09/10-10/11

Indeks 
11/12*

Indeks 
12/13**

Indeks 
13/14***

Egtved Skole 100 103,3 100,1 102,1
Ødsted Skole 100 114,2 105,2 102,0
Smidstrup-Skærup Skole 100 96,3 88,4 83,9

Sammenligningsskole 1 100 102,6 108,7 108,4
Sammenligningsskole 2 100 105,4 111,4 104,1
Vejle Kommune 100 104,8 108,1 107,6
På landsplan 100 104,0 106,7 107,1
*: Første år efter forsøget igangsættes; **: Andet år efter forsøget igangsættes; ***: Tredje år efter forsøget 

igangsættes. 

Som det fremgår af tabellen ligger Egtved Skole stabilt på det samme faglige niveau, og der ses 
hverken fremgang eller tilbagegang. Skolen ligger dog lavere end både det kommunale og det 
nationale gennemsnit i alle årene. På Ødsted Skole fremgår det, at de første år efter forsøget 
igangsættelse præsterer en del over baseline, hvorefter det falder i de efterfølgende skoleår. 
Fremgangen i det første skoleår skal ses i lyset af, at Ødsted Skole lå signifikant lavere end den 
socioøkonomiske reference i fire testfag i baseline-årene. På Smidstrup-Skærup Skole er 
udviklingen i elevernes faglige niveau faldende, hvor de hvert år præsterer lavere end baseline 
og lavere end året forinden. Smidstrup-Skærup Skole lå dog signifikant højere end den 
socioøkonomiske reference i to testfag i baselineårene.

Samlet set viser tabellen, at ingen af forsøgsskolerne oplever en positiv udvikling, selvom både 
sammenligningsskolerne, kommunen og skolerne på landsplan oplever en positiv udvikling i de 
tre skoleår. Både Ødsted Skole og Smidstrup-Skærup Skole oplever endda et fald i elevernes 
præstationer i de seneste skoleår. 



Slutevaluering 

 

-14

De detaljerede oversigter over forsøgsskolernes faglige udvikling målt på præstation i de 
nationale test fremgår af tabellerne nedenfor, som er opdelt for de tre skoler. I første tabel 
fremgår resultaterne for Egtved Skole.

Tabel 2: Indeksering af den faglige udvikling på Egtved Skole målt på præstation i de nationale test 

National test Baselineindeks 
09/10-10/11

Indeks 
11/12*

Indeks 
12/13**

Indeks 
13/14***

Indeks på 
landsplan 

13/14
Dansk læsning, 
2.kl.

100 87,9 89,7 84,5 109,4

Dansk læsning, 
4.kl.

100 96,2 117,3 92,3 106,7

Dansk læsning, 
6.kl.

100 106,2 88,5 92,0 109,4

Dansk læsning, 
8.kl.

100 119,6 113,4 125,8 114,6

Matematik, 3.kl. 100 107,9 107,9 103,4 102,9
Matematik, 6. kl. 100 93,8 83,2 88,5 105,6
Engelsk, 7.kl. 100 98 110,2 104,1 106,7
Biologi, 8.kl. 100 112,9 101 108,9 104,1
Fysik/kemi, 8.kl. 100 106,4 89,9 119,3 109,8
Geografi, 8. kl. 100 104,4 mangler mangler 102,0
Gennemsnitlig 
udvikling

100 103,3 100,1 102,1 107,1

Note: Det grå felt markerer, at testresultatet lå signifikant lavere end den socioøkonomiske reference, hvor det 

grønne felt markerer, at testresultatet lå signifikant højere. *: Eleverne har gået 1 år med aldersintegration og 

holddannelse; **: Eleverne har gået 2 år med aldersintegration og holddannelse; ***: Eleverne har gået 3 år med 

aldersintegration og holddannelse. 

Som det fremgår af ovenstående tabel ligger Egtved Skole stabilt i forhold til deres baseline. Det 
varierer dog mellem fagene, om der er et fald eller en stigning over de seneste skoleår. 
Eksempelvis ligger Egtved Skole lavere i læsning, 2. og 6. klassetrin, og i matematik på 6. 
klassetrin, men højere i læsning, biologi og fysik/kemi på 8. klassetrin. 

Tabellen viser samlet set ikke noget klart mønster, og der er ikke tydelige indikatorer på, at den 
faglige udvikling er styrket eller svækket på Egtved Skole. Der er mere eller mindre tale om 
status quo i forhold til det faglige niveau. 

I tabellen nedenfor fremgår udviklingen i de faglige resultater for Ødsted Skole.

Tabel 3: Indeksering af den faglige udvikling på Ødsted Skole målt på præstation i de nationale test

National test Baselineindeks 
09/10-10/11

Indeks 
11/12*

Indeks 
12/13**

Indeks 
13/14***

Indeks på 
landsplan 

13/14
Dansk læsning, 
2.kl.

100 109,5 128,4 113,7 109,4

Dansk læsning, 
4.kl.

100 90,1 96,7 96,7 106,7

Dansk læsning, 
6.kl.

100 107,2 105,2 82,5 109,4

Dansk læsning, 
8.kl.

100 114,0 100,0 108,0 114,6

Matematik, 3.kl. 100 103,4 96,6 92,1 102,9
Matematik, 6. kl. 100 140,5 114,3 109,5 105,6
Engelsk, 7.kl. 100 108,7 106,5 95,7 106,7
Biologi, 8.kl. 100 125,8 105,6 103,4 104,1
Fysik/kemi, 8.kl. 100 130,2 111,6 125,6 109,8
Geografi, 8. kl. 100 112,9 87,1 93,1 102,0
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Gennemsnitlig 
udvikling

100 114,2 105,2 102,0 107,1

Note: De grå felter markerer, at testresultatet lå signifikant lavere end den socioøkonomiske reference. *: Eleverne 

har gået 1 år med aldersintegration og holddannelse; **: Eleverne har gået 2 år med aldersintegration og 

holddannelse; ***: Eleverne har gået 3 år med aldersintegration og holddannelse. 

Af tabellen fremgår det, at Ødsted Skole generelt oplever et fagligt løft det første år efter 
forsøgets indførelse sammenholdt med baseline. I det andet år er der tilbagegang sammenlignet 
med det første år, dog ligger de fleste fag fortsat over baseline. I det tredje år er der igen 
tilbagegang sammenlignet med både første og andet år, hvor fem fag dog stadig ligger over 
baseline. Der er derfor ikke tale om et klart mønster, der indikerer en klar styrkelse eller 
svækkelse af det faglige niveau, men der er indikation på, at det faglige niveau generelt er faldet 
på Ødsted Skole over de seneste to skoleår.

Af tabellen nedenfor fremgår den faglige udvikling på Smidstrup-Skærup Skole over de seneste 
tre skoleår.

Tabel 4: Indeksering af den faglige udvikling på Smidstrup-Skærup Skole målt på præstation i de 
nationale test

National test Baselineindeks 
09/10-10/11

Indeks 
11/12*

Indeks 
12/13**

Indeks 
13/14***

Indeks på 
landsplan 

13/14
Dansk læsning, 
2.kl.

100 90,3 91,9 93,6 109,4

Dansk læsning, 
4.kl.

100 89,3 95,2 91,3 106,7

Dansk læsning, 
6.kl.

100 89,3 87,5 82,1 109,4

Dansk læsning, 
8.kl.

100 121,1 101,8 80,1 114,6

Matematik, 3.kl. 100 120,8 95,8 95,8 102,9
Matematik, 6. kl. 100 83,5 85,2 59,1 105,6
Engelsk, 7.kl. 100 94,7 80,7 77,2 106,7
Biologi, 8.kl. 100 90,9 83,6 92,7 104,1
Fysik/kemi, 8.kl. 100 91,5 91,5 89,8 109,8
Geografi, 8. kl. 100 91,5 71,2 76,3 102,0
Gennemsnitlig 
udvikling

100 96,3 88,4 83,9 107,1

Note: De grå felt markerer, at testresultaterne lå signifikant lavere end den socioøkonomiske reference, hvor de 

grønne felter markerer, at testresultaterne lå signifikant højere. *: Eleverne har gået 1 år med aldersintegration og 

holddannelse; **: Eleverne har gået 2 år med aldersintegration og holddannelse; ***: Eleverne har gået 3 år med 

aldersintegration og holddannelse. 

I ovenstående tabel fremgår det, at Smidstrup-Skærup Skole generelt har oplevet et fald i den 
faglige præstation efter forsøgets indførelse, samt at de i samtlige fag i skoleåret 2013/2014 
ligger under baseline, og for to fags vedkommende signifikant under i forhold til den 
socioøkonomiske reference.

Samlet for alle forsøgsskolerne
Det er Rambølls vurdering, at ovenstående resultater skal fortolkes med stor varsomhed, da der 
ikke er foretaget en nærmere analyse af, hvilke forklaringer der ligger bag variationer i 
resultaterne, herunder fx klassernes elevmæssige sammensætning, socioøkonomiske forhold, 
graden af implementering m.v..

Med forbehold for, hvilke årsager der ligger bag de faglige resultater, fremgår det generelt set, at 
forsøgsskolerne ikke oplever en positiv udvikling i elevernes faglige resultater, som tilsigtet. 
Forventningen var, at der i starten vil kunne identificeres et fald grundet de store forandringer, 
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hvorefter de positive faglige resultater skulle slå igennem. Det er ikke det billede, der fremgår af 
forsøgsskolernes resultater. 

I stedet fremgår det, at Egtved Skole ligger stabilt, at Ødsted Skole oplever et fald i de seneste 
to skoleår, og at Smidstrup-Skærup Skole oplever et fald i alle tre år efter forsøgets opstart. 
Ingen af skolerne følger den positive faglige udvikling i kommunen og på landsplan. Der er derfor 
grund til at have det faglige niveau på de tre skoler som et opmærksomhedspunkt ift. at afklare, 
hvad grunden til den manglende stabile/negative udvikling er. 

 


