
Introduktion til velfærdsaftalen i Esbæk & 
Holbjerg

http://holbaek.dk/


Læringsmål -
oplæg om 
”Børnenes 

Skole”

Frihed ”til” – vi begynder med begyndelsen

Lovgivningsproces – den store tragt national og kommunal lovgivning 
Rammer og retning på skolerne

Hvad har skolerne gjort? 

Skolernes valg og Inddragelse af elever, forældre og medarbejdere

Vores organisering og Samarbejdspartnere

Innovations benspænd

Nu skal vi videre…….Hvad har overrasket os positivt

Børnenesskole.dk og spørgsmål



Frihed ”til”

Fra Statsministerens åbningstale: 

”Med forsøget får ledere og medarbejdere friheden 
til at tilrettelægge skoledagen, som de vil. Til 
gengæld forpligter de sig på at levere bedre 
resultater. For med friheden, ja – der følger ansvaret.”

- ikke opgaver vi vælger ”fra”

Frihedsparagraffer koncentrerer om skolens indhold 
og struktur, skolerne skal aktivt vælge hvilke de vil 
bruge

http://holbaek.dk/




10. KLASSE

#Frihed ”TIL”
Inddragelse af de 
unge, tværfaglige 

medarbejdere

Overgang til 
ungdomsuddannelse

Dannelse
(restgrupper –

FGU/efterskoler/friskoler

Fremtidens 10. KLASSE, hvordan ser den 
ud, hvorlænge varer den, Hvem går der 

(Position – Opgave)

Politik - Forvaltning

Innovation



Pointer fra de politiske 
drøftelser i Holbæk

• Stor opbakning – alle er med. Vi er klar til friheden

• Ansvaret skal hel ud, og vi skal have færrest mulige  bindinger

• Der vil blive forskel på skolerne, og det skal vi acceptere  

• Mod til at tænke nyt. Vigtigt at vi ikke bare gør, som vi plejer. 
Vi kan lærer noget af privatskolerne. Vi skal lade os forstyrre 
og blive inspireret undervejs. 

• Vi skal tænke os om. Vi skal i gang med at implementere en 
skolestruktur. Godt vi har tre skoleår. 

• Alle skal involveres: Elever, forældre, ledere, medarbejdere 
m.v. 

• Vi skal interessere os for hvilke mål skolerne skal nå, hvordan 
vi følger op og evaluerer skolerne



En proces i 3 spor

➢Samarbejde om mål og 
rammer

➢Det pædagogiske 
udviklingsarbejde
på skolerne

➢Organisation og ledelse



Velfærdsaftale mellem regering og 
Holbæk, - Rammer og retning i frihed -
KB aftale 
Velfærdsaftale mellem regering og 
Esbjerg, aftale om kommunale rammer

• Lovgivning er vedtaget i folketinget, nationale hegnspæle 
er besluttet og Velfærdsaftalen er indgået med 
regeringen i juni 2021.

• Børn & Familieudvalget har arbejdet med, hvad der skal 
være  Esbjerg Kommunes hegnspæle. Politiske vedtaget 
indsatser, politikker, strategier og agendaer i Børn & 
Kultur - som helt eller delvist omfatter skolerne

• De lokale hegnspæle i Holbæk er fastlagt
• En smal friheds styrelsesvedtægt
• Personalepolitikken
• Økonomi og regnskabsregulativ



• Vi har mulighederne for at gøre noget nyt

• Ny politisk retning / styring

• Følelsen af frihed

• Tillid til de fagprofessionelle

• Målet er at lærere og pædagoger træffer 

kvalificerede beslutninger om praksis.

• Skolerne tager store skridt i en ny retning

• Mulighed for fedt ledelsesrum

• Der er en udfordringsret

• Der opleves velvilje og engagement.

*erfaringsopsamling august chefgruppe og skoleledere



Politik og deltagelse 
https://børnenesskole.dk/

• Politik på en ny måde – det bliver ikke let. Vi etablerer en 
følgegruppe – der er bredt sammensat og rammesætter dialoger 
mellem skoler og KB:

To repræsentanter fra Udvalget for Børn og Skole 

Én repræsentant fra de faglige organisationer: Holbæk DLF & BUPL 

Én repræsentant fra hver at følgende grupper: Skoleledere, Lærere, 

Pædagoger, Skolebestyrelser, Dagtilbud, 

To repræsentanter fra elevråd &  Én repræsentant fra Ungdomsbyrådet 
og en Ungdomsuddannelse

• Kvalitets- og udviklingsdialoger 2 gange årligt

• En årlig vidensdelingskonference 

• Politisk dialog med følgegruppen  

Udvalget er 
dialogernes og 

børnenes skoles 
ambassadører



Børnenes skole – frihed, faglighed og fællesskab. 
Overskriften rummer de forventninger som kommunalbestyrelsen har til skolerne:

• Frihed: Elevernes personlig udvikling og dannelse 
skal styrkes. Eleverne skal opleve at skoledagen 
er meningsfuld og varieret. At der er plads til det 
personlige initiativ og forskellige måder at lære 
på. 

• Faglighed. Eleverne skal lære mere og den faglige 
trivsel skal styrkes. Eleverne skal opleve at blive 
mødt med faglige udfordringer, der passer til 
dem. Et fagligt løft skal sikre at flere elever er klar 
til en ungdomsuddannelse, når de forlader 
folkeskolen.

• Fællesskab: Eleverne skal opleve større 
skoleglæde, flere elever skal komme i skole hver 
dag og flere skal være en del af det almene 
fællesskab. Eleverne skal mærke at de er en vigtig 
brik i et stærkt fællesskab, og at netop deres 
aktive deltagelse kan gøre en forskel for andre 
(demokratiske dannelse).



Hvad har skolerne sat i 
gang? 
Spor af frihed – faglighed 
og fællesskab

• Skolerne startede med at igangsætte 
drømmeprocesser om hvilken skole de 
kunne tænke sig, og hvad der evt. kan stå i 
vejen for den. Og involvere elever og 
forældre.

• Så etablerede vi www.børnenesskole.dk
• Videndeling med skolesider og samlet 

informationsportal

• Udvælge tiltag indenfor struktur og indhold

http://www.børnenesskole.dk/


Skolerne

Børn og Skole
udvalget

Kommunikation 
og adm

Følge
gruppe

Kommunal
bestyrelse

Børnenes Skole  –
folkeskole med 

frihed, faglighed & 
fællesskaber

Samarbejdspartnere



De første tiltag:

• 8 skoler vil ændre på skoledagens længde og prioritere ressourcer til to-voksentimer 

• 3 skoler vil oprette nye fag eller sammenlægge eksisterende fag til nye fag

• 6 skoler prioriterer at have en fast ugentlig dag med mulighed for faglig fordybelse 4 
skoler prioriterer tid i skemaet til faglige bånd eller fagblokke

• 4 skoler har konkrete planer for at skabe gode sammenhænge og overgange mellem 
skole og SFO

• 6 skoler er startet ud med ingen eller kun få ændringer af skoledagen da de ønsker at 
bruge efteråret på at kvalificere ideer og initiativer i frihedsforsøget 

• 4 skoler ansøger Uvm ift prøver og valgfag



Hvad er igangsat?

Følg med her:
https://skoler.esbjerg.dk/fremtiden
s-folkeskole

• Børn af fremtiden
• Motiverede lærere
• Kortere skoledage
• Færre voksne om den enkelte klasse/hold
• Fællesskab på tværs af klassetrin
• Elevråd/demokrati
• Projektbaseret læring
• Fleksibel hverdag
• Ressourcebaseret tilgang til elever
• ”Frem 10” (overgang til erhvervsuddannelse)
• Fritid og Kultur
• Inddragelse
• Leg Læring og Kreativitet



Innovationshøjden i 
frihedsforsøget, 

styrkes i 
samarbejde med 

COI

• Det lokale fokus er på medarbejderne som 
understøttet af deres ledelser skal 
udmønte og skabe idéerne til de konkrete 
tiltag. 

• (Lidt om Dorte Junge proces og 
ledernes initiativ)

• Samarbejdsaftale med Center for offentlig 
innovation COI

• Holbæk Kommune vil med aftalen 
styrke det innovative set up for 
frihedsforsøget, herunder sikre 
innovationshøjde i de konkrete 
frihedsforsøg.

• Et ledelsesspor og et 
skolebestyrelsesspor



Nu skal vi 
videre……

Der er fortsat stor og positiv energi, DLF har givet os 
topkarakter for inddragelse.

Det er svært at beskrive det nye vi vil – og få overblik 
over muligheder, men skolerne er godt i gang

Erfaringer og videndeling på tværs af skolerne i Holbæk 
og de to kommuner og ud til resten af landet

Et relationelt fokus, med plads til det lokale og det 
fælles, opbygning af tillid

Skolerne finder deres egne ben ovenpå struktur proces

Ny kommunalbestyrelse, nyt udvalg – ny legitimitet


