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I 2020 blev KL og Lærernes Centralorganisation enige 

om en ”Aftale om arbejdstid for undervisere i kommu-

nerne”, A20. 

 

Grundlaget for aftalen er en enighed om – som der står 

i aftalens præambel – ”at lærerne i kommunerne udfø-

rer en opgave af stor betydning, og at folkeskolen er en 

afgørende grundsten i vores samfund. Undervisning er 

skolens kerneydelse. Den gode undervisning er afgø-

rende for, at eleverne tilegner sig en række kundskaber 

og færdigheder, der har stor betydning for dem, mens 

de går i skole, for deres tilværelse efter skolen og for 

samfundet som helhed. Skolen er vores vigtigste kul-

turformidlende institution, en vigtig faktor i forhold til 

at styrke sammenhængskraften i samfundet og bidra-

ger afgørende til at fremme den enkelte elevs faglige 

og alsidige udvikling og demokratiske dannelse”. 

 

Med aftalen ønsker parterne at skabe de bedste ram-

mer for et tæt og konstruktivt samarbejde på alle ni-

veauer; mellem KL og LC, mellem kommune og kreds, 

mellem skoleledelse og tillidsrepræsentant og samar-

bejdet mellem kommune og skoleniveauet.  

 

Hovedsigtet med aftalen er at initiere et forpligtende 

samarbejde, der skaber gennemskuelighed, overblik 

over arbejdstiden og prioriteringen af opgaverne og un-

derstøtter lærernes mulighed for at kunne udøve deres 

professionelle dømmekraft og kunne lykkes med opga-

ven.  

 

Med samarbejdet om skolen ønsker parterne i Fredens-

borg Kommune at understøtte vores fælles målsætning 

om at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, un-

derstøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professio-

nelle kapital. 

 

Arbejdstidsaftalen omfatter lærere og børnehaveklasse-

ledere på alle kommunens skoler og skoletilbud, dvs. 

de seks folkeskoler, specialskolen Ullerødskolen, og 

dagbehandlingsskolen Møllevejens Skole1. For at med-

arbejderne skal kunne lykkes med opgaven, skal der 

både være tid til individuel og fælles forberedelse, til 

fælles lokale, kommunale og nationale projekter samt 

                                                 
1 Der er indgået særskilt arbejdstidsaftale mellem Fredens-

borg Lærerkreds og Møllevejen. 

til kapacitetsopbygning og kompetenceudvikling på sko-

lerne og hos den enkelte medarbejder.  

 

I Fredensborg Kommune udstikker det politiske niveau 

på et overordnet plan rammer og retning, mens der 

lægges vægt på, at der er et betydeligt lokalt råderum 

til prioriteringer og faglig ledelse, respekt for de fagpro-

fessionelles faglighed og praksis samt en tillid til, at le-

derne og de fagprofessionelle sammen kan løfte deres 

del af den fælles opgave. 

  

Vores ambition med samarbejdet omkring A20 er, at  

dialogen om skolen skal bidrage til at skabe endnu 

bedre resultater og høj trivsel for børnene, så endnu 

flere kommer godt igennem skolen, får en ungdomsud-

dannelse og et job.  

 

Samtidig skal samarbejdet mellem medarbejdere og le-

delse på skoleområdet være med til fortsat at under-

støtte udvikling af skolen som attraktiv arbejdsplads og 

et arbejdsmiljø med høj trivsel og faglig udvikling – en 

arbejdsplads med fokus både på at fastholde og rekrut-

tere både dygtige medarbejdere og ledere.  Samarbej-

det på skolerne er forankret i MED-systemet og trioen, 

altså samarbejdet mellem skoleleder, TR og AMR. 

 

Denne første udgave af en kommunal redegørelse be-

skriver de budgetmæssige rammer, der er vedtaget for 

skolernes drift i Fredensborg Kommune på politikom-

råde 6 – skole under Børne- og Skoleudvalget2. Derud-

over beskrives de nationale, kommunale og tværgå-

ende projekter og tiltag, som har betydning for sko-

lerne i skoleåret 2021/2022 samt 2022/2023 på bag-

grund af det politisk vedtagne budget for 2022 – 2025. 

 

Redegørelsen er drøftet med Fredensborg Lærerkreds 

på et samarbejdsmøde den 12. november 2021. 

 

 

På vegne af Fredensborg Kommune  

 

 

Marianne Ingeholm Larsen Mads Toftegaard Madsen 

Centerchef  Direktør

2 Dagbehandlingsskolen Møllevejen hører under Social – og 

Seniorudvalget under politikområde udsatte børn – pol 

14.  
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MATERIALE 

 

 Den sammenhængende børne- og unge- 

politik 

 Pejlemærkerne – ”På vej mod fremtidens 

skoler i Fredensborg Kommune” 

 Aftale om arbejdstid for undervisere i kom-

munerne, A20 

 Samarbejdsaftale om lærernes arbejdstid i 

skoleåret 2021/2022 

 

 

 

På skoleområdet i Fredensborg Kommune har vi et fæl-

les fokus, en fælles ramme og retning, der er beskrevet 

i den sammenhængende børne- og ungepolitik ”Det er 

sejt at blive dygtig!” Derudover er der udarbejdet en 

strategi, der sætter retning for udviklingen af kommu-

nens skoler: ”På vej mod fremtidens skoler i Fredens-

borg Kommune”, i daglig tale pejlemærkerne for sko-

lerne. De to dokumenter udgør tilsammen grundlaget 

for den faglige og didaktiske tilgang på hele skoleområ-

det, hvor en stærk læringskultur for både børn, det pæ-

dagogiske personale og ledere er helt central.  

 

Alle, der arbejder på skoleområdet, har en fælles op-

gave om at lykkes med alle børns læring og trivsel. 

Skolerne og skolernes pædagogiske personale er hver 

dag med til at skabe gode skoler, hvor eleverne både 

har rigtigt gode faglige resultater og en høj trivsel. Det 

er vi stolte af i Fredensborg Kommune. 

 

Administrationen og Fredensborg Lærerkreds samarbej-

der om at implementere lærerarbejdstidsaftalens ele-

menter i Fredensborg Kommune. Den kommunale rede-

gørelse indgår i denne sammenhæng som en beskri-

velse af de strategier, politikker og politisk, administra-

tivt eller lokalt besluttede indsatser, som kan have be-

tydning for lærernes arbejdstid. Budgetaftalen for 

2022-2025 indgår også af redegørelsen.  

 

Redegørelsen skal jf. arbejdstidsaftalens § 2 stk. 1.  

redegøre for det forventede gennemsnitlige undervis-

ningstimetal for lærere i kommunen. Den forventede 

gennemsnitlige undervisningstid for lærere i folkesko-

lerne og på Ullerødskolen er fastlagt i samarbejdsafta-

len om lærernes arbejdstid i skoleåret 2021/2022 til 

735 timer i kommunen som helhed.  

 

Aftalen lægger desuden rammerne for et maksimalt un-

dervisningstimetal på 810/840 for hhv. fuldtidsbeskæf-

tigede lærere og børnehaveklasseledere, en pulje på 

210 timer, som læreren selv kan planlægge i respekt 

for ledelsens overordnede planlægning, placering af un-

dervisningsfrie dage samt en ekstra ressourcepulje til 

nyuddannede lærere og til klasselærerfunktionen. 

 

Den kommunale redegørelse skal desuden redegøre for 

de beslutninger, som har konsekvenser for prioriterin-

ger af lærernes arbejdstid i det kommende skoleår.  

Fra kommunal redegørelse til lokal oversættelse 

I Fredensborg Kommune er der et udbredt decentralt 

ledelsesmæssigt ansvar for drift, økonomi, personale og 

udvikling under hensyntagen til centrale politiske og 

administrative mål og strategier. På skolerne varetages 

dette ansvar af skolens ledelse og skolebestyrelsen. 

Hvordan de kommunale målsætninger og tiltag ser ud 

og indfries på den enkelte skole – og hvilken betydning 

det får for det pædagogiske personale på skolen - er 

derfor en lokal opgave, der tager udgangspunkt i den 

lokale børnegruppe og øvrige lokale forhold. 

 

 

Inspireret af Horsens Kommunes kommunale redegørelse. 

  

Indledning 
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Læsevejledning 

Redegørelsen skal give et overblik over de centrale  

visioner, indsatser og fokusområder for det samlede 

skoleområde i Fredensborg Kommune i 2022 og i skole-

året 2022/2023 og udgør derfor en ramme for, hvad 

det samlede skolevæsen og den enkelte skole i Fre-

densborg Kommune skal lykkes med.  

 

Redegørelsens afsnit gennemgår de centrale kommu-

nale dokumenter, der sætter rammerne for skolernes 

virke. Det kan være visionsdokumenter, som fx Børne- 

og ungepolitikken, samt nationalt eller lokalt fastsatte 

mål og rammer. I afsnittet om ressourcer beskrives 

det, hvordan ressourcer fordeles til skolerne, og der er 

afsnit, der beskriver arbejdet med trivsel og elever med 

særlige behov. Punkter med relevans for skoleområdet 

fra Budgetaftalen for 2022-2025 fremgår også af rede-

gørelsen. De opgaver som, på baggrund af budgetafta-

len igangsættes i løbet af skoleåret, er beskrevet ud fra 

den viden, som administrationen indtil videre har. 

 

Forhåbentlig kan redegørelsen bidrage til at se og for-

stå sammenhængen mellem visioner, mål og praktisk 

udmøntning på skolerne. 

 



Visioner, strategier og indsatser for skoleområdet 

 

 

7 

MATERIALE 

 

1. Aftale om arbejdstid for undervisere i kom-

munerne (A20) 

2. Årshjul for samarbejde om skolen (A20) 

 

 

  

I januar 2021 mødtes repræsentanter for Fredensborg 

Lærerkreds, skolerne, Center for Skole og Dagtilbud, 

Center for Familie og Handicap og forhandlingsenheden 

om implementeringen af den nye arbejdstidsaftale A20.  

 

Da aftalen er kompleks med mange elementer, der skal 

indarbejdes på skolerne og på forvaltningsniveau, blev

der som det første udarbejdet et årshjul for samarbej-

det. Årshjulet beskriver en proces, der kører over et 

skoleår, og hvor de forskellige typer af dialoger og akti-

viteter griber ind i hinanden også fra det ene år til det 

næste.  

 

Skoleplan 

Med udgangspunkt i en fælles kommunal skabelon, skal 

der hvert år udarbejdes en skoleplan på den enkelte 

skole. Skoleplanen skal beskrive retning og prioriterin-

ger for skoleåret på den enkelte skole og danne bag-

grund for en lokal drøftelse mellem TR og ledelse og 

med lærere/børnehaveklasseledere om disse priorite-

ringer. Den endelige skoleplan er grundlaget for de op-

gaveoversigter, der udarbejdes i forbindelse med fag-

fordelingen for det kommende skoleår.  

 

Alle skoler har for skoleåret 2021/2022 udarbejdet en 

skoleplan.  

Samarbejde om implementering af 
arbejdstidsaftale for lærere, A20 

Årshjul for samarbejde om skolen (A20) 
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Indsamling af fælles viden 

Forud for udarbejdelsen af den kommunale redegørelse 

samarbejder kommune og lærerkreds om at indhente 

fælles viden fra skoleledelser og TR om, hvordan der lo-

kalt arbejdes med kommunens overordnede målsætnin-

ger samt fælles og lokale indsatser.  

 

Fokus er på erfaringer fra skolerne, der kan have be-

tydning for prioriteringen af de opgaver lærere og bør-

nehaveklasseledere skal varetage det kommende sko-

leår, samt på en videreudvikling af processen omkring 

A20. 

 

I Fredensborg Kommune gennemføres processen i 2021 

som en række møder på skolerne, hvor TR, kredsfor-

mand, skoleleder og centerchef deltager. Møderne  

tager udgangspunkt i en række refleksionsspørgsmål til 

skoleleder/TR om deres erfaringer med skoleplan, op-

gaveoversigter, dialog og samarbejde. 

 

De generelle erfaringer, der er kommet frem på mø-

derne er, at årshjulet har været en god hjælp i proces-

sen, ligesom der har været tilfredshed med den fælles 

skoleplanskabelon og det overblik, den kan give. Pro-

cessen på skolerne har været forskellig. Samarbejds-

møderne i forbindelse med skoleplan og årets planlæg-

ning har lokalt haft svære kår pga. corona-restriktioner 

og nedlukning. 

 

Pointerne fra skolemøderne vil indgå i skolens planlæg-

ning af kommende skoleår samt i forhandling af en 

kommende samarbejdsaftale mellem kommune og 

kreds. 

 

Der er enighed om, at dette første år med A20 skal be-

tragtes som et ’år 0’, hvor de forskellige elementer og 

dialogen mellem parterne finder sin form. Erfaringerne 

fra det første gennemløb af årshjulet skal bruges til at 

kvalitetsudvikle næste års proces og dokumenter. 
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MATERIALE 

 

 Ressourcetildelingsmodellen 

 Opgørelse af socioøkonomi 

 Budget 2022 - 2025 

 Masterplan for specialundervisning 

 

 

Budgettet, der hvert år bliver udmeldt til de seks folke-

skoler i Fredensborg Kommune, bliver fordelt efter en 

politisk vedtaget ressourcetildelingsmodel. Den over-

ordnede målsætning i modellen er at sikre, at skolerne 

er økonomisk bæredygtige og behandles ens. Samtidig 

skal modellen være gennemsigtig og give skolerne  

incitament til at have fokus på driftsoptimering og lang-

sigtet planlægning. 

 

Budgettet til sekretærer, pedeller og skolebestyrelser 

samt driftsudgifter til el, vand, varme og indvendig 

vedligeholdelse er lagt fast i budgettet på skolerne.  

Niveauet for den faste tildeling tages op til revision, 

hvis der sker strukturelle eller budgetmæssige ændrin-

ger. 

 

Den primære fordelingsnøgle i ressourcetildelingsmo-

dellen er antallet af elever indskrevet på skolen pr. 5. 

september i et skoleår. Skolerne får således i løbet af 

november udmeldt et beløb pr. elev til lønninger og un-

dervisningsmidler for det kommende kalenderår  

(budgetår). En del af rammen skævvrides og fordeles i 

forhold til et socioøkonomisk indeks og antallet af to-

sprogede elever på de enkelte skoler.  

 

Elevbeløbet er differenceret i forhold til almenklasser, 

specialklasser og 10. klasse.  

 

Politiske beslutninger i budgettet udmøntes typisk i øre-

mærkede politiske puljer. Disse puljer fordeles ud fra 

formålet med midlerne og efter de kriterier, der er be-

sluttet. 

 

 

Fordeling af skolebudgettet 

Fredensborg Kommunes samlede skolebudget var i 

Budget 2021 fordelt med:  

 61,8 pct. til skolerne ekskl. SFO til faste udgifter og 

elevbeløb 

 14,7 pct. af budgettet gik til kommunale elever vi-

siteret til specialtilbud 

 11,9 pct. til statsbidrag til elever i privat- og efter-

skoler 

 3 pct. til elever på folkeskoler i andre kommuner 

 2,7 pct. til fællesudgifter og administration af sko-

lerne samt lønninger til skolelederne 

 4,1 pct. til elevrelaterede fællesudgifter som fx 

sprogpilot, den supplerende inklusionspulje og be-

fordring. Der er også afsat midler til undervisning 

af plejeanbragte børn, børn på opholdssteder og på 

hospitaler 

 0,8 pct. til Skolen i Virkeligheden 

 1,1 pct. til skolernes fællesudgifter: IT-systemer, 

bibliotek mv. 

 

 

Fordeling af det samlede skolebudget 2021 

 

 

 

 

 

 

Det samlede budget for 2021 på 393 mio. kroner  

fordeles mellem de forskellige udgiftsposter. 

 

 

61,8%14,7%

11,9%

3,0%
2,7%

4,1%
0,8%

1,1%

Ressourcer 
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Da der er tale om variable udgifter til f.eks. privatsko-

ler, skoler i andre kommuner, størrelsen af specialun-

dervisningsbudgettet mv., vil den procentuelle fordeling 

af midlerne variere noget fra år til år. 

 

Når udgifterne til privatskoler, plejeanbragte, specialun-

dervisning, elever i andre skoler osv. er fratrukket, ses 

fordelingen af de 61,8 pct. målrettet folkeskolerne i 

2021 i nedenstående graf. Her fremgår det, at: 

 77 pct. går til elevbeløb, heraf 5 pct. til den socio-

økonomiske tildeling  

 5 pct. er øremærket til inklusionsindsatser 

 5 pct. til sekretærer og pedeller 

 5 pct. til el, vand, varme, renovation og rengøring 

på en skole 

 4 pct. går til specialklasserækkerne på Kokkedal 

Skole og Endrupskolen3 

 1 pct. til 10. klasse 

 Ca. 3 pct. til diverse enkeltposter og overførsler.  

 

Fordeling af midler til kommunens folkeskoler, 

2021 

 

Der er i 2021 243 mio. kroner til fordeling til folkesko-

lerne. Grafen viser, hvordan midlerne fordeles mellem 

faste udgifter, specialklasser og elevbeløb til almen- 

området. 

 

En gang om året kommer der en regulering af skoler-

nes budgetter som følge af ændringer i demografien 

(antallet af elever på skolerne). Er der færre elever end 

forventet, bliver der fratrukket midler og er der flere, 

vil der blive tilført midler.  

 

Den endelige udmelding af skolernes økonomi for 2022 

vil ligge klar i løbet af november. Det ser dog ud til, at 

                                                 
3 Målgruppen i specialklasserækkerne på de to skoler er 

børn med generelle indlæringsvanskeligheder. 

det variable elevbeløb kommer til at ligge på niveau 

med elevbeløbet i 2021. 

 

Andre midler, der indgår i skolernes budgetter 

Ny lovgivning, der medfører øgede eller ændrede ar-

bejdsopgaver på skoler og i administrationen, kan ud-

løse midler, der tildeles via bloktilskuddet. Eksempler 

på dette indenfor de seneste år er den obligatoriske 

prøve i de praktisk-musiske valgfag, øget kontrol af 

ulovligt fravær og valgfag i 7.-9. klasse på erhvervs-

skoler.  

 

I forbindelse med folkeskolereformen blev der udmeldt 

1 mia. kroner på landsplan til kompetenceudvikling på 

skoleområdet. Midlerne er bl.a. koblet til kravet om 

kompetencedækning i fagene og er derfor i høj grad 

brugt til linjefagsuddannelser. I Fredensborg Kommune 

forvaltes midlerne af et kompetenceudviklingsudvalg. 

Fristen for at bruge midlerne er 2025. Indtil videre er 

det planlagt, at de resterende 1,6 mio. kroner bl.a. pri-

oriteres til linjefagsuddannelser og afholdelse af en fæl-

les pædagogisk TEK-dag i august 2022. 

Ministerielle puljer 

I 2021 er der udover det kommunale budget tilført  

skolerne i hele landet ekstra midler. En pulje til et  

generelt løft af folkeskolen på 2,9 mio. kroner er fordelt 

til skolerne efter elevtal. Midlerne skal bruges til lærer-

timer og ministeriet forlanger i 2021 dokumentation 

for, at midlerne bruges efter beskrivelsen. Puljen fort-

sætter i 2022 med 3,9 mio. kroner til skolerne i Fre-

densborg Kommune, der indgår i bloktilskuddet. 

Kommunale puljer og fondsmidler 2022 

Med det kommunale budget kan Byrådet afsætte midler 

til særlige indsatser på skolerne. Tildelingerne kan være 

for et enkelt år, for en årrække eller være varige tilde-

linger, som vil indgå i den samlede tildeling.  

 

For 2022 er der følgende tildelte midler angivet i mio. 

kr.: 

 

Budget Indsats 2022 2023 

2018, 2022 
Ressourcer til inklusion  

(inklusionspuljen) 
0,76 1,2 

2019 First Lego League 0,27 0,27 

2019 

Faglig støtte 7.-9. kl.,  

styrkelse af den praksisfaglige 

dimension 

0,53 0,53 

2020, 2021 
Indsats mod stress, angst og 

præstationspres 
0,46 0,46 

2020 
Kulturudveksling og tysk-

kundskaber 
0,2 0 

72%

5%

5%

5%

5%

4%

2%
0% 1%

1%
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2021 
Skolesamarbejde med ven-

skabsby Sudbury 
0,2 0 

Kilde: Budget 2022-2025, beløb opgivet i mio. kroner 

 

For hver indsats udarbejdes et projekt, der beskriver, 

hvordan indsatsen skal udfoldes, og hvordan midlerne 

skal anvendes og fordeles. Beskrivelsen fremlægges til 

politisk godkendelse. 

 

Med jævne mellemrum bliver der søgt fondsmidler til at 

understøtte indsatser på skoleområdet. I 2021 modtog 

Fredensborg Kommune således 3,2 mio. fra ’A. P. Møl-

ler og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til al-

mene formaal’ til et tre-årigt projekt ’Sproggaven med i 

skole’, som skal indføre en metode til sprogudvikling i 

børnehaveklasse og indskoling i perioden 2020-2023.  

 

I øjeblikket har skolerne i fællesskab en fondsansøg-

ning til Villumfonden om etablering af makerspaces på 

skolerne og medfølgende kompetenceudvikling af læ-

rerne.  

 

Derudover kan skolerne – enkeltvis eller i samarbejde – 

have søgt og evt. fået bevilget projektmidler til lokalt 

besluttede projekter. Eksempler på det i 2022 er en an-

søgning fra Fredensborg Skole, Humlebæk Skole og 

Kokkedal Skole i samarbejde med Human Practice 

Foundation til A. P. Møllerfonden om midler til en hel-

hedsorienteret trivselsindsats, ”Indre trivsel og læring”.  

Et andet eksempel er et samarbejde, der er indgået 

mellem de seks folkeskoler, konsulentvirksomheden 

Promentum og NGO’en Crossing Borders om at ud-

danne et antal verdensmålsambassadører på skolerne. 

Uddannelsen er rettet mod både elever og lærere. 

Ressourcetildeling til Ullerødskolen og  

Møllevejens Skole 

Ullerødskolen er takstfinansieret som andre specialsko-

ler under KKR-aftalen. Udgiften til elever fra Fredens-

borg Kommune, der visiteres til Ullerødskolen, betales 

af specialundervisningsbudgettet. Ullerødskolen hører 

under Center for Skole og Dagtilbud. 

 

Møllevejens Skole hører under Center for Familie og 

Handicap, hvor skolens budget ligger. Ved visitation af 

elever til Møllevejens Skole afregnes udgiften til skole-

delen på Møllevejen fra specialundervisningsbudgettet.  

Masterplan for specialområdet  

Specialundervisningsområdet udgør, som det fremgår 

af grafen ovenfor, ca. 15 pct. af det samlede skolebud-

get. Der udarbejdes hvert år en masterplan for special-

undervisning, som godkendes af Byrådet. Planen be-

skriver den økonomiske udvikling på området og peger 

på tiltag, der kan bidrage til, at budgettet for specialun-

dervisning overholdes.   

 

Budgettet til specialundervisning øges med 3,4 mio. kr. 

årligt i budgetaftale 2022 - 2025. Samtidig afsættes i 

alt 1,2 mio. kr. årligt til den inkluderende pulje, der gi-

ver skolerne mulighed for at ansætte personale for at 

understøtte et inkluderende undervisningsmiljø og ele-

ver i fare for eksklusion”.  
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MATERIALE 

 

 Den sammenhængende børne- og ungepoli-

tik 

 Byrådets arbejdsgrundlag for 2018-2021 

 Kvalitetsrapport 

 

I Fredensborg Kommune skal eleverne udvikle deres 

potentiale bedst muligt gennem høj kvalitet i det pæda-

gogiske og faglige læringsmiljø. Det er derfor også højt 

prioriteret at tilstræbe fuld kompetencedækning i folke-

skolens undervisning for at give de bedste betingelser 

for et kompetent, fagligt læringsmiljø. I de seneste op-

gørelser fra skoleåret 2019/20 havde Fredensborg 

Kommune en kompetencedækning på 91,5 pct. og var 

således allerede i mål med det nationale delmål om 90 

pct. kompetencedækning i skoleåret 2021/22.  

Der er i sommeren 2021 udmeldt en række frihedsgra-

der, som kommuner og skoler kan gøre brug af i skole-

året 2021/2022. En af frihedsgraderne er, at målet om 

kompetencedækning frafaldes i skoleåret. 

 

De nationale mål for folkeskolen sætter en ramme og 

en retning for alle, der arbejder på skoleområdet i Fre-

densborg Kommune. Et af de nationale mål er, at folke-

skolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, 

som de kan. Fredensborg Kommunes børne- og unge-

politik ”Det er sejt at blive dygtig” oversætter og sup-

plerer det mål med, at elever i kommunens skoler skal 

bevare deres nysgerrighed og lyst til at lære. Med ud-

gangspunkt i solid faglighed skal børnenes naturlige ud-

forskende tilgang til deres omgivelser fastholdes og 

styrkes.   

 

Et andet nationalt mål er, at folkeskolen skal mindske 

betydningen af social baggrund i forhold til faglige re-

sultater. Fredensborg Kommune stræber efter, at alle 

børn har lige muligheder for at udvikle deres potentiale 

og talent. Det betyder blandt andet, at alle børn skal 

mødes med høje ambitioner for deres udvikling og ud-

dannelse.  

 

En række projekter og indsatser skal understøtte kom-

munens visioner for skolen. De peger på hver sin måde 

ind i de nationale og kommunale målsætninger.  

Talenthold 

Fredensborg Kommunes skoler har i en længere år-

række oprettet talenthold på tværs af skolernes udsko-

lingsklasser og mellemtrin. Holdene retter sig mod sær-

ligt dygtige og engagerede elever indenfor forskellige 

fag og fagligheder, og eleverne udpeges af deres læ-

rere. Talentholdene blev som følge af de nationale ret-

ningslinjer ikke gennemført i corona-perioden for at 

undgå at blande eleverne på tværs af klasser og skoler. 

De er genoptaget fra skoleåret 2021/22.  

Fredensborg Naturskole 

Fredensborg Kommune har en naturfagskanon, hvor 

Fredensborg Naturskole har en central rolle i gennem-

førelsen af kanonen. Naturskolen er beliggende natur-

skønt i Humlebæk på Planteavlsstationen og udbyder i 

samarbejde med andre aktører 29 forløb målrettet for-

skellige årgange, som skolerne kan tilmelde sig.  

Et af tilbuddene er skolehaveforløbet ”Haver til maver”, 

som er en fast del af skolernes undervisning. I skoleha-

ven får eleverne jord under neglene, høster deres egne 

grøntsager og laver mad af dem i skolehavens udekøk-

ken, alt imens matematikken, naturfag, læsning og 

samarbejde styrkes under åben himmel. Skolehavefor-

løbet er målrettet 4. årgang og specialklasser omkring 

4.årgang. 

Sproggaven med i skole 

Sproggaven med i skole er en videreførelse af sprog-

gaven på dagtilbudsområdet. Det er et projekt, der 

styrker børns overgang fra dagtilbud til skole og skaber 

et stærkt fagligt og tværprofessionelt samarbejde mel-

lem lærere og pædagoger i indskolingen, pædagoger i 

SFO og pædagoger i dagtilbuddene. Samarbejdet har 

fokus på det sprog, som børnene skal lære, når de star-

ter i skole – det sprog, der er knyttet til skolens fag. 

Projektet afvikles på de seks folkeskoler og Ullerødsko-

len i perioden 2020-2023 og er støttet af ’A. P. Møller 

og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til almene 

formaal’. 

Dansk som andetsprog 

Skolerne er forpligtet til at undervise elever med et an-

det modersmål end dansk, der har behov for det, i 

dansk som andetsprog (DSA) for at styrke deres dansk-

Det er sejt at blive dygtig 
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sproglige kompetencer. Der kan både være tale om to-

sprogede elever, der har været i Danmark i længere 

tid, og nyankomne tosprogede elever. Som en del af 

ressourcetildelingen tildeles skolerne ekstra midler efter 

antallet af tosprogede elever. For nyankomne tospro-

gede elever uden forudgående kendskab til dansk i de 

ældste klasser, er der oprettet et modtagetilbud på 

Humlebæk Skole. 

Sprogpilot 

Sprogpilot er Fredensborg Kommunes læsetilbud med 

plads til 108 elever hvert år. Det består af intensive  

læsekurser á 9 ugers varighed til læseudfordrede og 

ordblinde elever på alle klassetrin. Tilbuddet foregår på 

skift på skolerne i de enkelte bysamfund. Når eleverne 

deltager på sprogpilot er målet naturligvis at styrke  

deres læse- og skrivefærdigheder, men det er også et 

mål at styrke elevernes selvværd og motivation for at 

lære. På den måde får eleverne værktøjer med fra de  

9 uger, som de kan bruge resten af skoleåret.  

Kvalitetsrapporten tager temperaturen 

Kvalitetsrapporten på skoleområdet giver et indblik i 

skolernes resultater og et billede af udviklingen på 

kommunens skoler. Fredensborg Kommune betragter 

trivsel og faglighed som hinandens forudsætninger, og 

kvalitetsrapporten følger således op på både faglige re-

sultater og målinger af elevernes trivsel. Resultater fra 

afgangsprøverne, de nationale test, den nationale triv-

selsmåling mv. kan aldrig give et fyldestgørende billede 

af fagligheden på skolerne, men statistik giver alligevel 

en pejling på, hvor skolerne er på vej hen. Udover en 

rapportering til det politiske niveau, fungerer kvalitets-

rapporten som et udviklingsværktøj for den enkelte 

skole og skolebestyrelse og som et dialogværktøj mel-

lem skole og administration.  

 

Som et led i de øgede frihedsgrader, der blev udmeldt i 

sommeren 2021, har Byrådet i Fredensborg Kommune 

besluttet, at der skal udarbejdes en begrænset kvali-

tetsrapport for skoleåret 2020/2021. 
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MATERIALE 

 

 Programmet for fremtidens folkeskoler 

 Pejlemærkerne – ”På vej mod fremtidens 

skoler i Fredensborg Kommune” 

 

Byrådet sætter i sit arbejdsgrundlag ambitionerne højt 

for Fredensborg Kommunes skoler. De skal være blandt 

Danmarks bedste, det naturlige valg for alle børn, som 

bor i kommunen, og de skal være værd at flytte efter, 

når familier skal beslutte, hvor de skal bo.  

 

Allerede i dag har Fredensborg Kommune velfunge-

rende skoler med et højt fagligt niveau og en høj triv-

sel. For at sikre at skolerne også fremadrettet kan være 

blandt de allerbedste, arbejdes der langsigtet med ud-

viklingen af kommunens skolevæsen – både når det 

kommer til indhold og fysiske rammer.  

Ambitiøs fornyelse af folkeskolerne i Fredensborg 

Kommune  

I budget 2018 vedtog Byrådet i Fredensborg Kommune 

at afsætte omkring 700 mio. kr. til et storstilet udvik-

lingsprojekt, som omhandler skolernes fysiske pædago-

giske og didaktiske læringsmiljøer. Gennem modernise-

ring og nybyggeri sikres det, at alle skoler løftes, så de 

fortsat kan stille læringsmiljøer til rådighed, som bedst 

udvikler eleverne og giver dem kompetencer, der er ef-

terspurgt i fremtiden. Det skal være læringsmiljøer, der 

både danner og klæder eleverne på til at tage aktiv del 

i et globaliseret, gennemdigitaliseret samfund i hastig 

forandring med både muligheder og udfordringer.  

 

Aktuelt er moderniseringen af Kokkedal Skole nået 

langt med renovering og opgradering af centralrum-

mene, åbning af det nye kombinerede PLC og folkebibli-

otek samt modernisering af Spor A.  

 

I Nivå skal der bygges en helt ny skole, som skal stå 

færdig til at tage brug i 2025. I den mellemliggende pe-

riode er det besluttet at samle hele Nivå Skole på Nivå 

Skole Nord fra skoleåret 22/23, så der bliver én skole 

på én matrikel allerede forud for indflytning i den nye 

skole. Der er tilrettelagt en inddragende proces for til-

blivelsen af den nye skole for at sikre, at den kommer 

til at opfylde de behov og ønsker, der er til et nyt og 

moderne skolebyggeri. 

Pejlemærker for fremtidens skoler  

Samtidig med den ambitiøse plan for sikring af de fysi-

ske rammer for skolerne i Fredensborg Kommune, er 

der også sat en fælles retning for skolernes udvikling 

de kommende år i pejlemærkerne ” På vej mod fremti-

dens skoler i Fredensborg Kommune”.  

 

I Fredensborg Kommune skal alle elever forlade skolen 

med færdigheder i de klassiske faglige discipliner som 

dansk, matematik og naturfag. Samtidig lægges der 

stor vægt på, at skolerne skal klæde eleverne på til at 

kunne agere på et fremtidigt arbejdsmarked, som vil 

være præget af foranderlighed, avanceret teknologi og 

samarbejde i fysiske og virtuelle netværk både lokalt og 

globalt.  

 

Som konkrete udløbere af pejlemærkerne arbejder sko-

lerne aktuelt på tværs af kommunen med følgende ind-

satser og projekter: 

Projektbaseret læring (PBL) 

Projektbaseret læring er en metode, som har til formål 

at bidrage til at skabe motivation og engagement 

blandt skoleelever, da omdrejningspunktet er, at un-

dervisningen skal være meningsgivende for eleverne. 

Det bliver den gennem yderst strukturerede projekt-

forløb, der tager afsæt i virkelige problemstillinger, som 

inddrager det omkringliggende samfund og munder ud i 

en fremvisning for et relevant publikum. I Fredensborg 

Kommune deltager alle skoler i et treårigt kompetence-

udviklingsforløb, hvor medarbejdere på mellemtrinnet 

modtager undervisning, der giver dem kompetencerne 

til at arbejde med projektbaseret læring. I skoleåret 

2021/2022 gennemføres forløbet på 5. årgang, og te-

maet er FN’s 17 verdensmål. 

First Lego League 

First Lego League er et tværkommunalt innovationsfor-

løb, hvor elever i 6. og 7. klasse fra alle skolerne i Fre-

densborg Kommune arbejder projektbaseret med at 

løse en global problemstilling. Som en væsentlig del 

af projektet arbejder eleverne med teknologiforståelse 

og programmering af robotter. Forløbet afsluttes med 

en konkurrence i projektfremlæggelse og robotkørsel. 

Byrådet har i budgetaftale 2019-2022 afsat midler til 

medfinansiering af afvikling af Lego League. 

Fremtidens Folkeskoler 
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Teknologiforståelse 

Teknologiforståelse er et nyt fag eller faglighed, der 

forventes at blive en del af skolens fagrække på natio-

nalt plan. Skolerne i Fredensborg Kommune arbejder 

med at opbygge kapacitet omkring teknologiforståelse, 

så eleverne kan blive klædt på til en fremtid, hvor tek-

nologi præger alle dele af livet og arbejdslivet. Lærer-

netværket af ”digitale ildsjæle” bidrager til denne kapa-

citetsopbygning. 

 

Ullerødskolen har gennem de sidste tre år deltaget i 

Undervisningsministeriets store udviklingsprojekt om 

teknologiforståelse og har i stor udstrækning imple-

menteret området som en dimension i fagene. 

 

Med støtte fra Villum Fonden indgår Fredensborg Kom-

mune i et praktikernetværk, som har til formål at skabe 

et fagligt netværk og give flere lærere og pædagoger 

kompetencer til at igangsætte og gennemføre lærings-

aktiviteter med teknologiforståelse gennem kompeten-

ceudvikling og afledt kapacitetsopbygning lokalt på sko-

lerne. Netværket består af et team af pædagogiske 

medarbejdere og en ledelsesrepræsentant fra hver af 

de seks folkeskoler i Fredensborg Kommune. Netværket 

understøttes af Future Classroom Lab under Køben-

havns Professionshøjskole, som deltager på teammøder 

og i co-teaching-sessioner på skolerne.  

Makerspaces 

Fredensborg Kommune har medio 2021 søgt Villum 

Fonden om støtte til et fireårigt projekt om at opbygge 

og drive makerspaces, som kan danne rammerne og 

værktøjerne/teknologien, der understøtter den praktisk 

skabende og eksperimenterende tilgang i undervisnin-

gen. Samtidig skaber det rammerne for skolernes ar-

bejde med teknologiforståelse, som kommunen har 

stort fokus på. Såfremt ansøgningen godkendes, vil der 

være opstart i 2022/2023. 

Et styrket skolesamarbejde med internationale 

venskabsbyer 

Fredensborg Kommune har fire venskabsbyer, herunder 

Bad Berleburg i Tyskland og Sudbury i England. Byrå-

det har afsat midler til, at skolerne i 2022 kan udvikle 

nye samarbejder med skolerne i de to byer, bl.a. i form 

af muligheden for udvekslingsbesøg. Den konkrete 

planlægning af samarbejdet sker i samarbejde mellem 

skoler og administration i de respektive kommuner.  

Åben Skole 

I pejlemærkerne er det beskrevet, hvordan Fredens-

borg Kommunes skoler løbende arbejder på at udvikle 

gode kontakter og samarbejde med foreninger, virk-

somheder og kulturinstitutioner i lokalområdet for at 

understøtte elevernes læring i samspil med det om-

kringliggende samfund. Mange kontakter og forløb er 

organiseret i platformen Skolenivirkeligheden.dk, som 

er udviklet i Fredensborg Kommune. Her kan lærere og 

pædagoger finde et forløb, en oplevelse eller en inspira-

tionskilde, der passer ind i de fleste læringsforløb. Lige 

fra at dyrke en køkkenhave til hvorfor man betaler 

skat, eller hvordan man får bevægelse ind i skoleda-

gen. 

 

Skoleplanerne dokumenterer, at der på skolerne udover 

projekter på tværs af skolerne også er igangsat et eller 

flere lokale udviklingsprojekter med baggrund i pejle-

mærkerne fx dannelseskanon på Fredensborg Skole, 

PBL-forløb på Langebjergskolen eller ScienceCenter på 

Kokkedal Skole. 
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MATERIALE 

 

 Den sammenhængende Børne- og  

Ungepolitik 

 Byrådets arbejdsgrundlag 2018-2021 

 Den nationale trivselsmåling 

 

Det tredje nationale mål for udvikling af folkeskolen 

sætter en ambition om, at tilliden til og trivslen i folke-

skolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for 

professionel viden og praksis. Målet er operationaliseret 

ved, at elevernes trivsel skal øges. 

 

Trivsel er en væsentlig forudsætning for børns udvikling 

og læring. Derfor er der i Fredensborg Kommune stort 

fokus på børns trivsel, og skolerne har igennem en år-

række scoret højt i de nationale trivselsmålinger - til 

glæde og gavn for elever og medarbejdere. Af Byrådets 

arbejdsgrundlag fremgår det som et særskilt mål, at 

trivslen i skolerne skal fastholdes, idet trivsel og faglig-

hed er hinandens forudsætninger.  

 

Arbejdet med trivsel i skolerne 

Alle skoler arbejder systematisk igennem hele skoleti-

den med at vurdere og følge op på elevernes trivsel 

blandt andet gennem de nationale trivselsmålinger. 

Trivselsvurderinger, opfølgning på elevfravær og andre 

trivselstiltag skal så tidligt som muligt spotte eventuelle 

udfordringer i en klasse/elevgruppe eller hos en elev. 

På den måde sikres det, at udfordringerne i mindst mu-

ligt omfang kommer til at påvirke barnets fortsatte ud-

vikling og læring. På baggrund af resultaterne i den na-

tionale trivselsmåling udarbejder skolerne hver især 

handleplaner for arbejdet med trivsel. 

 

Herudover har alle skoler et værdiregelsæt, som skole-

bestyrelsen på den enkelte skole sammen med skolele-

deren fastsætter. Værdiregelsættet skal blandt andet 

indeholde en antimobbestrategi, som beskriver hvordan 

skolen arbejder målrettet med trivsel og forebygge 

                                                 
4 Se f.eks. ”Pres og stress – hvordan mindsker vi presset 

på børn og unge”, Børns Vilkår og Trygfonden, 2020 

mobning, herunder digital mobning. Denne strategi ud-

stikker retningslinjer for god adfærd og respektfulde re-

lationer både mellem eleverne indbyrdes og mellem 

eleverne og lærerne.  

Trivselsindsatser 

Fredensborg Kommune har iværksat en række indsat-

ser og projekter for at højne eller sikre trivsel for alle 

elever i vores skoler: 

Stress, angst og præstationspres 

Antallet af børn og unge med stress, depression, angst 

og selvskadende adfærd er de senere år steget i hele 

landet, og undersøgelser viser4, at mange unge føler 

sig presset af forventninger til at klare både lektier, 

venner, familie, sociale medier og fritidsaktiviteter på 

samme tid. Fredensborg Kommunes Byråd har ad to 

omgange afsat budgetmidler til at udvikle et undervis-

nings- og kompetenceudviklingsprojekt for elever på 7. 

og 8. klassetrin, som skal klæde de unge på til at hånd-

tere den slags forventningspres, således at de ikke ud-

vikler stress eller anden mistrivsel.  

 

Det treårige projekt er begyndt som pilotprojekt på 

Kokkedal og Humlebæk Skoler i 2020/2021 og udrulles 

i 2021/2022 til de øvrige fire folkeskoler.  

Aktivt fremmøde 

Som led i arbejdet for at modvirke langvarigt skolefra-

vær og udvikling af skolefravær blandt elever i kommu-

nens skoler, er indsatsen ”Aktivt Fremmøde” sat i gang. 

Med indsatsen sættes øget fokus på elevens fravær, så 

skole, elever og forældre tidligt kan gå i dialog om år-

sagen til fraværet og derigennem forebygge, at fravæ-

ret bliver så massivt, at eleven mister tilhørsforholdet 

til læringsfællesskabet og får et betydeligt fagligt efter-

slæb. Der udvikles en kommunal strategi for en tidlig 

og forebyggende indsats. Strategien udmøntes lokalt i 

handleplaner og indsatser på skolerne. 

Elever med særlige behov 

Af Fredensborg Kommunes sammenhængende børne- 

og ungepolitik fremgår det, at en sammenhængende og 

koordineret indsats skal understøtte børn og unge med 

behov for hjælp til at håndtere faglige, sociale eller per-

sonlige udfordringer. Det kan ske enten i den almene 

undervisning eller i særlige tilbud. 

Trivsel 
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Skolerne har en stor opgave med at håndtere og støtte 

op om elever med særlige behov. Arbejdet lokalt på 

skolerne understøttes af AKT-leder og andet AKT-per-

sonale, og der er derudover mulighed for at trække på 

de understøttende og rådgivende funktioner i forvalt-

ningen.   

Stærkt tværfagligt samarbejde om børn 

I arbejdet med elever med særlige behov prioriteres 

den tidlige, forebyggende indsats, så børn får hjælp så 

tidligt som muligt, hvis de har behov for det. Ved at  

reagere på den første bekymring for mistrivsel, arbej-

des der på at håndtere udfordringer, inden de udvikler 

sig til større fastlåste problemer. Med udgangspunkt i 

barnets og familiens behov, ønsker og ressourcer arbej-

des der på at gøre det, der virker og giver værdi for 

barnet eller den unge. 

 

Fredensborg Kommune har implementeret en tværfag-

lig samarbejdsmodel, der tager udgangspunkt i tidlig 

indsats, hvor praksisvejledere og fremskudt myndighed 

på skolerne supplerer og samarbejder med skolens 

AKT-personale og det pædagogiske personale omkring 

eleven. Der afholdes løbende koordinationsmøder, in-

terne og tværfaglige konferencer på de seks folkesko-

ler. Arbejdet forudsætter løbende bevågenhed og itale-

sættelse af modellens potentiale for at understøtte det 

tværfaglige samarbejde med mange aktører og interes-

senter. 
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MATERIALE 

 

 Kvalitetsrapport 

 Måltal for overgang til ungdomsuddannelser 

 Handleplan for øget søgning til erhvervsud-

dannelserne 

 Sammenhængende plan for vejledning 

 

 

I Fredensborg Kommune skal de unge sendes godt vi-

dere efter folkeskolen til en ungdomsuddannelse. Kom-

munen har en målsætning om, at 95 pct. af en ung-

domsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, 

og nationalt er målet, at mindst 25 pct. af en ungdoms-

årgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 

grundskolen. For at øge søgningen til erhvervsuddan-

nelserne er kommunerne forpligtet til at offentliggøre et 

lokalt måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne. I 

Fredensborg Kommune har Byrådet sat et lokalt mål 

om, at 12 pct. af de unge skal søge en erhvervsuddan-

nelse efter grundskolen i 2022 og 13 pct. i 2026.  

 

Med udgangspunkt i disse målsætninger arbejder skole-

væsenet i Fredensborg Kommune i tæt samarbejde 

med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) for, at 

de unge får de bedste forudsætninger for at mestre 

eget liv og træffe valg om ungdomsuddannelse, der er 

rigtigt for dem hver især.  

 

En sammenhængende plan for vejledningsaktiviteter 

skal sikre, at de unge i 8. og 9. klasse bliver klogere på 

både sig selv og på deres valgmuligheder. Planen er 

udarbejdet i et samarbejde mellem skoleledere, uddan-

nelsesvejledere og forvaltning, så både skoler og ud-

dannelsesvejledere har nærhed til aktiviteterne og 

sammen kan støtte de unge i den valgproces, de gen-

nemgår i udskolingen. Et eksempel på, hvordan der 

skabes sammenhæng, er, at uddannelsesvejlederne 

mødes med lærerteams på skolerne i august og plan-

lægger, hvordan emnet Uddannelse og Job skal indgå i 

skoleåret. Det giver lærerne mulighed for at tænke vej-

ledningsaktiviteterne ind i den øvrige undervisning.  

Mere praksisfaglighed i folkeskolen 

Fredensborg Kommune har udarbejdet en handleplan 

med initiativer, der skal øge søgningen til erhvervs- 

uddannelser. I 2019 søgte færre end hver tiende en  

erhvervsuddannelse efter grundskolen i Fredensborg 

Kommune, og det forpligtede kommunen til at udforme 

en handleplan.  

 

Fredensborg Kommune mener, at de unge får de bed-

ste forudsætninger for at træffe valg om ungdomsud-

dannelse, hvis de i højere grad træner kompetencer til 

forskellige typer af ungdomsuddannelser i folkeskolen. 

Handleplanen har derfor praksisfaglighed i centrum, og 

vil med sine initiativer styrke elevernes praksisfaglige 

kompetencer og derigennem skabe interesse for prak-

sisfaglige ungdomsuddannelser. I budgetforliget 2019-

2022 blev der afsat 0,5 mio. kr. årligt, som udmøntes 

til en styrkelse af de obligatoriske praktisk/musiske 

valgfag på 7. og 8. årgang. 

 

I de praktisk/musiske valgfag skal eleverne møde rele-

vante rollemodeller, besøge relevante virksomheder og 

arbejde med praksisfaglighed inden for fag, som inte-

resserer dem. Med handleplanen er der samtidig sat 

penge af til, at skolerne kan udbyde flere fag på mindre 

hold. Mindre hold og nye aktiviteter i valgfagene kom-

mer alle elever i 7. og 8. klasse til gode, men tilgodeser 

i særlig grad elever med et praksisfagligt potentiale og 

elever, som er mættet af boglig undervisning.  

 

Praksisfagligheden bliver desuden prioriteret ved, at der 

oprettes lærernetværk på tværs skolerne i de fire prak-

tisk/musiske valgfag. Nogle af netværkene er allerede i 

gang, andre skal først til at starte op. I netværkene får 

lærerne mulighed for at udveksle erfaringer og sammen 

udvikle kompetencer inden for deres fag.  

Elevpraktik 

Vejledningsaktiviteterne i 8. og 9. klasse kan suppleres 

med en erhvervspraktik, som giver eleverne mulighed 

for at smage på arbejdslivet inden for en branche, der 

interesserer dem. Fredensborg Kommune abonnerer på 

elevpraktik.dk, som er en portal med virksomheder, der 

udbyder erhvervspraktik i kommunens nærområde. 

Elever i 8. og 9. klasse har ret til en uges erhvervsprak-

tik, men det er elevens eget ansvar at finde en praktik-

plads. Det kan i sidste ende betyde, at elever uden det 

nødvendige overskud eller opbakning hjemmefra, mis-

ser muligheden for en praktik. Portalen elevpraktik gør 

På vej mod en ungdomsuddannelse 
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det nemmere for eleven at finde en erhvervspraktik, og 

samtidig bliver det lettere for lærere og vejledere om-

kring eleven at støtte søgningen efter en praktikplads.  

10. klasse som en vej til ungdomsuddannelse 

Fredensborg Kommune har et 10. klassestilbud på Fre-

densborg Skole. I 10. klasse er der dels fokus på at for-

bedre de unges faglige niveau, og dels på at den unge 

skal blive mere moden og dermed klar til at fortsætte 

på en ungdomsuddannelse. De unge arbejder med sig 

selv inden for en fast og genkendelig struktur, og det er 

højt prioriteret, at de unge også selv bliver bevidste 

om, hvad de ønsker at få ud af 10. klasse, fordi motiva-

tion er afgørende for de unges udbytte af undervisnin-

gen. I 10. klasse er der brobygning til erhvervsuddan-

nelserne, bl.a. med skræddersyede forløb på U/Nord – 

erhvervsskolen i Hillerød og Restaurantskolen i Valby. 
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Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne, A20:  

https://www.kl.dk/media/25184/o20-5032-aftale-om-arbejdstid-for-undervisere-i-kommunerne.pdf  

https://www.dlf.org/media/13893118/a20_aftale_om_arbejdstid_for_undervisere_i_kommu-

nerne_2020_print.pdf  

Samarbejdsaftale om lærernes arbejdstid i skoleåret 2021/2022:  

https://www.fredensborg.dk/document/80b18c06-3f66-4fe4-98a7-ef0a08d703e2 

Den sammenhængende børne- og ungepolitik:  

https://www.fredensborg.dk/Files/Files/Politik/Politikker/B%C3%B8rn_og_Unge2022.pdf 

Byrådets arbejdsgrundlag for 2018-2021:  

https://www.fredensborg.dk/politik/politikker-og-arbejdsgrundlag/byraadets-arbejdsgrundlag  

Budgetforlig 2022 – 2025 

https://www.fredensborg.dk/politik/budgettet  

Masterplan for specialundervisning:  

https://www.fredensborg.dk/document/3849259b-eef8-4891-a0b9-25320611f514  

Programmet for fremtidens folkeskoler 

https://www.fredensborg.dk/kommunen/fremtidens-folkeskoler  

Pejlemærkerne – ”På vej mod fremtidens skoler i Fredensborg Kommune” 

https://www.fredensborg.dk/borger/folkeskoler-og-sfo/pejlemaerker-for-fremtidens-skoler  

Kvalitetsrapporter og datarapporter:  

https://www.fredensborg.dk/borger/folkeskoler-og-sfo/faglighed-og-kvalitet  

Den nationale trivselsmåling:  

https://www.uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test--trivselsmaaling-og-sprogproever/trivselsmaaling 

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1792.aspx  

Børne- og Skoleudvalget orienteres om resultaterne for Fredensborg Kommunes skoler for 2021 på udvalgsmøde 

30/11 2021. Se dagsorden og referat her: https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater  

Måltal for overgang til ungdomsuddannelser:  

https://www.fredensborg.dk/borger/folkeskoler-og-sfo/overgang-til-ungdomsuddannelse  

Handleplan for øget søgning til erhvervsuddannelserne:  

https://www.fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fBorgere%2fSko-

ler%2fHandleplan.pdf  

Præsentation af 10. klasse på Fredensborg Skole: 

https://www.10klasse-fredensborgskole.dk/  

Materiale: 

https://www.kl.dk/media/25184/o20-5032-aftale-om-arbejdstid-for-undervisere-i-kommunerne.pdf
https://www.dlf.org/media/13893118/a20_aftale_om_arbejdstid_for_undervisere_i_kommunerne_2020_print.pdf
https://www.dlf.org/media/13893118/a20_aftale_om_arbejdstid_for_undervisere_i_kommunerne_2020_print.pdf
https://www.fredensborg.dk/document/80b18c06-3f66-4fe4-98a7-ef0a08d703e2
https://www.fredensborg.dk/Files/Files/Politik/Politikker/B%C3%B8rn_og_Unge2022.pdf
https://www.fredensborg.dk/politik/politikker-og-arbejdsgrundlag/byraadets-arbejdsgrundlag
https://www.fredensborg.dk/politik/budgettet
https://www.fredensborg.dk/document/3849259b-eef8-4891-a0b9-25320611f514
https://www.fredensborg.dk/kommunen/fremtidens-folkeskoler
https://www.fredensborg.dk/borger/folkeskoler-og-sfo/pejlemaerker-for-fremtidens-skoler
https://www.fredensborg.dk/borger/folkeskoler-og-sfo/faglighed-og-kvalitet
https://www.uvm.dk/folkeskolen/elevplaner-nationale-test--trivselsmaaling-og-sprogproever/trivselsmaaling
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1792.aspx
https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater
https://www.fredensborg.dk/borger/folkeskoler-og-sfo/overgang-til-ungdomsuddannelse
https://www.fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fBorgere%2fSkoler%2fHandleplan.pdf
https://www.fredensborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2fBorgere%2fSkoler%2fHandleplan.pdf
https://www.10klasse-fredensborgskole.dk/
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