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Effektmål 
 
 

• At andelen af unge, der fuldfører en ungdomsuddannelse, skal øges 
med 5 procent i den kommende 3 årsperiode. 

          (UNI-C, marts 2008:  
           Andelen af unge, der enten er i gang eller har fuldført en 
           ungdomsuddannelse i Odense, er på 84 %) 
 

• Der indføres tolærerordninger i fagene dansk 1.-2. klasse og 
matematik 1.- 3. klasse i løbet af 3 år. 

 
• At der i Skolevæsenet sikres en handleplan for en tidlig indsats i 

forhold til alle de fagligt/socialt svage elever, og at den følges op 
gennem hele skoleforløbet. 

 
• At der i løbet af de næste tre år er udarbejdet uddannelsesplaner for 

alle lærere, der sikrer relevant efteruddannelse i deres 
undervisningsfag.   

 
• At alle tosprogede elever om 3 år undervises af lærere der som 

minimum har gennemført et 30-timers kursus i DSA. 
 

• At økonomien til elever med særlige behov centraliseres og at 
specialskoler og skoler med specialklasser opretholdes og udvikles.  

 
• At alle skoler i løbet af næste skoleår har mulighed for at tilbyde 

mindst 4 praktisk/musisk/kreative fag i udskolingen på baggrund af 
dialog med eleverne. 

  

 
 
 



BAGGRUND 
 
 
 
Vi ved at økonomisk, social og kulturel kapital spiller en væsentlig rolle 
for børns og unges motivation for uddannelse. 
Vi ved at ca.  80 % af en ungdomsårgang klarer sig godt. 
Vi ved at der er en klar sammenhæng mellem forældres 
uddannelsesbaggrund og den måde, deres børn klarer sig på i 
uddannelsessystemet. 
Vi ved at det kun er 64 % af de tosprogede elever, der gennemfører en 
ungdomsuddannelse. 
Vi ved at drenge med anden (ikke-vestlig) kulturel baggrund end dansk har 
større frafald på ungdomsuddannelserne. 
Vi ved at to tredjedele af eleverne i folkeskolens specialklasser er drenge. 
Vi ved at det motiverer, når der stilles tydelige krav. 
Vi ved at masser af forskning underbygger ovenstående –  
 se mere i det medsendte bilag! 
 
Derfor vil vores primære fokus være på de 20 %, der ikke 
gennemfører en ungdomsuddannelse.  
 
Det kræver en tidlig indsats! 
 
Vi foreslår derfor:  
 
 - tolærerordninger i indskolingen i fagene dansk og matematik for at 
   sikre, at de basale færdigheder er på plads  
  
 - målrettede tolærerordninger derefter, som hurtig og effektiv støtte i  
   forhold til de elever, der ikke lever op til trinmålene efter 2. klasse i 
  dansk/læsning og 3. klasse i matematik. 
 
 
 



Hvad skal der til? 
 

• Sammenhæng mellem klasserumsledelse, didaktik og relationer  
• Fagligt og didaktisk veluddannede lærere inden for de områder de 

underviser i 
• Støtte til fagligt svage elever organiseret på en måde, så eleverne 

ikke udelukkes fra de forskellige aktiviteter 
• Lærerne har klare strukturerede planer og dagsordener for deres 

undervisning som leder mod fastlagte faglige mål. Undervisningen 
præges af åben kommunikationspraksis der bæres af klare regler - 
både frihed og tryghed som en forudsætning for elevernes aktive 
deltagelse  

• Klassen og klasselærerne skaber faste strukturer, klare rammer og 
trygge relationer 

• Kendte lærere skaber tryghed, især for elever med spinkle eller ringe 
netværk 

• Kvalificerede og målrettede lektietilbud i lektiecafe 
 
I undervisningen skal lærerne udfordre, motivere og stille krav.  
Det er ligeledes vigtigt, at læreren gennem klasserumsledelse og udvikling 
af relationsarbejdet arbejder målrettet med, at der skabes lyst til og glæde 
ved at lære, så eleverne rustes til livslang læring. 
Uddannelse er den måske vigtigste faktor til at bryde negativ social arv og 
er en vigtig kilde til identitet og tilhørsforhold. Det aktive medborgerskab 
begynder og udvikles i klassen i den brede, almene og mangfoldige skole.  
Derfor kan det ikke understreges kraftigt nok at de faste læreres arbejde i 
klassen med sociale relationer, klasserumsledelse og fagligt didaktisk 
indhold er indbyrdes afhængige størrelser der kan ikke skilles ad. 
Den lokale folkeskole skal altid have som ambition, at den opleves som 
attraktiv af distriktets elever. I stedet for den delte skole eller 
sorteringsskole, skal vi skabe de bedste betingelser for den levende, 
eksperimenterende og mangfoldige lokale folkeskole.  



Indskoling:  
 
 
Fokus på læsning i alle fag 
 
Det er afgørende vigtigt med en tidlig indsats. Hvis ikke elevens basale 
færdigheder som f.eks. læsning er på plads, bliver det fremover for tungt 
og besværligt for den pågældende elev og motivationen daler langsomt, 
men sikkert, gennem resten af skoleforløbet.  Hermed er begyndelsen til 
den glidebane, vi skal undgå, allerede skabt. Derfor foreslås 
tolærerordninger i fagene dansk og matematik. 
 
Især de yngste elever har brug for faste og kendte fællesskaber med en 
struktureret tilrettelagt undervisning. Derfor er klassen og klasselærerne 
helt centrale. Opdeling, sortering og skiftende voksne vil derimod have 
store sociale omkostninger for de elever, der i forvejen har det sværest. Det 
gør sig i øvrigt gældende igennem hele skoleforløbet. 
 
 
 
 
 
 
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mellemtrin:  
 

 
Fokus på naturfag 
 

På mellemtrinnet skal elevernes faglige niveau i læsning konsolideres og 
automatiseres. Læsningen skal udbygges med læsevedligeholdelse, 
læseforståelse samt faglig læsning. For elever der ikke har nået de 
forventede mål i dansk og matematik opereres med målrettede 
tolærerordninger, f.eks. AKT- lærere, læsevejledere, matematikvejledere. 
så der hurtigt kan iværksættes tiltag og kontinuerligt følges op på de 
pågældende elevers faglige og sociale problemfelter, samt at den faglige 
undervisning understøttes begrebsmæssigt på elevernes 1. sprog. 
Det er vigtigt at timetallet på mellemtrinnet ikke udsultes. 
 
De naturvidenskabelige fag rummer et potentiale for at bryde den sociale 
arv. 
Natur og teknik motiverer også vilde drenge og elever med anden etnisk 
baggrund. Det forudsætter dog at undervisningen tilrettelægges fysisk-
eksperimenterende, hvilket igen forudsætter at lærerne er fagligt klædt på 
til opgaven. 
Den praktiske natur- og teknikundervisning skal følges op med konkrete 
krav:  
” Hvis natur og teknik bliver sådan noget, hvor Brian og Ahmed kan hygge 
sig ved at bruge deres hænder, skal det sikkert nok give bedre trivsel, men 
det giver ikke mønsterbrud eller flere naturvidenskabelige kompetencer”, 
siger Frans Ørsted.   
Det er afgørende, at man ikke forveksler praktisk med ateoretisk. Det 
handler om at motivere de utilpassede elever gennem nogle praktiske 
metoder uden at slække for meget på kravene. 
Kommunens nuværende tilbud i undervisning som på f.eks. Naturskolen 
Vigelsø skal gøres gratis. Vi kan ikke holde til, at det er den enkelte skoles 
eller klasses økonomi, der er afgørende for, om klassen har mulighed for at 
få udbytte af denne undervisning. 
 
 



Udskoling: 
 
 

Fra praksis til teori 
 

Trinmålene er fortsat pejlemærkerne gennem udskolingen. Det er vigtigt at 
der målrettet og kontinuerligt følges op på de elevernes faglige og evt. 
sociale problemfelter. Dette gives fortsat den nødvendige støtte for at opnå 
målene. 
Det er af afgørende betydning, at udskolingsdelen også tilgodeser den 
gruppe af elever, der er mere praktisk orienteret - dvs. elever der ikke 
søger ind på gymnasiale uddannelser, men f.eks. på tekniske skoler. 
Oven på de seneste års faglige og boglige opstramninger er især de 
praktisk/musiske og praktiske valgfag i udskolingen snævret ind eller helt 
forsvundet. Det betyder, at der er elever som ikke udfordres i forhold til 
deres resurser og potentialer. Disse elever har brug for at knytte teori og 
praksis tæt sammen for overhovedet at kunne se en mening med det de 
foretager sig.  

Gennem centralt tildelte udviklingspuljer vil skolerne - i dialog med 
eleverne - målrettet kunne fokusere på praktiske og temaprægede 
undervisningsaktiviteter, der vil kunne understøtte denne udfordring.  

 

             



AFSLUTNING 
 
Det er afgørende at det enkelte barn modtager det rette 
undervisningstilbud.  
Hvis Odense Kommune vil styrke kvaliteten i undervisningen, skal man 
derfor være bevidst om afdækning af lærernes reelle 
efteruddannelsesbehov.  
Det er ligeledes vigtigt at man ikke nedlægger eller omfordeler resurser fra 
det specialpædagogiske område til almendelen pga. af effektiviseringer og 
trængt økonomi i kommunen. 
Eleverne fra det specialpædagogiske område har brug for mindre enheder 
og flere lærerresurser end almendelen.  
En sådan beslutning vil på ingen måde bære hen imod målet om Odense 
Kommunes ”Ungestrategi” om, at alle unge skal gennemføre en 
ungdomsuddannelse.  
Det er afgørende vigtigt at holde fokus på de 20 %, således at alle elever 
kan blive udfordret i Fremtidens Skole i Odense. 
 
 
 
 
 
 
Bilag vedlagt:  
”Morgendagens skole” 
”10 skarpe om undervisning” 
 


