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LEDELSE AF  
UDSKOLINGEN
Udskolingen er andet og mere end en overgang til ungdomsud-
dannelse. Det er tre vigtige skoleår, der skal føre til, at alle elever 
gennemgår en faglig, social og personlig udvikling. KL inviterer til en 
digital konference, hvor den kommunale skoleforvaltning og skole-
lederne i fællesskab kan fordybe sig i og finde nye veje og inspira-
tion i ledelsen af udskolingen.  

Den digitale konference udbydes i form á tre møder af to timer: 

1. 24. september kl. 9-11 
 Udskolingens udfordringsbilleder 

2. 1. oktober kl. 9-11
 Hvad er en god udskoling, og er udskolingen blevet for boglig?

3. 6. oktober kl. 9-11
 Hvordan løfter vi alle elever?

Det første digitale møde er den 24. september 2020. Det er den 
dag, hvor KL havde planlagt at afholde den årlige Folkeskolekonfe-

rence, men da det er usikkert, om det er muligt at mødes mange 
mennesker i efteråret, får konferencen et smittefrit format. 

De tre temaer vil blive bundet sammen på helt samme vis, som 
hvis det var en konferencedag – med en rød tråd fra start til slut. 
Formen vil være korte oplæg fra gode oplægsholdere, drøftelser og 
diskussioner. Vi har alle været igennem et særligt corona-forår med 
nye erfaringer, som giver os nyt udgangspunkt for refleksioner over 
kerneopgaven i udskolingen – det vil blive bragt i spil.

Det, I får ud af at deltage, er et fælles udgangspunkt for i ledelses-
gruppen at arbejde med udfordringer i udskolingen. Vi anbefaler, at 
I mødes lokalt i kommunens ledergruppe, hører oplæggene i fæl-
lesskab og derefter deler indtryk og refleksioner. Til hver session på 
to timer medfølger et arbejdsoplæg, der kan arbejdes videre med 
lokalt. 

Alternativt kan man også blot lytte med på de gode oplæg.

Pris for hele konferencen er 1.300 kr. Pris for én session er 550 kr. 
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24. september kl. 9-11

UDSKOLINGENS UDFORDRINGSBILLEDE

Dagens fokus er at skitsere udfordringerne for udskolingen set fra henholdsvis et politisk perspektiv, skolens perspektiv og endelig også set 
fra elevernes perspektiv.  

Det kommunalpolitiske udfordringsbillede
Der er politisk meget på spil i forhold til at få de unge godt på vej og 
gjort klar til videre uddannelse og arbejdsliv. Thomas Gyldal Peter-
sen, formand for KL’s Børne og Undervisningsudvalg vil tale om, hvad 
vi vil med udskolingen og komme rundt om muligheder og udfor-
dringer set fra et kommunalpolitisk synspunkt.

Skolens perspektiv – Dominerende fortællinger om udskolingen 
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har i deres undersøgelse ”Un-
dervisningspraksis i udskolingen” stillet spørgsmålet: Hvordan tager 
den daglige undervisning sig ud i praksis, og hvordan opleves den 
af ledere, lærere og elever? Dette har fremkaldt nogle dominerende 
fortællinger om udskolingen, som Mia Lange, chefkonsulent, EVA vil 
præsentere: 

 • De boglige aktiviteter prioriteres, når de afsluttende prøver 
nærmer sig

 • Der sker et skift i rolle- og ansvarsfordelingen, når eleverne bli-
ver ældre og mere modne

 • Ledelsens involvering nedtones, når undervisningens form og 
indhold er givet.

Fortællingerne vil blive yderligere udfoldet og undersøgt på de 
kommende to konferencedage. 

Elevernes perspektiv – Kultur, strategier og præstationer
Danske unge oplever i stadigt stigende grad at være en del af en 
præstationskultur, hvor der undervises to the test, og hvor fokus er 
på bestå snarere end at forstå! Søren Østergaard, centerchef for Cen-
ter for Ungdomsstudier (CUR) har set på, hvilke strategier de danske 
unge anvender i forhold til at håndtere de mange krav. Hvad bety-
der det for de unges skoleliv og livskvalitet? Hvad kan skolen gøre 
for at støtte unge, så de håndterer det ydre pres på en sund måde? 
Det er nogle af de temaer, der sættes fokus på i dette oplæg, som 
baserer sig på en undersøgelse blandt 2000 elever i udskolingen. 

Der vil undervejs være et panel, som går i dialog med oplægshol-
derne. Deltagere vil også få mulighed for at stille spørgsmål og kom-
mentere via chatten.

Afrunding og oplæg til det lokale arbejde.



4 Konference
Folkeskolekonference 2020

1. oktober kl. 9-11

HVAD ER EN GOD UDSKOLING, OG ER  
UDSKOLINGEN BLEVET FOR BOGLIG?  

På denne dag har programmet fokus på, om udskolingen i tilstrækkelig grad formår at bevare en varieret og alsidig tilgang til undervisnin-
gen. Elevernes dom lyder, at de boglige aktiviteter prioriteres, når de afsluttende prøver nærmer sig. Er det den rigtige vej til den bedst mu-
lige udskoling, og hvordan kan udskolingen i højere grad end i dag støtte op om alle elevers læring, trivsel og glæde ved at gå i skole?
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Hvad er en god udskoling? Og hvad er kvalitet i udskolingen?
Thomas Illum, ph.d., forskningschef, Professionshøjskolernes Viden-
database vil tale om: Hvad er en god udskoling? Og hvad er kvalitet 
i udskolingen? Spørgsmål til kvalitet i relation til skole, undervisning 
og læring hænger nært sammen. Men det er vigtigt at holde dem 
adskilt, så vi ikke reducerer spørgsmålet om den gode skole til blot 
at være et spørgsmål om øget læring hos eleverne. Vejen til den 
gode skole og til bedre undervisning er ikke et ensidigt fokus på 
elevernes læringsudbytte. 

Hvordan leder kommunen og skolen en god udskoling?
Lise Tingleff Nielsen, områdechef i EVA Danmarks Evalueringsinstitut 
har - med afsæt i en aktuel EVA undersøgelse af udskolingen - fokus 
på det forhold, at ledelsens involvering i praksis ofte nedtones, når 
undervisningens, form og indhold er givet. Hvordan kan der skabes 
en alternativ praksis, hvor ledelsens involvering i udskolingen er be-
fordrende for pædagogisk udvikling? Og hvor kommune og ledelse 
understøtter at det faglige indhold gentænkes og således bevæger 
sig fra en forholdsvis ensidig orientering mod færdigheder til en 
større opmærksomhed på, at eleverne skal kunne tilegne sig en 
bredere palet af kompetencer. Hvad kræver det fx af lærernes kom-
petencer, at eleverne i udskolingen skal kunne arbejde mere under-
søgende og bredt? Hvordan kan lærerne løses fra den opfattelse, 
at læremidlerne giver garanti for, at de kommer rundt om det, de 
er forpligtet til? Og hvordan kan ledelse og forvaltning understøtte 
dette arbejde?

Faglig ledelse i udskolingen i praksis
En leders fortælling om, hvordan der i praksis drives faglig ledelse af 
udskolingen.

Der vil undervejs være et panel, som går i dialog med oplægshol-
derne. Deltagere vil også få mulighed for at stille spørgsmål og kom-
mentere via chatten.

Afrunding og oplæg til det lokale arbejde.
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6. oktober kl. 9-11

HVORDAN LØFTER VI ALLE ELEVER?

Det gør vi ved at have en god skole baseret på kvalitetsundervisning til alle børn, samt stærke fællesskaber og relationer. Der har gennem 
årene været mange former for indsatser i udskolingen fx løft af de svageste elever, profilskoler mv. På denne dag vil vi sætte fokus på le-
delse af kerneopgaven – den gode undervisning – lærernes rolle heri samt det gode undervisningsmiljø, der understøtter relationer og fæl-
lesskaber.

På tærsklen til undervisningens årti
Stefan Hermann, rektor for KP vil tale om, hvorfor det er vigtigt, at 
udskolingen er baseret på god undervisning. Han mener, vi står på 
tærsklen til undervisningens årti. Elevernes trivsel skal tages mere 
alvorligt, men det er i undervisningen, vi skal give dem robusthed 
og sensibilitet, mod og ansvar. Det er i undervisningen, de først og 
fremmest skal mærke fællesskabet. Men det er også i undervisnin-
gen, vi har brug for at få etableret stærkere, kollektive normer for 
god undervisning blandt lærerne. 

Hvad vil det sige at være lærer i udskolingen?
Alexander Christian von Oettingen, prorektor for UCC Syd vil tale 
om, hvad det vil sige at være lærer i udskolingen. EVA stiller i deres 
undersøgelse spørgsmål ved, om ikke ansvaret for undervisningen 
i for høj grad bliver overladt til eleverne selv, og bliver der i tilstræk-
kelig grad bliver taget hensyn til, hvor modne og selvkørende ele-
verne i udskolingen rent faktisk er? Hvordan balancerer man dette 
skift i rolle- og ansvarsfordelingen, når eleverne bliver ældre og 
mere modne? Der er balancen mellem, at udskolingslæreren skal 
gøre det faglige indhold begribeligt, håndterbart og meningsfuldt 
for eleverne, samtidig med at eleverne lærer ved selv at arbejde sig 
frem til en forståelse af en given opgave. 

Lysten til at lære næres gennem fællesskaberne
Den gode undervisning understøtter fællesskabet. Og lysten til at 
lære næres gennem fællesskaberne. Årsager til mangel på motiva-
tion og skoletræthed skal ikke nødvendigvis findes hos den enkelte 
elev. Når Jannie Moon Lindskov, direktør for DCUM støder ind i de-
motiverede elever og/eller elever der mistrives, ligger der som regel 
usunde fællesskaber bag. Vi skal rette opmærksomheden mod un-
dervisningsmiljøet og de fællesskaber, der kendetegner det.

Ledelse i kompleksitet
Endelig skal vi også se på ledelse i hele kæden. Klaus Majgaard vil 
tale om ledelse af den gode udskoling og ledelse i kompleksitet. 
Hvordan det kræver løft gennem en kæde af koordineret indsats, 
og hvordan der kan igangsættes en kapacitetsopbygning gennem 
professionel kapital med mange aktører og spændingsfelter invol-
veret. 

Der vil undervejs være et panel, som går i dialog med oplægshol-
derne. Deltagere vil også få mulighed for at stille spørgsmål og kom-
mentere via chatten.

Afrunding og oplæg til det lokale arbejde. 



PRAKTISKE OPLYSNINGER

KL’s Folkeskolekonference vil foregå digitalt via TEAMS Live Event.

Login-oplysninger
Dagen før konferencen får du tilsendt et unikt link til den eller de 
konferencer, du har tilmeldt dig, samt tips til hvordan du får den 
bedst mulige oplevelse. Linket vil blive tilsendt i en Outlook-indkal-
delse, så det er lettere at tilgå.

Priser
Pris for hele konferencen er 1.300 kr. 
Pris for én session er 550 kr.

Konferencen afholdes á tre session på følgende dage: 
 • 24. september kl. 9-11
 • 1. oktober kl. 9-11 
 • 6. oktober kl. 9-11 
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