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Nationale tiltag på skoleområdet 2018 og frem 
 
Der er i første halvdel af 2018 indgået flere aftaler imellem partierne i Folketinget, Rege-
ringen, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet, der får betydning for folkeskoler landet 
over. I flere tilfælde udmønter disse aftaler sig i mere eller mindre forpligtende tiltag, som 
Undervisningsministeriet igangsætter, eller kommunerne og skolerne selv skal arbejde 
med. De aftaler, som er indgået i første halvår af 2018, har et fokus på, at vi som land 
skal have de rette og tilstrækkelige kompetencer indenfor det erhvervsfaglige område, na-
turfag og digitalisering i fremtiden. I første halvår af 2018 er der indgået følgende aftaler, 
der har til formål at understøtte dette: 
 
1. Teknologipagten .................................................................................................. 1 

2. National Naturvidenskabsstrategi, ’Sammen om naturvidenskab’ ............................... 2 

3. Praksisfaglighed i skolen ...................................................................................... 3 

Sammenfattende .................................................................................................... 4 

 

1. Teknologipagten, se uvm.dk 
Med Teknologipagten (januar 2018) giver regeringen, erhvervslivet, uddannelsesinstitutio-
ner, organisationer og andre aktører håndslag på at gennemføre projekter og aktiviteter 
for at løfte arbejdsstyrkens tekniske og digitale kompetencer og spore flere unge ind på 
’STEM-uddannelser’. STEM-kompetencer er teknologi, IT, ingeniør-kundskab, naturviden-
skab og matematik 
Målet er, at flere skal have faglige kompetencer inden for STEM samt evnen til at omsætte 
det til innovation og forretningsudvikling. Teknologipagten har blandt andet som mål, at 
20 pct. flere danskere skal gennemføre STEM-uddannelser både på faglært og videregå-
ende niveau.  
 
Teknologipagten ledes af regeringen og et TeknologipagtRåd, som består af personer fra 
erhvervslivet, uddannelsesområdet og ministerier.  
 
Målgruppen: er alle fra skole til de mest erfarne kræfter på arbejdsmarkedet. 
 
Hvor langt er vi i Silkeborg? 
Det er en meget stor og omfattende omstilling, som regeringen har iværksat med Tekno-
logipagten, en omstilling der kræver indsats, fokus og tid i forhold til at slå igennem. Sil-
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keborg Kommune har været fremsynet i forhold til dette fokus ved etableringen af Viden-
centret for designtænkning og fabrikation, FabLab, og derfor er der opbygget en organisa-
tion, der er i stand til at imødekomme forventningerne til en omstilling af folkeskolen i ret-
ningen af de efterspurgte kompetencer. Videncenteret inspirerer elever og lærere til at 
bruge nye digitale teknologier og giver dem kompetencer, mod og lyst til at eksperimen-
tere sig frem til løsninger på problemstillinger fra deres egen virkelighed.  
FabLab faciliterer endvidere muligheden for, at erhvervsliv og skole på et tidligt tidspunkt i 
elevernes liv kan samarbejde om at udvikle mulige løsninger på virkelighedens problemer. 
F.eks. gennem afvikling af ToolCamp. 

2. National Naturvidenskabsstrategi, ’Sammen om naturvidenskab’, 
se regeringen.dk 
Statsminister Lars Løkke Rasmussen og undervisningsminister Merete Riisager præsente-
rede den 13. marts 2018 regeringens nationale naturvidenskabsstrategi. 
Strategien bygger på et omfattende forarbejde fra en bredt sammensat strategigruppe, 
der i 2017 formulerede en sammenfatning af udfordringer og strategiforslaget 'Sammen 
om naturvidenskab'. Desuden har en særlig rådgivningsgruppe bidraget med forslag til 
indholdet i strategien. Det overordnede formål med strategien er dels at styrke naturvi-
denskabens bidrag til alle børn og unges almendannelse og dels at fremme deres motiva-
tion for at vælge naturvidenskabelige og teknologiske uddannelser og erhverv. Strategien 
har dermed en tydelig sammenhæng med Teknologipagten. 
 
• Styrket motivation og faglig fortælling 
For at styrke elevernes motivation og forståelse af, hvilken betydning naturvidenskaben har for os alle, mener 
regeringen, at børn og unge skal møde “store fortællinger om naturvidenskab” gennem kampagner og en “Na-
turvidenskabens ABC” til de enkelte uddannelsestrin. 
 
• Fagligt og didaktisk endnu dygtigere lærere i naturvidenskab 
Dygtige og engagerede lærere, som er opdaterede med den nyeste viden inden for deres fag, er afgørende for 
god undervisning. 
 
• Kontinuerlig faglig fornyelse af naturvidenskabelige fag  
Den teknologiske udvikling betyder, at børn og unge får brug for nye kompetencer i fremtiden, og derfor sæt-
tes der fokus på at få justeret og opdateret indholdet og evalueringsformer i de naturvidenskabelige fag.  
 
• Styrket talentudvikling og nye teknologiske muligheder 
Regeringen ønsker at styrke talentudviklingen inden for naturvidenskabelig ved at fremme talentfulde børn og 
unges interesse og motivation samt mulighed for at udvikle deres talent. Der er desuden fokus på at anvende 
nye teknologiske muligheder, fx virtuelle laboratorier, til at nå ud i hele landet. 
 
• Lokal prioritering, faglige netværk og samarbejde 
Der er behov for at styrke lokal forankring af indsatser, der skal støtte undervisningen i de naturfaglige og na-
turvidenskabelige fag samt effektive og udbytterige praksisfællesskaber, netværk og samarbejde mellem sko-
ler og det omgivende samfund, bl.a. virksomheder, lokalt ejerskab, faglige netværk og ressourcepersoner. 
 

 
Hvor langt er vi i Silkeborg? 
Det naturfaglige område har vi en lang tradition for at arbejde med i folkeskolen, men vi 
er i Silkeborg ikke i mål i forhold til kompetencedækning i fagene på formelt niveau. Der-
for prioriterer vi uddannelse i disse fag gennem korte kurser og formel uddannelse i un-
dervisningsfag. Videncenter for Naturfag har en aktiv rolle i at supportere skolerne lokalt, 

http://campusbindslevsplads.dk/index.php/cases/tool-camp/
https://www.regeringen.dk/nyheder/naturvidenskabsstrategi/
https://www.regeringen.dk/nyheder/naturvidenskabsstrategi/
https://astra.dk/kommissorium
https://astra.dk/kommissorium
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og på Naturfagscenter Aqua i at udvikle lærerens kompetencer og undervisning af elever 
indenfor området. Videncenter for Naturfag understøtter lokale initiativer omkring fx ude-
skole og projekter på tværs af skolerne om fx solfangere. Der er etableret et netværk for 
naturfagslærere, som videndeler og inspirerer hinanden for at styrke det naturfaglige om-
råde, men ikke alle skoler deltager i dette netværk. Derfor er den lokale support til team 
på skolerne efterspurgt. Videncenteret er optaget af, sammen med Aqua Naturfagscenter, 
at udvikle eksterne lokale læringsmiljøer, hvor teknologi og virtual reality indgår. Der er 
derfor et fokus på at hjemtage eksterne midler til dette. Vi er samlet set på ’rette vej’, 
men idet kompetencerne på skolerne ikke endnu er på et generelt højt niveau, kræves der 
et fortsat fokus og prioritering af området. 

3. Praksisfaglighed i Skolen, se uvm.dk  
Regering har den 12. juni 2018 indgået en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at styrke praksisfagligheden i folke-
skolen.  
Konkret er det aftalt 5 indsatser: 
 

1. Obligatoriske praktisk/musiske valgfag i 7. og 8. klasse fra august 2019 
2. Prøve i praktisk/musiske valgfag i 8. klasse 
3. Projektopgaven i 9. klasse skal styrke de praksisfaglige elementer 
4. Ret til erhvervspraktik i både 8. og 9. klasse 
5. Udviklingsprojekt: Praksisfaglighed i skolen 

Styrkelse af praksisfagligheden i folkeskolen kan være en af flere løsninger på udfordrin-
gerne vedr. den utilstrækkelige søgning til erhvervsuddannelserne samt udvikling af en 
mere varieret skoledag, også i udskolingen. 
 
Målgruppen: alle udskolinger i landet skal være i gang i august 2019 
 
Hvor langt er vi i Silkeborg? 
At styrke praksisfagligheden i skolen er i god overensstemmelse med allerede igangsatte 
initiativer på især udskolingsområdet i Silkeborg. Vi har dermed et godt afsæt for at op-
fylde aftalen. Videncenter for Udskoling har fokus på styrkelse af praksisfagligheden gen-
nem en variation af tiltag, herunder samarbejdet med erhvervsuddannelserne (EUD) i Sil-
keborg Kommune og samarbejde med erhvervene. 
Herudover er der, i forlængelse af fælles bevillingsmål, udarbejdet en kommunal læseplan 
for uddannelse og job, hvor begrebet karrierelæring er grundstenen for tilgangen til ud-
dannelse og job. Det giver et godt afsæt for at styrke praksisfagligheden i udskolingen. 
Vedr. de 5 indsatser: 
1-3:  Folkeskolerne i Silkeborg har ikke en praksis for de 2-årige valgfag. Der må derfor 
forventes, at der på baggrund af en kompetencedækning skal igangsættes et kompeten-
celøft på udskolingsskolerne, og samtidig skal skolerne supporteres vedr. det praksisfag-
lige element i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse. Derudover er der brug for afkla-
ring af såvel lokaler, organisering, økonomi og samarbejde med eksterne aktører. Dette 
skal foregå i skoleåret 2018/19.                                                                                             
4: Erhvervspraktik: I Silkeborg Kommune har eleverne i 9. klasse mulighed for erhvervs-
praktik. Det bliver ny praksis, at retten også gælder 8. klasse. 
5: Udviklingsprojekt ’Praksisfaglighed i skolen’. Det er frivilligt for skolerne, om de ønsker 
at indgå i Undervisningsministeriets udviklingsprojekt. 

https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/juni/180612-praksisfaglighed-bliver-en-obligatorisk-del-af-udskolingen
https://aabenskole.silkeborgkommune.dk/Uddannelse-og-Job
https://aabenskole.silkeborgkommune.dk/Uddannelse-og-Job
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Sammenfattende 
De nationale initiativer sætter retning for, hvad skolerne i Silkeborg er mere eller mindre 
forpligtede på at arbejde med. For tiden kommer der flere udspil i samme retning fra såvel 
regeringen som de øvrige partier. 
Vi forsøger igennem videncentrenes arbejde i samarbejde med ledelser og medarbejdere 
at sammentænke de centrale elementer i de forskellige indsatser, så de kommer til at 
møde skolerne i forskellige former og et omfang, der er meningsfuldt og relevant for sko-
lerne. Videncentrene arbejder både lokalet og på tværs af skolerne.  
 
Videncentrene vil i forhold til de nævnte indsatser understøtte en mere generel udvikling 
af hele skolen, så den bliver mere praksisfaglig og ’hands on’-orienteret, understøttet af 
såvel teknologi og anderledes læringsrum i fx naturen og i samarbejde med omverdenen 
(kultur, beskæftigelse og erhvervsliv).  
 
Øvrige nationale tiltag, hvor der ikke igangsættes en kommunal indsats: 
’Danmarks nye sprogstrategi’, se ufm.dk.  
 

https://ufm.dk/uddannelse/indsatsomrader/danmarks-nye-sprogstrategi#cookieoptin
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