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1. Spørgsmål om rammerne for deltagelse 
 

1.1 Kan man søge om deltagelse i forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligato-

riske undervisning med virkning fra august 2019 

 

Svar: Det er ikke muligt først at påbegynde undervisningen til august 2019, da begge delforsøg 

starter undervisning fra februar 2019. 

 

1.2 Hvor mange dages kursus- og netværksaktivitet regner I med, der ca. bliver i forbin-

delse med en evt. deltagelse i forsøg med teknologiforståelse? 

 

Svar: På EMU.dk kan I finde et bilag med en time- og økonomimodel, som giver en vejledende 

oversigt over timer og tilskud forbundet med aktiviteterne i forsøget. 

 

1.3 Hvor mange klasser per klassetrin skal indgå i en indsats? Og kan skolen kun deltage 

med hele årgange – dvs. det er f.eks. ikke muligt at vælge to 6. klasser ud af en årgang på 

i alt tre? 

 

Svar: Skolen bestemmer selv, hvor mange klasser der skal deltage per klassetrin, dvs. at skolen 

behøver ikke at vælge en hel årgang på skolen. Det er dog forudsat, at skolen starter op med 

samme antal klasser per klassetrin hvert år, dvs. at hvis man starter med 2 klasser i år 1, starter 

skolen med 2 nye klasse i år 2, og igen 2 nye klasser i år 3.  

https://www.emu.dk/sites/default/files/Time-%20og%20%C3%B8konomimodel.pdf
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Der er ikke noget loft over, hvor mange klasser på en årgang, som skolen kan deltage med.  

Skolen får dog kun tilskud til deltagelse med tre klasser per klassetrin. Hvis skolen ønsker at del-

tage med flere end tre klasser per klassetrin, skal skolen/kommunen selv afholde omkostninger 

forbundet med dette.  

 

1.4 Det fremgår af brevet til kommunerne, at ”deltagelse kræver en godkendelse i kom-

munalbestyrelsen, da skolerne skal have dispensation fra folkeskoleloven”. Skal kommu-

nalbestyrelsen godkende ansøgningen? Og hvilke paragraffer i folkeskoleloven kræver 

der dispensation fra for at deltage i forsøget?  

 

Svar:  

Deltagelse i forsøget indebærer politisk godkendelse i den enkelte kommune uanset, om forsøget 

vil indebære fravigelser af folkeskoleloven.  Kommunalbestyrelsen kan delegeres kompetencen til 

at deltage i forsøgsvirksomhed på folkeskoleområdet efter de almindelige regler.  

Deltagelse i delforsøg 1 (selvstændigt fag) forudsætter, at der sker en fravigelse af folkeskolelo-

vens § 5, stk. 2, og 4, som led i forsøgsgodkendelsen, således at skolerne i forsøgsperioden kan 

oprette faget og give obligatorisk undervisning heri. Folkeskoleloven kan læses her.  

Deltagelse i delforsøg 2 (integreret i udvalgte fag) indebærer som udgangspunkt ikke en fravigelse 

af folkeskoleloven. 

I forbindelse med behandling af indkomne ansøgninger, der godkendes, vil ministeriet i nødven-

digt omfang give tilladelse til at fravige folkeskoleloven.  

 

1.5 Hvilke timepriser er der lagt til grund for det økonomiske tilskud til skolerne? 

 

Svar: 

Aktivitet Fastsat takst Bemærkning 

Kompetenceudvikling, im-

plementeringsstøtte og evalue-

ringsaktiviteter.  

312 kr. / timen  

Delforsøg 1 (teknologiforstå-

else som selvstændigt fag) - 

konvertering af understøtten-

de undervisning (UUV) i to 

lektioner pr. uge til fagunder-

visning i teknologiforståelse 

(op til tre klasser pr. klasse-

trin) 

273 kr. / timen Timeprisen bygger på forskel-

len på en gennemsnits-UUV-

pris (gennemsnit af lærer- og 

pædagogtimer) og en gennem-

snits-lærerfagtime-pris (inklu-

siv forberedelse). 

 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=196651
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1.6 Vil skolen få dækket udgifter forbundet med indkøb af IT-udstyr, software mv. til 

brug for undervisningen? 

 

Svar:  

Der yder ikke tilskud til udgifter til udstyr (software og hardware) af ministeriet. For en oversigt over de 

udgifter, som skolerne får tilskud til at dække henvises der til bilag om time- og økonomimodel. 

 

1.7 Skal skolebestyrelserne høres om deltagelse i forsøget? 

Der skal indhentes udtalelse fra skolebestyrelserne, hvis deltagelsen forudsætter en fravigelse af 

folkeskoleloven. 

Dette er fx tilfældet for deltagelse i delforsøg 1 (selvstændigt fag), hvor det forudsættes, at der 

sker en fravigelse af folkeskolelovens § 5, stk. 2, og 4, som led i forsøgsgodkendelsen, således at 

skolerne i forsøgsperioden kan oprette faget og give obligatorisk undervisning heri. Folkeskolelo-

ven kan læses her.  

Deltagelse i delforsøg 2 (integreret i udvalgte fag) indebærer som udgangspunkt ikke en fravigelse 

af folkeskoleloven. 

I forbindelse med behandling af indkomne ansøgninger, der godkendes, vil ministeriet bede de 

relevante skoler om at indhente en udtalelse fra skolebestyrelserne.  

 

2. Spørgsmål knyttet til delforsøg 1 

2.1 Skal de elever som skal have et selvstændigt fag i teknologiforståelse have flere timer 

gennemsnitligt set? 

 

Svar: Nej, deltagelse skal følge de normerede timetal for de enkelte klassetrin, idet undervisningen 

i fagundervisningen sker som en konvertering af den understøttende undervisning.     

 

2.2 Er det muligt at afvikle fagundervisning i teknologiforståelse i form af fx fagdage og 

emneuger, såfremt antallet af timer stemmer, eller skal det være to timer ugentligt? 

 

Svar 

For delforsøg 1 med fagundervisning i teknologiforståelse er kravet en årsnorm på 60 timer sva-

rende til i gennemsnit 1,5 timer om ugen.  

Der er muligt at søge om deltagelse, hvis skolen ønsker at gennemføre undervisningen i teknolo-

giforståelse i fagblokke eller temauge inden for årsnormen.  

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i forsøgsdesignet lagt op til et kontinuerligt forløb i 

undervisningen i teknologiforståelse, da det vurderes bedst at indfri formålet med forsøget, som 

https://www.emu.dk/sites/default/files/Time-%20og%20%C3%B8konomimodel.pdf
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=196651
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er at danne grundlag for anbefalinger om at indføre teknologiforståelse som et fag eller faglighed i 

folkeskolen. 

De indholdsmæssige rammerne vil blive endeligt afklaret, når undervisningsministeriet har valgt 

en leverandør i august 2018. Leverandøren skal bl.a. skal stå for udvikling af materialer til brug 

for forsøget samt vurdere de indkomne ansøgninger.  

 

3. Spørgsmål knyttet til delforsøg 2 

3.1 Skal der undervises i teknologiforståelse i alle de listede fag (for eksempel dansk, ma-

tematik, natur/teknologi og håndværk/design på mellemtrinnet), eller må skolen udvæl-

ge et eller to fag at indføre undervisningen i? 

 

Svar: Skolen kan ikke udvælge, hvilke fag de ønsker at deltage med. Det er obligatorisk at deltage i alle de 

nævnte fag, som er tilknyttet de enkelte forsøgsindsatser. 

Følgende fag skal indgå i forsøgsindsatserne:  

 Indskoling (forsøgsindsats 4): Dansk, Matematik, Natur/Teknologi og Billedkunst  

 Mellemtrin (forsøgsindsats 5): Dansk, Matematik, Natur/Teknologi og Håndværk og Design 

 Udskoling (indsats 5):  

o 7. klassetrin: Dansk, Matematik og Fysik/Kemi 

o 8. - 9. klassetrin: Dansk, Matematik, Fysik/Kemi og Samfundsfag 

3.2 Er der krav til, hvordan der undervises i teknologiforståelse integreret i fagene? For 

eksempel om det skal være i samtlige timer i de fag, som er tilknyttet indsatsen, eller om 

det gerne må foregå som temaer på tværs af fagene? 

 

Svar: Den endelige ramme for undervisningen i teknologiforståelse integreret i fagene udarbejdes i samar-

bejde med den valgte leverandør. 

 

3.3 Håndværk og design deler timer med madkundskab. Indgår madkundskab også i 

forsøget eller kun håndværk og design? 

Svar: 

Det er kun håndværk og design, der indgår i forsøget i indsats 5 (integreret i fag på mellemtrinnet), mad-

kundskab indgår ikke. Det betyder også, at skoler, der deltager i denne forsøgsindsats (indsats 5), skal have 

en betydelig del af timerne til håndværk og design placeret på alle klassetrinnene i mellemtrinnet (4., 5. og 

6. klassetrin). Den nærmere placering af timerne vil ske i dialog med den valgte leverandør for forsøget. 
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4. Spørgsmål om rollefordelingen mellem kommune og skole  
 

4.1 Udvælger og samler kommunerne ansøgningerne og formidler videre til jer, eller skal 

kommunen på anden måde bidrage til selve ansøgningens udformning? 

 

Svar:  

Det er den enkelte kommune, der samler informationer fra skolerne og sender en ansøgning ind 

via det elektroniske ansøgningsskema (link). De nødvendige oplysninger, som skal tilvejebringes 

af skolen, kan findes i skabelon til brug for ansøgningsprocessen. Hvorvidt kommunen bidrager 

til udformningen af ansøgningen fra skolen er et lokalt anliggende.  

4.2 Skal administration af tilskuddet fra ministeriet ligge centralt i kommunen eller lokalt 

på skolen?  

Svar: 

Tilskud for skolernes deltagelse i forsøget udbetales årligt til kommunen efter, at dokumentation 

for skolernes deltagelse i aktiviteter er blevet indsamlet af leverandøren. Dokumentationen skal 

bestå af et regnskab, hvoraf det fremgår, hvor mange timer skolerne har anvendt og til hvad, så 

det bliver muligt at vurdere om tilskuddet er anvendt til formålet. Desuden skal der fremlægges 

dokumentation for kørsel. Udbetalingen af midlerne sker til kommunen, og det er op til den en-

kelte kommune at beslutte, hvordan midlerne viderekanaliseres til skolen.   

 

5. Spørgsmål om hvem der kan søge 
 

5.1 Hvorfor skal skolerne søge via kommunen? 

Svar:  

Skolen skal søge via kommunen, bl.a. ministeriet kun kan tildele og udbetale midlerne til juridiske 

enheder som fx en kommune. Skoler er ikke juridisk enheder.  Herudover skal der være politisk 

opbakning til forsøget, bl.a. fordi deltagelse i delforsøg 1 (selvstændigt fag) forudsætter, at der 

sker en fravigelse af folkeskolelovens§ 5, stk. 2, og 4, således at skolerne i forsøgsperioden kan 

oprette faget og give obligatorisk undervisning heri. 

5.2 Kan en friskole søge om deltagelse i forsøget? 

Svar: Nej, det er kun folkeskoler, som kan søge om deltagelse i forsøg med teknologiforståelse. 

Folkeskoler skal søge gennem kommunen.   

5.3 Kan en specialskole søge om deltagelse 

Svar: Ja, en kommune kan søge om, at én eller flere af kommunens specialskoler deltager i forsøget, så 

længe skolen kan opfylde kravene for deltagelse i forsøget, fx at en indsats løber over 3 år enten i indsko-

lingen (1-3. klasse), mellemtrinnet (4-6. klasse) eller udskolingen (7-9. klasse), samt at specialskolens elever 

er på aldersvarende niveau. Den valgte leverandør får til opgave at gennemføre en vurdering af skolernes 

https://www.emu.dk/sites/default/files/Skabelon%20teknologiforst%C3%A5else.docx
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ansøgning og på den baggrund indstille til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvilke skoler der skal 

indgå i forsøget. I vurderingen skal leverandøren tage højde for evalueringen af forsøget, herunder rele-

vante parametre som fx spredning i skolernes størrelse, geografiske placering, skolernes erfaring med tek-

nologiforståelse mv. med henblik på at danne grundlag for, at teknologiforståelse kan indføres som fag 

og/eller faglighed i folkeskolens obligatoriske undervisning. Endvidere vil motivation for at deltage i for-

søget og ledelsesmæssig forankring blive tillagt vægt.  

5.4 Kan 10. klasse på en folkeskole deltage i forsøget?  

Svar: Der er ikke mulighed for, at 10. klasser kan deltage i forsøget. 


