
  

 

  

Uddannelse 2020 

 
Skolepolitik 

En strategi til tackling  

af skolefrafald, der tager 

udgangspunkt i skolen som helhed 
Politikbudskaber 

 



 
 

 
  

EUROPA-KOMMISSIONEN 

Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur 
Direktorat B - Modernisering af Uddannelser II: Uddannelsespolitik og -program, Innovation, EIT og 
MSCA  
Enhed B.2 - Skoler og undervisere; multilingvisme  

Kontaktperson: Annalisa Cannoni, Petra Goran 

E-mail: EAC-UNITE-B2@ec.europa.eu 

Europa-Kommissionen 
B-1049 Bruxelles 
 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddannelse 2020 

 

 

Skolepolitik  

 

En strategi til tackling  
af skolefrafald, der tager 

udgangspunkt i skolen som 

helhed  
 

 

 

 

Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur 

   

 
EUROPA-KOMMISSIONEN 

 

 
Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur 

2015 Uddannelse 2020 / Skolepolitik DA  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at 

besvare  

dine spørgsmål om Den Europæiske Union. 

 

Frikaldsnummer (*): 

00 800 6 7 8 9 10 11 

(*) Oplysningerne er gratis ligesom de fleste opkald (nogle operatører, 
telefonbokse eller hoteller kan dog kræve penge for opkaldet). 

 
 
 

Yderligere oplysninger om EU fås på internettet (http://europa.eu). 
 

© Den Europæiske Union, 2015 
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.  

Anerkendelser: 
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EN STRATEGI TIL TACKLING AF 

SKOLEFRAFALD, DER TAGER UDGANGSPUNKT I 

SKOLEN SOM HELHED 

Nøgleudsagn 

Skolen er en afgørende aktør i bekæmpelsen af skolefrafald, men den kan 

ikke stå alene, da der er faktorer uden for skolen, som har indflydelse på 

elevens grad af engagement og succes. Derfor er der brug for en tilgang til 

skolefrafald, der tager udgangspunkt i skolen som helhed. I denne tilgang 

arbejder alle i skolemiljøet (skoleledere, lærere og andre ansatte, elever, 

forældre og familier) sammen på et sammenhængende og kollektivt tiltag i 

tæt samarbejde med eksterne, interesserede parter og det øvrige 

lokalsamfund.  

En sådan omfattende tilgang sætter skolerne i stand til at reagere på nye og 

komplekse udfordringer, som de står over for, i takt med at samfundet bliver 

mere og mere mangfoldigt.  

Effektiv ledelse og styring spiller en afgørende rolle. De er nødvendige for at 

fremme en positiv skolekultur, teamwork og samarbejdsorienteret praksis i 

skolemiljøet. De er også nødvendige for at bringe skolens aktører og 

interesserede parter sammen med henblik på at sikre en vellykket skolegang 

og forebygge skolefrafald.  

Processer til udvikling og forbedring af skolen bør indeholde mål, der tager 

fat på de tilgrundliggende årsager til skolefrafald. De bør også inddrage hele 

skolemiljøet, de interesserede parter, tværfaglige hold, eksterne lokale 

tjenester, forældre og familier. 

Det er nødvendigt at investere i løbende faglig udvikling af skoleledere, 

lærere og andre skoleansatte med fokus på skolefrafald og de kompetencer 

og færdigheder, der er nødvendige for at tage fat på udfordringer i 

forbindelse med elever med en svag uddannelsesmæssig baggrund og 

manglende engagement.  

Det skal sikres, at alle børn og unge har lige adgang til og lige muligheder for 

at deltage i og drage nytte af en inkluderende uddannelse af høj kvalitet. Et 

engagerende og relevant pensum og inspirerende og engagerede undervisere 

er det mest effektive middel mod skolefrafald og social udstødelse. 

Eleverne og deres forskellige behov bør stå i centrum for uddannelsen. De 

skal være aktive aktører med hensyn til deres egen læring og skal støttes af 

passende tjenester. Skolen skal tilbyde et trygt, stimulerende og fremmende 

læringsmiljø og stille høje forventninger til alle elever om at nå deres fulde 

potentiale. 

Forældre og skolen deler ansvaret for uddannelsen, som skal bygge på 

gensidig tillid og samarbejde. 
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EN STRATEGI TIL TACKLING AF 

SKOLEFRAFALD, DER TAGER UDGANGSPUNKT I 

SKOLEN SOM HELHED 

 

POLITIKBUDSKABER 

 

Introduktion 

Skolefrafald1 er et vigtigt anliggende både for individet, samfundet og økonomien. De 

færdigheder og kompetencer, man erhverver sig under en videregående uddannelse, 

anses som minimumskrav for at lykkes på arbejdsmarkedet og som et fundament for 

yderligere uddannelsesmuligheder. Disse færdigheder og kompetencer er med til at 

forberede unge mennesker til livet og udvikler den enkeltes potentiale, så de kan blive 

til tilfredse og aktive borgere. Alligevel viser Eurostat-data fra 2014, at 11,1 % af 18-

24-årige har forladt uddannelsessystemet uden at færdiggøre en 

ungdomsuddannelse2. Er man født i et andet land end det, man bor i, er der i 

gennemsnit dobbelt så stor sandsynlighed for, at man forlader uddannelsessystemet 

for tidligt, som hvis man var indfødt3. Omkring 60 % af dem, der dropper ud, er enten 

arbejdsløse eller inaktive og står over for at være dårligt socialt og økonomisk stillet 

på lang sigt.  Det er veldokumenteret, at skolefrafald medfører færre 

beskæftigelsesmuligheder og større risiko for arbejdsløshed, fattigdom og social 

udstødelse4.  

Det er vidt anerkendt, at skolefrafald er et komplekst og mangesidigt fænomen, der 

kræver en tilsvarende mangesidig tilgang, som tager fat på dets mange forskellige 

aspekter. Mange af dets udløsere er forbundet med effekter af bredere sociale faktorer 

uden for uddannelsessystemet. Skolefrafald er oftest resultatet af en kombination 

af stærkt forbundne personlige, sociale, økonomiske, uddannelses- og 

familiemæssige faktorer, som tilsammen fører til kumulativ underprivilegering. 

I mange tilfælde er skolefrafald resultatet af en proces med mindre og mindre 

engagement i uddannelsen, og det er forbundet med dårlige resultater i skolen, som 

kan have rod i de tidlige år. Forskning viser, at forældres socioøkonomiske status og 

deres uddannelsesniveau er blandt de faktorer, der har størst indflydelse på 

skolefrafald.  

                                           
1 Udtrykkene "skolefrafald" og "at forlade uddannelsessystemet for tidligt" bruges synonymt i nærværende 
dokument. Begge henviser til den gængse definition af elever, der forlader uddannelsessystemet for tidligt, 
som 18-24-årige med højst det, der svarer til folkeskolens afgangseksamen (ISCED-niveau 0, 1, 2 eller 3c 
kort), og som ikke i øjeblikket deltager i formel eller uformel videreuddannelse eller erhvervsuddannelse. 

2 Alle tallene stammer fra EU's arbejdsstyrkeundersøgelse (LFS) 2014. 

3 Data om udenlandskfødte personer skal tolkes varsomt, da de ikke er tilgængelige for alle medlemsstater, 
men kun for nogle af dem. De stikprøver, der bruges, er ofte ikke store nok til at være helt pålidelige (se 
Europa-Kommissionen, Uddannelsesovervågning 2015,  http://ec.europa.eu/education/tools/et-
monitor_da.htm). 

4Se for eksempel OECD (2012) Equity and Quality in Education 
(http://www.oecd.org/education/school/50293148.pdf) eller Europa-Kommissionen (2011) Commission staff 
working paper 'Reducing early school leaving' - accompanying document to the Proposal for a Council 
Recommendation on policies to reduce early school leaving (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011SC0096&from=EN) 

http://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor_en.htm
http://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor_en.htm
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Derudover kan visse aspekter ved vores uddannelsessystemer forværre en svag 

uddannelsesmæssig baggrund, skabe yderligere barrierer for elever, der oplever 

problemer, og sætte hindringer for deres videre uddannelse. Forskning viser, at 

systemer, der er kendetegnet af gentagelser af skoleår, tidligt valg af faglinje5, 

utilstrækkelig støtte til eleverne, mangel på erhvervsrettet uddannelse af høj kvalitet 

og begrænset udbud af førskoleundervisning og børnepasning, oplever større sociale 

uligheder mht. resultater og præstation. På skoleniveau påvirker praksis i skolen og 

klasseværelset samt lærernes holdning og undervisningsstil også børn og unges 

motivation og engagement i uddannelse. Dårligt skolemiljø, manglende fokus på 

eleverne, utilstrækkelig opmærksomhed omkring en svag uddannelsesmæssig 

baggrund, vold og mobning, dårlige forhold mellem lærere og elever samt 

undervisningsmetoder og læseplaner, der opleves som irrelevante, er blandt de 

faktorer, der bidrager til, at nogle beslutter sig for at afbryde deres uddannelse for 

tidligt6.   

 

Politiske foranstaltninger på EU-niveau  

På europæisk plan er behovet for at mindske skolefrafald blevet fremhævet i Europa 

2020-strategien7. Et af strategiens fem nøglemål er at mindske skolefrafaldet 

til mindre end 10 % inden udgangen af 2020. I 2011 vedtog Rådet en 

henstilling om politikker, som skal mindske skolefrafald8. Henstillingen 

opfordrer medlemslandene til at implementere evidensbaserede og 

sammenhængende strategier, der tager fat på alle uddannelsesniveauer og består 

af den rette blanding af forebyggelse, indgreb og kompensationsforanstaltninger. For 

at støtte implementeringen af henstillingen begyndte politiksamarbejdet mellem de 

europæiske lande i form af en tematisk arbejdsgruppe om skolefrafald9.  

På baggrund af resultaterne fra denne gruppe blev der i 2014 stiftet en ny Uddannelse 

2020-arbejdsgruppe til skolepolitik, som består af politiske beslutningstagere fra 

næsten alle EU-medlemslande, Norge, Serbien og Tyrkiet samt repræsentanter for 

europæiske sociale partnere. Mens arbejdsgruppen til skolepolitik stadfæster behovet 

for en sammenhængende og langsigtet politisk ramme med konsekvent formulerede 

forebyggelses-, indgrebs- og kompensationstiltag, har den fokuseret på forebyggelse 

og tidligt indgreb i skolefrafald på skole- og lokalt niveau. Gennem peerlæring, 

analyse af casestudier, kortlægning (af skolestyring og praksis til støtte af eleverne), 

input fra international forskning, dialog med eksperter og dybdegående 

landefokuserede workshopper har arbejdsgruppen set på, hvordan man kan 

implementere mere holistiske og samarbejdsorienterede tilgange til 

skolefrafald. Arbejdsgruppen har udviklet en dedikeret online "europæisk 

                                           
5 Udtrykket henviser til situationer, hvor eleverne og deres familier skal træffe et obligatorisk valg mellem 
forskellige faglige linjer i en tidlig alder. 

6 Se en aktuel oversigt over årsager til skolefrafald i Eurydice og Cedefop (2014) "Tackling early leaving 
from education and training in Europe – Strategies, policies and measures", 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/175en.pdf 

7 Europa 2020. En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, KOM (2010)2020. Du kan læse 
mere på http://ec.europa.eu/europe2020/index_da.htm 

8 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011H0701%2801%29&from=EN 

9http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/archive/index_en.htm Den tematiske 
arbejdsgruppes endelige rapport, der blev udgivet i november 2013, indeholder nøglebudskaber til de 
politiske beslutningstagere, en tjekliste til sammenhængende politikker og et bilag med eksempler på 
praksis fra flere EU-lande: http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/archive/index_en.htm 
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værktøjskasse til skoler til inkluderende uddannelse og forebyggelse af skolefrafald"10, 

som har til formål at give konkret støtte til skoler, så de kan forebygge skolefrafald og 

reagere hurtigt og på den rette måde på de første tegn på faldende engagement, så 

det kan sikres, at alle elever opnår gode resultater.   

For nylig har det luxembourgske EU-formandskab sat skolefrafald højt på sin 

dagsorden, hvilket har givet ny vind til debatten om problemet. Symposiet afholdt i 

juli 2015 i Luxembourg og forslaget til Rådets konklusioner til vedtagelse af 

uddannelsesministre i november 2015 bekræfter og understreger konklusionerne, der 

blev nået under det politiske samarbejde på området.  

Denne rapport opsummerer hovedkonklusionerne nået af arbejdsgruppen til 

skolepolitik og angiver de vigtigste betingelser for samarbejdsorienterede 

tilgange til imødegåelse af skolefrafald og en svag uddannelsesmæssig baggrund på 

skole- og lokalt niveau. Rapporten henvender sig til uddannelsesmyndigheder på 

lands-, regionalt og/eller lokalt plan, alt efter hvad der er relevant i det enkelte land, 

og til skoler. Den ledsager og supplerer den kommende "europæiske værktøjskasse til 

skoler".  

 

En strategi til tackling af skolefrafald, der tager 

udgangspunkt i skolen som helhed  

Politikker til mindskelse af skolefrafald bør være en del af en overordnet 

inkluderende vision for uddannelse med eleven i centrum, hvor alle har adgang 

til uddannelse af høj kvalitet. I en sådan vision spiller skolerne en kritisk rolle, når det 

gælder om at sikre, at alle elever når deres fulde potentiale for vækst uanset 

individuelle og familiemæssige faktorer, deres socioøkonomiske status og 

livserfaringer. Skoler bør være trygge, indbydende og hensynsfulde læringsmiljøer, 

der stræber efter at engagere eleverne, og hvor børn og unge kan vokse og udvikle 

sig som individer og samfundsborgere og føle sig respekteret, værdsat og anerkendt 

for deres specifikke talenter og behov.  

Da problemet er mangesidet, kan skoler ikke alene klare at tage fat på skolefrafald og 

en svag uddannelsesmæssig baggrund. Det er nødvendigt, at forskellige interesserede 

parter og væsner både uden for og i skolerne arbejder sammen og integrerer deres 

indsatser. Skolen er det logiske sted at indlede det lokale samarbejde. Dette 

nødvendiggør en tilgang, der tager udgangspunkt i skolen som helhed.  

En tilgang, der tager udgangspunkt i skolen som helhed, betyder, at man ser på 

skolen som et miljø. Skolen ses som et flerdimensionalt og interaktivt system, der kan 

lære og ændres; et åbent læringscenter, der giver og får støtte fra sit lokalsamfund.  

At udvikle en tilgang, der tager udgangspunkt i skolen som helhed, med henblik på at 

mindske skolefrafald betyder, at målet om bekæmpelse af skolefrafald og fremme af 

en vellykket skolegang for alle skal promoveres konsekvent og systematisk på tværs 

af alle de forskellige dimensioner i skolelivet, som kan have indflydelse på 

uddannelsesresultaterne. I en tilgang, der tager udgangspunkt i skolen som helhed, 

føler alle medlemmer af skolemiljøet (skoleledere, mellemledere, lærere og andre 

                                           
10 "Den europæiske værktøjskasse til skoler" vil være tilgængelig på School Education Gateway 
(http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm). Pilotudgaven vil kunne fås inden udgangen af 
2015. 
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ansatte, eleverne, forældre og familier) et ansvar for og spiller en aktiv rolle i 

imødegåelsen af skolefrafald og en svag uddannelsesmæssig baggrund. Hele 

skolemiljøet deltager i sammenhængende, kollektive og samarbejdsorienterede tiltag, 

der baserer sig på en flerdisciplinær og differentieret tilgang11, og som har til formål at 

støtte den enkelte elev på den mest hensigtsmæssige måde. Der indføres en kultur og 

et klima, der hedder "en hel skole om en hel elev", med henblik på at forbedre 

elevernes uddannelsesresultater og -adfærd samt støtte deres følelsesmæssige, 

sociale og psykologiske velbefindende. 

En tilgang, der inddrager hele skolen, indebærer også en tværsektoriel tilgang og 

stærkere samarbejde med en bred vifte af interesserede parter (sociale 

myndigheder, ungdomsinstitutioner, opsøgende plejere, psykologer, sygeplejere, tale- 

og sprogterapeuter, vejledere, lokale myndigheder, NGO'er, virksomheder, 

fagforeninger, frivillige osv.) og det øvrige lokalsamfund om løsning af problemer, 

som skoler ikke har (og ikke kan have) den nødvendige ekspertise til. Idéen med at 

tage udgangspunkt i skolen som helhed gør det muligt at tage højde for hele systemet 

af aktører og deres indbyrdes forhold i og omkring skolen og anerkende, at de alle kan 

støtte elevernes vej gennem uddannelsessystemet og give dem en god 

læringsoplevelse. 

En tilgang, der tager udgangspunkt i skolen som helhed, vil være til gavn for alle 

elever, ikke kun de udsatte.  Den vil også hjælpe skolerne med at tackle en lang 

række komplekse problemer, som skolerne i stigende grad står over for. Udfordringer 

forbundet med større mangfoldighed, ulighed og social udstødelse samt de seneste 

forøgelser af tilstrømninger af migranter er alle med til at stille nye krav til skoler, der 

nødvendiggør en systemisk, samarbejdsorienteret tilgang.  

Det tager tid at opbygge et samarbejde, og det kræver også et skift i tilgange og 

tænkemåder.  Det kræver, at de involverede både har kapacitet og evne til at 

anvende innovative tilgange til at arbejde i tværdisciplinære sammenhænge. Der er 

også brug for mere tid og plads til dialog og samarbejde, mere deltagelse fra eleverne 

og et større engagement fra forældre og familier.  

Skoler skal have mulighed for at udvikle og iværksætte en tilgang, der tager 

udgangspunkt i skolen som helhed. Der skal ydes målrettet støtte til skoler med et 

højt frafald, eller som ligger i områder med en høj grad af socioøkonomisk udstødelse. 

Denne støtte kan f.eks. omfatte ekstra midler eller personale eller yderligere støtte til 

ansattes løbende faglige udvikling kombineret med løbende overvågning. Der skal 

sørges for støttende strukturer og mekanismer for at sikre, at der er en dialog og 

gensidig udveksling af oplysninger mellem skolen, de interesserede parter og 

offentlige myndigheder på alle niveauer (afhængigt af forholdene i det enkelte land og 

i henhold til nærhedsprincippet), så de politiske beslutningstagere forstår den 

virkelighed, skolerne opererer i. Her ville det være gavnligt systematisk at involvere 

skolerne i beslutningsprocessen.  

De vigtigste betingelser for en tilgang til skolefrafald, der tager 

udgangspunkt i skolen som helhed, er organiseret i fem temaområder, der er tæt 

forbundet med hinanden. Hvert område forklares nærmere i "værktøjskassen til 

skoler", hvor der også er praktiske eksempler og foranstaltninger. På nogle områder 

bør der overvejes yderligere arbejde på det europæiske plan: 

                                           
11 "Differentieret tilgang" betyder en skræddersyet tilgang til undervisningen, der tager højde for en eller 
flere elevers specifikke behov og/eller særlige omstændigheder. Det kræver, at underviseren kan vælge fra 
en bred vifte af undervisningsteknikker og timeplaner med henblik på at arbejde med en mangfoldig gruppe 
elever med forskellige læringsbehov i den samme time og det samme klasseværelse eller læringsmiljø. 
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1. skolestyring 

2. Støtte til eleverne 

3. lærere 

4. forældre og familier 

5. involvering af interesserede parter. 

 

1. Skolestyring  

Kompetent og effektiv skoleledelse og -styring er nødvendige for at promovere 

en positiv og samarbejdsorienteret kultur og etos, som inddrager alle skolens aktører, 

og for at danne stærke bånd med skolens lokalsamfund. Følgende aspekter er 

centrale: 

 Større fleksibilitet/selvstændighed til skoler: Skolefrafald er et komplekst problem, 

der kræver mere fleksible og innovative tilgange. Der bør gives større fleksibilitet 

til skoler, f.eks. med hensyn til skolestyring, undervisningspraksis og 

implementering af pensum (med et større råderum til eksperimentelle tilgange til 

skolefrafald). Øget selvstændighed kombineret med ansvarlighed sætter skolerne i 

stand til at finde de mest hensigtsmæssige løsninger på komplekse situationer og 

til at opfylde de specifikke behov, der er i deres lokalsamfund.  

 Udvælgelse, støtte og uddannelse af skoleledere: Skoleledere spiller en afgørende 

rolle i udviklingen og implementeringen af tilgange, der tager udgangspunkt i 

skolen som helhed, navnlig ved at følge en mere delegerende ledelsesstil og ved at 

give tid og plads til samarbejde. Skoler har brug for engagerede, værdiorienterede, 

kompetente og stærkt motiverede skoleledere. De har brug for ledere med en klar 

vision, sans for organisation, evne til at påtage sig nye ansvar, dele autoritet og 

magt, inddrage og fremme dialog mellem alle skolens aktører med andre 

interesserede parter omkring fælles mål og ansvarsområder. Skoleledere har en 

vigtig funktion, når det gælder om at skabe et miljø, der støtter og inspirerer 

lærere, hvor lærere anspores til at lære fra kolleger og tage sig tid til feedback, 

eftertanke og netværksaktiviteter i og mellem skoler. De spiller også en meget 

vigtig rolle i at skabe muligheder for og miljøer til praksisorienteret 

lærergrunduddannelse og forskningsbaseret løbende faglig udvikling, som bl.a. 

skal fokusere på skolefrafald. Der skal kigges på, hvilke kompetence- og 

uddannelseskrav der stilles til skoleledere. Skoleledere skal være hensigtsmæssigt 

udvalgt og forberedt, og de skal gives den nødvendige støtte for at kunne være 

effektive. Indledende og løbende faglig udvikling for nye, fremtidige og etablerede 

skoleledere bør i særdeleshed sætte fokus på mekanismerne omkring skolefrafald 

og den rolle, ledelse og samarbejde spiller (herunder samarbejde med familierne 

og det øvrige lokalsamfund).  Flere lande har implementeret eller er ved at 

implementere avanceret uddannelse til fremtidige og/eller fungerende skoleledere, 

og nogle er gået i gang med at udvikle kompetencerammer for skoleledere.   

 Delegerende ledelsesstil: For at implementere en delegerende ledelsesstil i skolen 

med det formål at forbedre læringen kræves det, at man udvikler en reflekterende 

praksis og deler opgaver og ansvarsområder på tværs af hele skolemiljøet. 

Skoleledere bør opfordre lærerne til at tage føringen på bestemte vidensområder, 

tage ansvar og initiativ som individer eller grupper, og de bør fremme holdarbejde, 
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tværdisciplinært arbejde og fagligt samarbejde mellem lærere og andre ansatte, 

andre interesserede parter, fagfolk og væsner. At anvende en delegerende 

ledelsesstil kræver også, at man styrker elevernes og deres familiers engagement i 

skolelivet og i de formelle og uformelle beslutningsprocesser.  

 Forbedringsprocesser, der tager udgangspunkt i skolen som helhed: En tilgang, 

der tager udgangspunkt i skolen som helhed, har til formål at øge hele skolens 

kvalitetsniveau og standarder. For at tilgangen kan være effektiv skal skolerne 

identificere og tage fat på skolemiljøets behov og indgå i løbende, cykliske 

forbedringsprocesser. Skoler, der aktivt gør brug af skoleplanlægning og 

skole(selv)evaluering, vil stå stærkere, når det gælder om at eliminere 

skolefrafald.  I den forbindelse bør skoleudviklingsplaner og 

selvevalueringsprocesser indeholde mål, der tager fat på de tilgrundliggende 

årsager til skolefrafald, og fremme en vellykket skolegang, idet der tages højde for 

nationale, regionale og lokale standarder. Forbedringsprocesser skal være 

kendetegnet af åbenhed og gennemsigtighed. De bør udvikles og iværksættes 

under aktiv deltagelse af hele skolemiljøet (herunder elever, forældre og familier) 

og sammen med de interesserede parter, tværfaglige hold og eksterne lokale 

væsner. De bør være funderet i fælles mål og klart definerede roller og 

ansvarsområder, og der bør fastlægges klare indikatorer på baggrund af risiko- og 

beskyttelsesfaktorer med henblik på at overvåge udviklingen. 

Skoleudviklingsplaner bør indeholde foranstaltninger til støtte for skolens ansatte, 

f.eks. strukturerede introduktionsprogrammer og løbende faglig udvikling. 

 Mekanismer til ekstern overvågning og vurdering (kvalitetssikring): Baseret på 

kvantitative og kvalitative foranstaltninger, der afspejler mangfoldigheden i de 

aktiviteter, som skolerne har ansvaret for, og de forskellige udgangspunkter og 

kontekster, som skolerne arbejder med (f.eks. forsøg på at måle skolernes 

"ekstraværdi"), kan mekanismer til kvalitetssikring have en rådgivende og 

støttende funktion for skolerne, når de skal implementere deres strategier til 

imødegåelse af skolefrafald. Deres formål er at fremhæve vellykkede forandrings- 

og udviklingsprocesser i skolerne. Især de kvalitative indikatorer kan hjælpe 

skolerne med at reflektere over foranstaltninger, der er iværksat, eller som kan 

blive udviklet med henblik på at tage fat på skolefrafald. Mekanismer til 

kvalitetssikring lader til at være mest effektive, når deres "summative" funktion 

(relateret til ansvarlighed, styring og kontrol af overholdelse af regler) og deres 

"formative" funktion (relateret til forbedring og udvikling) supplerer og styrker 

hinanden12. 

 Netværksaktiviteter mellem skoler: Samarbejde og netværksaktiviteter mellem 

skoler af forskellige slags og på forskellige niveauer, som befinder sig i samme 

distrikt, kan lette udveksling af praksis og hjælpe med de vigtige overgange fra 

børnepasning og førskoleundervisning til enhedsskolen, så de bliver nemmere for 

eleverne og deres familier. Lokale myndigheder kan spille en vigtig rolle i at 

fremme et sådant samarbejde. Der bør ligeledes anspores til netværksaktiviteter 

og tværfaglige læringsfællesskaber på regionalt, nationalt og internationalt plan for 

at fremme gensidig læring og udveksling af praksis. 

 

 

                                           
12 Europa-Kommissionen (2015), Comparative study on quality assurances in EU school education systems 
(http://bookshop.europa.eu/en/comparative-study-on-quality-assurance-in-eu-school-education-systems-
pbNC0415279/ ) 

http://bookshop.europa.eu/en/comparative-study-on-quality-assurance-in-eu-school-education-systems-pbNC0415279/
http://bookshop.europa.eu/en/comparative-study-on-quality-assurance-in-eu-school-education-systems-pbNC0415279/
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2. Støtte til eleverne 

Et stimulerende og inspirerende læringsmiljø, der stiller høje forventninger til 

eleverne, er af afgørende betydning. Skolen skal give alle elever et miljø, der tager 

hensyn til deres mangfoldighed, maksimerer deres potentiale for at lære og er i tråd 

med deres læringsbehov. Skolens politik/målerklæring bør omfatte et stærkt fokus på 

forebyggelsen af skolefrafald. Uanset hvilke indlæringsvanskeligheder og tidlige tegn 

på faldende engagement der bliver opdaget, bør skolerne reagere hurtigt. Målrettet 

intervention som en del af en systemisk støtteramme, der skal hjælpe udsatte elever, 

er af afgørende betydning. 

 Engagerende og stimulerende læseplaner og effektive tilgange til undervisningen: 

Læseplaner bør stille høje forventninger til alle elever, men også give plads til 

individuelle undervisnings- og læringsstile og forskellige typer af vurderinger. De 

bør sætte større fokus på formativ vurdering for at lette indlæring og udvikling af 

færdigheder og kompetencer i henhold til det enkelte barns evner uden at gå på 

kompromis med indholdets kvalitet. De bør være relevante for det virkelige liv og 

mangfoldigheden i samfundet og sikre kontinuitet med efterfølgende trin i 

uddannelses- og oplæringssystemer eller med alternative videreuddannelsesforløb. 

De bør give plads til undervisningstilgange, der sætter eleven i centrum, og til 

mere samarbejdsorienteret undervisning og læring. Der bør også være muligheder 

for godkendelse af ikke-formel og uformel læring. 

 Elevernes velbefindende: Sideløbende med det store fokus på undervisning og 

læring bør elevernes velbefindende også plejes. Ud over at skabe et trygt og 

indbydende miljø kan skoler også spille en vigtig rolle, når det gælder om at 

opdage mobning, hetz, vold eller mishandling, der foregår i og uden for skolen. I 

den henseende er det tvingende nødvendigt at udvikle strategier til forebyggelse af 

mobning. Eleverne bør have adgang til en bred vifte af aktiviteter, støtte og 

rådgivning, herunder følelsesmæssig og psykologisk support vedrørende psykiske 

problemer (herunder sorg, depression, posttraumatiske forstyrrelser) i skolen og, 

hvor det er relevant, i tilknytning til lokale institutioner og væsner.   

 Mekanismer til tidlig opdagelse: Det er vigtigt, at tidlige tegn på manglende 

engagement, herunder fravær og upassende adfærd, bliver opdaget hurtigt, og at 

der findes mekanismer til hurtig respons. Der kan oprettes systemer til tidlig 

advarsel på baggrund af anbefalinger fra nationale eller lokale myndigheder, alt 

efter hvad der er relevant.  

 Systemisk støtteramme: Hurtig opdagelse af indlæringsvanskeligheder bør udløse 

en respons gennem den systemiske støtteramme i skolen. Målrettet intervention 

for udsatte elever skal tilbydes på en inkluderende måde. Det vil være mere 

effektivt, hvis det udføres af tværdisciplinære hold på skoler og/eller ved at bringe 

eksterne fagfolk ind i skolerne og ved at engagere alle, der interagerer med 

eleverne, hvad enten det er familiemedlemmer, søskende, frivillige e.l. Det kan 

være meget gavnligt at udarbejde individuelle støtteplaner, som aftales med 

eleven og hans/hendes familie, og som indeholder klare og opnåelige mål.  

 Specifik støtte til elever med et andet modersmål: Elever, der har et andet 

modersmål end det, de bliver undervist i, skal gives yderligere og passende støtte i 

henhold til deres behov, helst uden for skoletimerne og uden at gøre brug af 

adskillelses- eller segregeringspraksis. Elevernes kompetencer og kunnen på deres 

modersmål skal værdsættes og bruges som en ressource for hele klassen.  

Forældre kan også have gavn af sproglig støtte. I den sammenhæng kan skoler 

samarbejde med f.eks. NGO'er om at give sprogundervisning til forældre med 
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indvandrerbaggrund. Andre former for støtte bør også være tilgængelige, især for 

nyankomne indvandrere, enten i eller uden for skolen og i samarbejde med lokale 

institutioner og væsner.  

 Elevernes stemme og deltagelse i skolelivet: Eleverne skal føle, at de har 

indflydelse på deres læring og have mulighed for at give udtryk for deres 

meninger. At være en del af livet og aktiviteterne på skolen øger motivationen og 

tilhørsforholdet13. Der skal være tilstrækkelig tid til dialog på klasseværelset, via 

elevråd eller konsultationer, hvor eleverne kan rejse spørgsmål relateret til deres 

læringsoplevelse.  Interaktiv læring og læring gennem dialog (f.eks. i små 

grupper) kan gøre det nemmere for eleverne at tale om emner, der vedrører deres 

læring. Forskellige former for interne/eksterne konsultationer kan også anvendes 

til at få elevernes syn på sagerne. Deltagelse i skoleprojekter, der fokuserer på 

særlige emner (såsom miljøbeskyttelse), herunder ved at bruge alle de 

muligheder, der tilbydes via Erasmus+ og eTwinning, kan bidrage til at fremme 

elevdeltagelsen. Skoler bør også fremme elevernes deltagelse i 

beslutningsprocesser (f.eks. via repræsentation i skolebestyrelser/-råd) og i 

skoleevaluerings- og -forbedringsprocesser. Mens alle elever skal støttes, så de 

aktivt kan deltage i skolelivet, er et proaktivt fokus på at engagere de 

marginaliserede elever og sikre, at deres stemmer bliver hørt, altafgørende.  

 Karriereuddannelse og -vejledning: Det er vidt anerkendt, at karriereuddannelse 

og -vejledning spiller en vigtig rolle i forebyggelsen af skolefrafald. Forskning 

peger på, at når elever har en karriereplan, er der større sandsynlighed for, at de 

bliver i skolen og engagerer sig mere positivt i deres uddannelse.  Systematisk 

karriereuddannelse og -vejledning kan også være med til at lette de ofte kritiske 

overgange til andre uddannelsestrin og -forløb eller erhvervsarbejde. Effektive 

læringsfærdigheder og karriereuddannelse bør være fuldt integreret i pensummet 

fra de tidlige uddannelsestrin og hjælpe eleverne med at forstå deres styrker og 

talenter. Karriereuddannelse kan indlemmes som et obligatorisk emne, det kan 

være et særskilt fag, eller det kan være integreret i pensum som et tværfagligt 

fag. Effektiv livslang vejledning kombinerer typisk en lang række skemalagte og 

ikke-skemalagte aktiviteter, som f.eks. praktik, job-shadowing, karrierelege eller 

prøvesmagningskurser i andre typer uddannelse.  Mens lærere spiller en vigtig 

rolle, når det gælder om at udruste eleverne med de rette færdigheder, så de kan 

følge deres interesser, kompetencer og karrieremål, inddrager en effektiv 

karriereuddannelse også en lang række interesserede parter (f.eks. skolevejledere, 

forældre og arbejdsgivere).  

 Ikke-skemalagte aktiviteter: Mulighed for lærerige ikke-skemalagte og 

fritidsaktiviteter som sport, kunst, kultur og andre aktiviteter, der er kompatible 

med uddannelsesmålene, kan give de unge yderligere lejlighed til at udmærke sig 

og øge deres motivation og tilhørsforhold til skolen. Disse aktiviteter bør være 

udarbejdet således, at de supplerer pensum, og så de maksimerer elevdeltagelsen 

og den sociale inklusion. De kan evt. tages i betragtning i den samlede vurdering 

af eleverne. Sådanne aktiviteter kan blive udviklet i samarbejde med forældre, 

kulturinstitutioner, idræts- og ungdomsforeninger, lokale væsner og NGO'er og 

med hjælp fra frivillige i lokalsamfundet.    

 

                                           
13 Børns ret til deltagelse anerkendes i artikel 24 i EU's Charter Om Grundlæggende Rettigheder (OJ C 364, 
18.12.2000 – hele teksten kan læses på http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_da.pdf) og artikel 
12 i FN's Konvention om Barnets Rettigheder af 1989. 

 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
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3. Lærere 

Lærere er den vigtigste faktor i børn og unges læring i skolen og nogle af de vigtigste 

aktører for en vellykket skolegang. Forskning har vist, at den stærkeste indikator for 

engagement og gode resultater i skolen opnås, når lærere støtter og inspirerer 

eleverne. Det er meget vigtigt, at lærere forstår, at de er centrale ressourcepersoner 

for eleverne, som kan gøre en ægte forskel for deres uddannelsesforløb, og det er lige 

så vigtigt, at de ved, at det at hjælpe alle elever med at nå deres fulde potentiale er et 

ansvar, der deles af alle lærere sammen med hele skolemiljøet. Lærerens rolle bliver 

bredere og mere krævende som resultat af de nye udfordringer. Mens lærernes faglige 

vurdering værdsættes, er der brug for nye færdigheder og kompetencer, som 

lærergrunduddannelsen og den løbende faglige udvikling skal tage fat på.  

 Skolefrafald i sammenhæng: Et fokus på mekanismerne bag skolefrafald og en 

svag uddannelsesmæssig baggrund, herunder mulige risiko- og 

beskyttelsesfaktorer, bør både blive et centralt element i lærergrunduddannelsen 

og den løbende faglige udvikling. Det er vigtigt, at alle lærere forstår, hvor vigtig 

en rolle de har i at støtte børns løbende udvikling og læring. De står i en gunstig 

position, når det gælder om at opdage faldende engagement i skolelivet og 

problemer med indlæringsvanskeligheder på et meget tidligt tidspunkt, så de kan 

hjælpe med at reagere hurtigt på situationen. De skal være opmærksomme på, at 

deres forventninger, holdninger og sprog kan have en betydelig indflydelse på 

elever og deres familier. De skal anerkende den rolle, forældre og familier spiller i 

læringsprocessen, og være parat til at drage nytte af forældres engagement.    

 Læreres kompetencer: Der bør findes foranstaltninger og støttestrukturer (som 

ideelt skal være tilgængelige på alle niveauer) til at lette lærernes livslange 

karriereudvikling. Lærergrunduddannelsen og løbende faglig udvikling med fokus 

på forebyggelse af skolefrafald bør hjælpe lærere med at praktisere en 

differentieret undervisningsstil og aktiv læring.  Lærerne bør lære at bruge 

kompetenceorienteret undervisning og formativ vurdering på en effektiv måde og 

anvende mere projektbaseret og samarbejdsorienteret undervisning og læring. 

Relations- og kommunikationsekspertise (herunder teknikker/metoder til at 

kommunikere med forældre og eksterne partnere) bør styreks, og lærerne bør 

gives strategier til styring af klasseværelset, håndtering af mangfoldighed, 

opbygning af relationer, konfliktløsning og forebyggelse af mobning.   

 Opbygning af ledelseskapacitet i lærerstaben: Lærerledelse kan være kendetegnet 

af en fælles indsats, hvor lærere udvikler ekspertise og fremmer faglig udvikling 

med henblik på at forbedre uddannelsespraksis. Lærere bør anspores til og støttes 

i at være ledere både i og uden for klasseværelset. Lærere, der deltager i 

samarbejdsorienterede ledelsesprocesser, bidrager til skolens effektivitet, 

undervisningskvalitet og forbedring af elevernes resultater.  

 Praktik: Det er vigtigt, at lærergrunduddannelsen giver alle lærerstuderende 

praktiske muligheder for at forbedre deres forståelse af karakteren af, årsagerne til 

og omfanget af skolefrafald og en svag uddannelsesmæssig baggrund og deres 

indvirkning på læring og de krav, de stiller til dem som lærere. Lærerstuderende 

skal have mulighed for i praksis at opleve virkeligheden med skolefrafald, f.eks. 

gennem arbejde i skoler med et højt skolefrafald eller en høj grad af 

socioøkonomisk udstødelse eller i overvågede aktiviteter med sårbare familier. 

Dette ville give de lærerstuderende mulighed for at tænke over deres rolle som 

lærere, og over hvordan de ville tage fat på udsatte børns uddannelsesmæssige 

behov.  



 
 
 
 

 
 

15 
 

 Peerlæring: Oplæring i skolen med henblik på at udvikle og fremme en kultur med 

peerlæring (blandt lærere, men også med elever) og peerobservering spiller en 

afgørende rolle. Man kan også vælge at fremme peertilsyn, både i skolen og i 

samarbejde med andre skoler. Forskellige typer skoler og skoler på forskellige trin 

kan fungere som ressourcer for hinanden gennem skolenetværk, som de kan 

bruge til at lære fra hinanden. It-værktøjer og samarbejdsplatforme som 

eTwinning kan være meget effektive til at støtte denne type samarbejde.   

 Omfavn mangfoldigheden: Skoler, der arbejder aktivt på at omfavne de 

forskelligheder, der både findes blandt deres ansatte og eleverne, udviser 

dokumenteret varig forbedring. Lærernes viden, kompetencer og færdigheder mht. 

forståelse af mangfoldighed i alle dens former, interkulturel uddannelse, 

flersprogethed og undervisning af elever med et andet modersmål bør udgøre en 

del af lærergrunduddannelsen og styrkes gennem løbende faglig udvikling.  

Undervisning som et kald bør promoveres mere med henblik på at tiltrække et 

stort antal kandidater fra alle dele af samfundet og rekruttere de bedste af dem, 

mens der opretholdes en stærk samhørighed omkring skolens grundværdier og 

mål, som samfundet og de interesserede parter deler og godkender. 

 Yderligere støtte til lærere: Der bør overvejes anerkendelses- og 

støtteforanstaltninger til lærere i skoler med et højt skolefrafald eller en høj grad 

af socioøkonomisk udstødelse, f.eks. i form af incitamenter til løbende faglig 

udvikling, sabbatår til faglig udvikling, yderligere ressourcer til undervisning og 

andre formål osv. Der skal også lægges vægt på de ansattes følelsesmæssige 

velbefindende.  

 

4. Forældre og familier 

Forældres engagement er en nøglefaktor for en vellykket skolegang. Et stimulerende 

hjem og engagerede forældre spiller en afgørende rolle for barnets læring og 

kognitive, sociale og følelsesmæssige udvikling. Forholdet mellem skoler, forældre og 

familier kan dog være udfordrende. På den ene side kan det skyldes forældrenes 

tidligere oplevelser med uddannelse, deres uddannelsesmæssige, kulturelle og 

socioøkonomiske baggrund, forskellige opdragelsesmetoder og en følelse af afstand til 

"skolekulturen" og "-sproget". På den anden side kan det være forbundet med 

lærernes opfattelse af forældrene som passive, opportunistiske eller påtrængende og 

med manglende tid til og erfaring med at tage kontakten med forældrene op og 

kommunikere med dem på en effektiv måde. 

 Uddannelse er et delt ansvar: Forældre og familier har den mest direkte og varige 

indflydelse på børns læring og udvikling. Alle forældre og familier skal anerkendes 

og på passende vis støttes som medundervisere af deres børn fra en tidlig alder. 

Skoler og andre interesserede parter i og uden for uddannelsessystemet kan 

udvikle foranstaltninger til at hjælpe familier med at skabe hjem, der opfordrer til 

læring, og give oplysninger og idéer til, hvordan de kan hjælpe børnene med 

lektier og andre pensumrelaterede aktiviteter. 

 Tillid og samarbejde: Effektive skole-hjem-partnerskaber skal bygge på gensidig 

respekt og anerkendelse af hinandens aktiver og ekspertise. En kultur med 

gensidig tillid og forståelse skoler og familier imellem er altafgørende. Skolen skal 

stræbe efter at være et sted, hvor forældre fra alle baggrunde og 

uddannelsesniveauer føler sig velkomne og bliver betragtet som en ressource. Det 

kan f.eks. opnås ved at tilbyde forældrene bestemte tidspunkter og lokaler, hvor 
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de kan mødes og støtte hinanden, invitere forældre til at dele deres færdigheder 

og ekspertise som frivillige i uddannelsesmæssige aktiviteter i klasseværelset 

(f.eks. ved at læse for klassen, give ekstra støtte til den enkelte elev, lede små 

grupper) eller andre aktiviteter i skolen (både skemalagte og ikke-skemalagte). 

Hvor det er nødvendigt, kan andre væsner, NGO'er og fagfolk (kulturformidlere, 

mentorer, socialarbejdere osv.) inddrages for at være med til at skabe gode 

forhold til forældrene, især dem, der er socialt dårligt stillet og/eller tidligere har 

gjort sig dårlige erfaringer med skoler. Kulturelle begivenheder/festivaller og 

opsøgende aktiviteter kan bygge broer med henblik på at nå ud til marginaliserede 

forældre og forældre fra etniske minoriteter. 

 Deltagelse i skolelivet og skolens beslutningsprocesser: Udbredt forældredeltagelse 

i beslutninger om sager, der vedrører læring og skolens organisation og aktiviteter 

fremmer gennemsigtighed og tilpasning til lokalsamfundets egentlige behov. Det 

er også med til at skabe en stærkere ansvarsfølelse over for uddannelse. Der er 

brug for et proaktivt fokus på at støtte forældres deltagelse i skolens aktiviteter og 

styring.  Især marginaliserede forældre skal hjælpes til at deltage i skolens 

beslutningsprocesser. Forældres rolle i skolens organisation bør tydeligt 

anskueliggøres. Forældres engagement skal være fuldt integreret i 

skoleevaluerings- og -monitoreringsprocesser. Begrebet "familie" skal udvides til at 

omfatte medlemmer af storfamilien, som er engageret i barnets uddannelse.  

 Forældres adgang til oplysninger: Eleverne og deres forældre – især hvis de har 

indvandrerbaggrund – skal have adgang til utvetydige oplysninger om landets 

uddannelsessystem og de tilgængelige skolevalgmuligheder. De skal have en 

chance for at forstå, hvad disse valg betyder for elevens uddannelse og 

fremtidsmuligheder. Elever og deres forældre skal oplyses om udbuddet af 

vejlednings- og rådgivningstjenester og tjenester, der beskæftiger sig med 

elevernes velbefindende og støtter dem. 

 Optimering af kommunikation: Etablering og optimering af kommunikationskanaler 

mellem skoler og familier kan hjælpe med at opbygge tillid og gensidig forståelse. 

Kommunikationsstrategierne skal være passende til konteksten og svare til 

forældrenes behov. Både formelle (f.eks. forældremøder) og uformelle (f.eks. 

sociale arrangementer) kommunikationsmetoder kan anvendes til at opbygge 

frugtbare forhold. Det kan være nødvendigt at gøre brug af særlige, opsøgende 

aktiviteter, f.eks. ved hjælp af interkulturelle formidlere, for at nå ud til forældre, 

der ikke taler undervisningssproget. For nogle skoler betyder optimering af 

kommunikationen brug af teknologi såsom e-mails, sms'er, interaktive 

telefonsystemer, nyhedsbreve og interaktive websteder.  Det er vigtigt at sørge for 

strukturer, der letter og opfordrer til feedback fra forældre, og at dette feedback 

bliver taget til efterretning. 

 Uddannelsestilbud til forældre: Forskning viser, at familieuddannelse kan give en 

række fordele til forældre og børn, herunder at de bliver bedre til at skrive, læse 

og regne. At hæve forældrenes uddannelsesniveau er en af de foranstaltninger, 

der er med til at forebygge skolefrafald. Når forældre selv deltager i 

uddannelsesaktiviteter, fremmes en række kulturelle og uddannelsesmæssige 

interaktioner i familien. Forældre får mere selvtillid, får styrket deres indflydelse, 

bliver mere engageret i deres barns skolegang og har større tiltro til, at de kan 

hjælpe barnet med skolearbejdet derhjemme.  Det fører til større engagement 

blandt eleverne og bedre uddannelsesmæssige resultater. Det kan være yderst 

gavnligt at åbne skolens døre til sprog- og anden undervisning uden for den 

almindelige åbningstid, især for forældre, der føler sig overvældet af 

skolesystemet. På den måde nedbrydes barrierer, som skoler oplever, når de 
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arbejder på at inddrage forældrene mere. Hvis forældrene tidligere har haft meget 

negative oplevelser med skoler, kan man dog arbejde sammen med NGO'er om at 

finde andre lokaler til forældreundervisning. 

 

5. Involvering af interesserede parter  

Da skolefrafald er et mangesidigt problem, skal det tackles med en mangesidig 

løsning, der omfatter en bred vifte af interesserede parter, fagfolk og tjenester. 

Forskellige parter kan bringe forskellige og supplerende perspektiver til forståelse af 

problemerne, og de kan foreslå løsninger, der er skræddersyet til elevernes specifikke 

behov. Samarbejdet kan have forskellige udformninger og foregå på forskellige 

niveauer, afhængigt af forholdene i landet, og spænde fra mere formelle strukturer til 

mere fleksible netværksaktiviteter.  

Det kan tage tid og energi at opbygge tillidsfulde forhold og samarbejde mellem de 

forskellige parter, og det kan være nødvendigt at foretage tilpasninger undervejs.  

Men det kan muligvis også føre til positive forandringer. Afhængigt af forholdene i 

landet har lokale myndigheder eller skoleledere de bedste forudsætninger for at støtte 

disse processer, og de spiller også en central rolle, når det gælder om at fremme 

samarbejdet mellem skoler, koordinere væsner, lette implementeringen osv. 

 Interesserede parters engagement: Det er vigtigt, at alle relevante lokale 

interesserede parter bliver identificeret og involveret i processen fra start. Her bør 

en lang række interesserede parter og fagfolk tages med i betragtning: 

socialarbejdere, ungdomsinstitutioner og -foreninger, opsøgende plejere, 

psykologer, sygeplejere og andet sundhedspersonale (tale- og sprogterapeuter), 

børnemyndigheder, vejledningsspecialister, politi, fagforeninger, virksomheder, 

interkulturelle formidlere, indvandrerforeninger, NGO'er og andre lokale 

organisationer inden for idræt, kultur, aktivt medborgerskab osv. Valget af 

interesserede parter skal være hensigtsmæssigt og relevant for de lokale forhold 

og den lokale kontekst. Samarbejde med sociale partnere og lokale virksomheder 

er meget vigtigt, da det kan være med til at gøre pensummet mere 

arbejdsrelateret og interessant for de unge.  De interesserede parter skal 

engageres på en måde, så de kan give løbende feedback og tilpasse og ændre 

deres engagement efter behov. Der skal også tilskyndes til anerkendelse af den 

værdi og det bidrag, de interesserede parter bringer med sig. 

 Støtte og ledelse: Der skal være politisk støtte til at fremme og organisere 

samarbejde og netværksaktiviteter på det lokale niveau og en klar og stærk 

ledelse i spidsen for processen.  Retningslinjer fra det relevante politiske niveau 

kan være en mulighed. Der skal være mekanismer, der sikrer udvekslingen af 

oplysninger mellem skolen, de interesserede parter og de relevante myndigheder, 

alt efter hvad der er hensigtsmæssigt og i tråd med forholdene i landet. God 

praksis og oplysninger bør deles på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt 

plan (alt efter, hvad der er hensigtsmæssigt). 

 Fælles strategi: En fælles strategi/handlingsplan, der bygger på klare og fælles 

mål, og en fælles forståelse af udfordringerne kan hjælpe til at strukturere 

samarbejdet mellem de interesserede parter.  Strategien/planen skal fokusere på 

elevens behov og bygge på en tilgang, der inddrager flere aktører, og med respekt 

for de enkelte parters forskellige perspektiver og missioner. Det er vigtigt, at 

roller, ansvarsområder og strukturer bliver defineret og aftalt fra start, evt. i form 

af kontrakter, alt efter de lokale forhold. Oprettelsen af et centralt 
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koordineringspunkt kan være en mulighed, der kan hjælpe med at overvinde 

uundgåelige gnidninger, men det kan også fungere som et centralt sted, hvor de 

interesserede parter kan få hjælp, og hvor oplysninger, væsner og systemer til 

støtte for elever, der forlader uddannelsessystemet for tidligt, kan blive 

koordineret. Der skal oprettes mekanismer til monitorering og vurdering, så der er 

mulighed for at give løbende feedback og tilpasse og ændre sit engagement efter 

behov. Der skal udvikles vejledning/indikatorer til selvevaluering, hvor det er 

relevant.  

 

Afsluttende bemærkninger  

Denne rapport afslutter arbejdet om skolefrafald udført af arbejdsgruppen til 

skolepolitik.  Den indeholder politiske budskaber til en underbygget teoretisk og 

pragmatisk ramme for tiltag til tackling af skolefrafald.  Den foreslår et paradigme til 

varig handling, der ville gøre det muligt for Den Europæiske Union at nå sit mål om at 

reducere skolefrafald til under 10 % inden udgangen af 2020.  Den foreslår endvidere 

retningslinjer, der kan hjælpe medlemsstater med at udvikle samarbejdsorienterede 

tilgange til tackling af skolefrafald.   

Disse politiske budskaber giver en vejledning i, hvordan man kan støtte og sætte 

forskellige interesserede parter i stand til at deltage i en tilgang til tackling af 

skolefrafald, der tager udgangspunkt i skolen som helhed. Grundlaget herfor er en tro 

på, at samarbejdsorienterede tilgange vil have en dominoeffekt på andre aspekter af 

borgeres liv og lokalsamfund i hele Europa.  Endelig fastlægger dokumentet den 

politiske baggrund for den europæiske værktøjskasse til skoler, der er tilgængelig 

online, og som vil fortsætte med at samle god praksis fra europæiske lande.  

Samarbejde på det skolepolitiske område vil fortsat finde sted i hele EU og vil give 

yderligere muligheder for peerlæring og udveksling af praksis.   
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