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Formål

• Vi vil undersøge betydningen af Velfærdsaftalen cirka et år 
inde i en 3-årig periode

• Vi ønsker at se, hvordan Velfærdsaftalen har påvirket 
oplevelsen af tilfredshed og kvalitet hos elever, forældre 
medarbejdere og ledere
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Spørgeskemaer og fokusinterviews

Fokusinterview:
2 interviews med 30 elever i 6.-10. klasse 
2 interview med 20 forældre 
2 interviews med 20 lærere og pædagoger 

Spørgeskema:
2926 elever i 6.-10. klasse = 63%
992 forældre = 11%
866 ansatte  = 53% - lærere, pædagoger og ledere



Alle har svaret på en skala 

Alle skulle vurdere de enkelte spørgsmål i forhold til sidste skoleår, 
hvor Esbjerg Kommune ikke var med i frihedsforsøget.

F.eks. Det er min oplevelse, at eleverne: 

… har en bedre skoledag?



Temaer

◦ Undervisning og læring 

◦ Elevers trivsel 

◦ Undervisningsmiljø 

◦ Skole og fritid 

◦ Samarbejde skole og hjem 

◦ Arbejdsformer 

◦ Ledelsesrum 



Elevernes trivsel



Trivsel - Fokusgrupperne sagde:

Børn Forældre Pædagoger og lærere Ledere

• Trivsel er meget afhængig af 

lærerne

• Positivt når klassen deles op i 

mindre hold

• Vigtigt at inkludere alle i 

klassen

• Godt med fokuseret tid til at 

arbejde med trivsel

• Der kunne med fordel være 

flere ryste-sammen-

aktiviteter i skoledagen

• Kendte voksne omkring en 

klasse skaber tryghed og 

nedbringer konfliktniveauet

• Voksne der har fokus på 

relationer

• At det enkelte barn føler sig 

vigtig for fællesskabet

• Faglige ”fyrtårne” kan skubbe 

til kollegaer

• Det at børnene føler sig set 

og talt med, er meget vigtigt.

• Få voksne omkring en 

klasse/årgang er sårbart ved 

sygdom. Vikarer giver 

utryghed

• På vores skole har lærerne  

skabt nye fællesskaber på 

tværs af klasser og årgange 

omkring deres interesser i 

temaer i undervisningen. Det 

har været godt.

• Eleverne bliver mere og mere 

individualiserede, så derfor er 

det særlig vigtigt med 

fællesskabet i klassen

• Vigtigt at se barnet, og at 

eleverne ser hinanden

• Trivselstiltag fokuseret i en 

time ugentlig

• Mindre hold giver mere ro i 

klassen

• Vigtigt at prioritere 

fællesskabsfremmende tiltag

• Oplevelser for børnene skaber 

fællesskaber

• Vigtigt med en stabil og tryg 

base for eleverne

• Mere fokus på 

forventningsafstemning

• Kortere skoledag giver 

eleverne mere energi

• Der er mere ro om eleverne, 

og mere tid til den enkelte

• Der skal arbejdes mere 

systematisk med værdier

• Der er vigtigt, at eleverne 

bliver set og hørt



Undervisning og læring



Undervisning og læring – Fokusgrupperne sagde:

Børn Forældre Pædagoger og lærere Ledere

• Emne- og temadagene er gode 

og spændende

• Timer forsøges gjort sjovere

• Mange ture med klassen, men 

ikke alle giver mening 

• Vi ønsker mere praktisk 

undervisning og fysisk aktivitet

• To-lærer ordning giver bedre 

mulighed for at se meningen 

med undervisningen

• Kortere skoledag giver mere 

energi og overskud, men også 

flere lektier

• Der er ikke kommet mere 

medindflydelse

• Vigtigt at undervisningen 

prøver at ramme børnenes 

interesser – selvom det er 

svært

• Der er blevet mere åbne 

rammer for lærerne

• Plads til mere praktisk 

undervisning

• Det kommer meget an på, 

hvilke lærere der er på

• Børn er glade, når de lærer 

noget

• Tolærerordningen kan medføre 

differenceret og mere 

spændende undervisning

• Efterspørgsel efter praksisnær 

undervisning

• Det kan være svært at skubbe 

til de lærere som ikke er 

indstillet på forandringer

• Sammensætning af teams er 

vigtigt

• Eleverne efterspørger mere 

bevægelse i skoledagen

• Eleverne har ikke fået mere 

medbestemmelse

• Holddeling giver mere tid til 

den enkelte

• Få lærere i klassen fungerer 

godt

• Niveaudeling af elever 

medfører stor succes

• Værkstedsundervisning rykker 

ift. undervisning og læring

• Pædagoger ønsker ens vilkår 

med lærerne

• Man kan se på engagementet 

hos eleverne, at de finder det 

mere spændende

• To-lærer ordning giver 

mulighed for fleksibilitet

• Vigtigt at underviserne tænker 

i motiverende undervisning

• Fortsat bundet af en del 

rammer i udskolingen

• Har aktuelle emner for at vise 

tydeligere mening/formål

• Mangler 

forventningsafstemning 

omkring medbestemmelse



Undervisningsmiljø



Undervisningsmiljø – fokusgrupperne sagde 

Børn Forældre Pædagoger og lærere Ledere

• En lærer med overskud er en 

god lærer

• Lærerne mangler 

forberedelsestid

• Positivt med flere forskellige 

lærere i løbet af skoledagen

• Positivt med selv at vælge 

grupper i klassen

• Det er godt, når skolen bruger 

nærmiljøet

• Ledelsen har stor indflydelse 

på, hvad der kan ændres

• Der er ikke taget højde for det 

fysiske arbejdsmiljø – det skal 

der fokus på f.eks. er ofte 

lokaler et problem

• Ressourcer til transport -

skolerne er ulige i forhold til 

at transporterer sig

• Der skal være holdning fra 

skolen omkring mobiltelefoner

• Eleverne bliver meget trætte 

pga. mange indtryk på 

temadage og ved projekter

• Fleksible skemaer er positivt

• Vi vil gerne have elever til at 

arbejde på tværs af klasse og 

årgange

• Færre konflikter i skoledagen, 

når der er nok voksne

• Fleksibilitet i planlægningen 

giver lærerne mulighed for at 

gøre undervisningen mere 

varieret og spændende

• Arbejde med vaner og kultur 

tager tid

• Trivsel har fået øget fokus

• Flere voksne tilstede i både 

undervisningen og pauser

• Frisættelsen har givet mere 

mentalt overskud til 

personalet



Elevernes fritid



Fritid – fokusgrupperne sagde: 

Børn Forældre Pædagoger og lærere Ledere

• Der er bedre tid i hverdagen –

bedre tid til fritidsinteresser, 

afslapning og venner

• Der er kommet flere lektier

• Der efterspørges mere hjælp 

til at få fritidsjob

• Børnene er ikke så trætte 

mere

• Mere samarbejde med de 

lokale foreninger

• Den kortere skoledag giver 

mere overskud - mere energi

• At de samme pædagoger er 

gennemgående i skole og fritid

• Elever med udfordringer har 

behov for ekstra fokus i 

fritiden

• Ekstra tid i fritid giver mere tid 

til fordybelse og ture ud af 

huset

• Ledere prioriterer SFO og tiden 

der bruges her

• Pædagogerne mangler tid til at 

planlægge deres tid i SFO

• Der er højere aktivitetsniveau 

og mindre stress pga. mere tid

• Fritid kan bedre rumme de 

udfordrede børn



Samarbejde mellem skole og hjem



Samarbejde mellem skole og hjem –
fokusgrupperne sagde 



SFO



SFO – fokusgrupperne sagde: 

Forældre Pædagoger og lærere

• Vi har et fritidstilbud som 
virkelig blomstrer. Der er stor 
tilslutning

• Børnene er ikke så trætte 
mere

• Vi oplever, at SFO er sådan 
lidt pasning

• Der er kommet mere tid til 
fællesmøder

• Mere ejerskabsfølelse
• Føler, at der bliver sat en 

retning
• Savner mere tid til trivsel for 

personalet



Generel vurdering af skolen



Generel vurdering af skolen 
– fokusgrupperne sagde 

Børn Forældre Pædagoger og lærere Ledere

• Positivt at der er en kortere 

skoledag

• To-lærer timer giver mere tid 

til den enkelte

• Der er mere interessante 

valgfag ift. tidligere

• Der er kun sket gode ting 

ved frisættelsen

• Vigtigt at læreren 

interesserer sig for den 

enkelte

• Elevrådet har fået mere 

indflydelse

• Der skal være mere 

medindflydelse

• Der er blevet skubbet til 

personalet, der skal ske 

noget nyt.

• De yngste har oplevet størst 

forandring

• De fagprofessionelle skal 

mødes gennem 

ledelsesunderstøttelse

• Mere inddragelse

• Vi har en fornemmelse af at 

være forsøgskanin – ikke alt 

er godt

• Vi har fået lov at lave lokale 

skolebestyrelser på hver 

afdeling. Vi er meget tættere 

på. 6 møder lokalt 4 møder 

centralt. Vi har fået mere 

medindflydelse med tættere 

sammenspil mellem forældre 

og ledelser

• Frihedsforsøget har gjort, at 

vi er blevet sparket til, og vi 

har lagt os i selen

• Engagerede ansatte opnås 

via anerkendelse og 

anvendelse af deres 

faglighed

• Møder begrænsninger, men 

har mange gode ideer

• Personalepleje er 

undervurderet

• Mangler synlig og opsøgende 

ledelse

• Oplever topstyring og 

mangler medbestemmelse

• Mangler afklaring af rolle

• Det positive narrativ om 

frisættelsen er vigtig



Ansatte: Arbejdsformer ift. undervisning
(spørgsmål til lærere, pædagoger og ledere)



Ansatte: Arbejdsformer ift. undervisning
– fokusgrupperne sagde

Pædagoger og lærere

• Større krav til at tænke ud af boksen

• Pædagoger har blandede oplevelser i 
udviklingen af arbejdsformer



Ansatte: Generelle arbejdsformer
(spørgsmål til lærere, pædagoger og ledere)



Ansatte: Generelle arbejdsformer –
fokusgrupperne sagde 

Pædagoger og lærere Ledere

• Frihedsforsøget gør noget godt – bliver 
tvunget ud i forandringer

• Mere sammentømrede teams pga. færre der 
skal samarbejde

• Mere selvstyrende teams
• Der opleves meget topstyring 
• Blandede oplevelser af tillid til 

opgaveløsningen 
• Ønsker bedre samarbejde mellem lærere og 

pædagoger 
• Oplever at forandringerne også kunne lade 

sig gøre før frisættelsen
• Ønsker at fortsætte frihedsforsøget

• Der opleves ikke topstyring blandt de 
pædagogiske ledere

• Medarbejderne har fået stor frihed til at 
prøve ting af – øget fokus på, at alle er 
med i processen

• Ting er startet nedefra pga. inddragelse 
og frihed

• Ejerskab og kommunikation er blevet 
styrket



Ledelsesrum
(Spørgsmål til lederne)



Ledelsesrum: Generelle arbejdsformer –
fokusgruppen sagde 

Ledere

• Oplever positiv udvikling på direktør- og 

skolechefniveau i forhold til en mere 

anerkendende kultur

• Tillid og arbejdsmiljø skal styrkes

• Alle håber, at frisættelsen fortsætter



Delkonklusion på evaluering

Emner besvaret af elever, forældre og 
ansatte:

Undervisning og læring

Trivsel

Undervisningsmiljø

Fritid

Generelt vurdering af skolen

Emner besvaret af forældre og ansatte:

Samarbejde skole/hjem

Emner besvaret af ansatte:

SFO

Arbejdsformer ift. undervisning

Generelle arbejdsformer

Ledelsesrum



Opsamling på Most Significant Change 

• 4 workshops for elever 

• 2 workshops for personale 

nord og syd.

• Over 100 fortællinger på 

den mest betydningsfulde oplevelse

• 25 udvalgte fortællinger af 

deltagerne



Hvad blev nævnt?





Skoleledernes refleksioner på bagkant af de 
fremlagte data

• Forsøget har givet større pædagogisk frihed. Der er flere 
pædagogiske drøftelser på skolerne. Det kan ses i delmålingen.

• Personalet tager større ansvar for, hvordan man kan udvikle på 
både trivsel og læring, men også på elevernes motivation for 
skoledagen og læring. Der er flere ideer i spil i hverdagen.

• Vi oplever, at tiltag omkring flere 2-voksentimer og færre voksne 
omkring en gruppe børn har forbedret læring, fællesskaberne og 
tid til det enkelte barn. Det giver færre konflikter, er godt for alle 
også for børn i udsatte positioner. Fedt at data nu bekræfter, at det 
er blevet bedre end før. Det skal vi videreudvikle.

• Der er skabt et større råderum og bedre motivation hos 
både ledere og medarbejdere.



Skoleledernes refleksioner på bagkant af de 
fremlagte data

• De fremlagte data viser, at eleverne ikke har fået mærkbart mere 
medbestemmelse i forhold til undervisning. Det skal vi være 
nysgerrige på fremadrettet.

• Nogen af eleverne sagde, at elevrådsarbejdet var forbedret. Det 
skal vi pleje og få mere i spil. Eleverne er sindssyg stærke.

• Nogle lærere føler sig låst af de faglige mål og eksamenerne 
- hvordan skaber vi frihed til, at flere tør at lave forandringer?
- hvordan skaber vi overskud og mod?

• Vi har fået muligheden for at spørge os selv om: Hvad er en god 
skole? – den skal vi udnytte.  Vigtigt, at vi nu har den
type samtaler og det skal forsætte. Hvad styrer, hvad vi 
gør, og hvordan vi tænker?



Skoleledernes refleksioner på bagkant af de 
fremlagte data

• De fremlagte data er generelt gode og de viser også, at vi ikke skal 
vende det hele på hovedet bare for at gøre det. Langt hen ad vejen 
gør vi ting, som traditionen har vist giver bedst mening.

• Diskussionen om, hvordan man egentlig laver god skole, er flyttet 
ud på skolerne. Det er en aha-oplevelse. Den forandring kunne vi 
ikke have haft uden velfærdsforsøget.

• Del-målingen viser, at ledere oplever de positive forandringerne 
mest, de ansatte lidt mindre, forældre også lidt mindre og eleverne 
mindst. Det er måske et naturligt forløb i processen, men det skal 
vi være opmærksomme på og forsøge at ændre over tid.

• Det er vigtigt, at disse data bliver kendt i organisationen.
Sammen med vores oplevede erfaringer kan de bruges til
at gøre vores gode skoler endnu bedre. 


