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Opsamling på BUU-studierejse, april 2016 
Videreudviklingen af kvaliteten i dagtilbuddene i Københavns Kommune, herunder fokus på 
børnenes tidlige sproglige udvikling, har afgørende betydning for at lykkes med de overordnede mål 
for børn og unges trivsel, udvikling og læring. På samme måde er det væsentligt fortsat at udvikle 
og højne kvaliteten af undervisningen i folkeskolen samt at øge trivslen for såvel elever som lærere. 
Endelig er det vigtig at anvende de tilgængelige data bedst muligt, så styringen og ledelsen på alle 
niveauer sker på det bedst mulige grundlag. 
For at imødekomme udvalgets behov for udsyn, inspiration og viden om praksis i forbindelse med 
ovenstående var udvalget på studierejse i Finland og Norge 12.-15. april 2016 – godkendt af Børne- 
og Ungdomsudvalget november 2015 

 
Vedrørende Finland/Helsinki 
De finske folkeskoleelever har gennem de seneste 10-15 år klaret sig markant bedre i PISA-
undersøgelserne end de øvrige nordiske og vesteuropæiske lande – også selvom de ved den seneste 
PISA-undersøgelse fra 2012 er gledet ud af top 5 i læsning og matematik. Der peges oftest på 
følgende emner som årsagen til Finlands gode PISA præstationer: Lærernes uddannelsesniveau, 
undervisningsformen, lærernes arbejdsvilkår og respekten om lærerne og skolen i samfundet.  
Studierejsen fokuserede både på de elementer, som ligger direkte under det kommunale 
beslutningsrum, nemlig tilgangen til hvordan undervisningen gennemføres og tilrettelægges samt 
lærernes samarbejde, men også på det nationale fokus på undervisning, herunder udviklingen af et 
nyt curriculum. Endelig var der også afsat tid til drøftelser med det politiske niveau og den 
forvaltningsmæssige organisation i Helsinki Kommune.  

 
Vedrørende Norge/Oslo 
Oslo Kommune har i løbet af de seneste 10-15 år vendt udviklingen i Osloskolens faglige resultater, 
så man nu præsterer markant over landgennemsnittet og har landets bedste faglige resultater.  
Studierejsen fokuserede på, hvordan man har opnået disse resultater og på den generelle 
organisation af Osloskolen. På samme måde gav studierejsen udvalget indsigt i den fokuserede 
indsats, der udføres for de 0-6 årige børns sproglige udvikling. 
Udvalget blev endvidere præsenteret for den overordnede politiske strategi samt udmøntningen på 
forvaltnings-, område- og skoleniveau, kombineret med samtaler med det politiske niveau, oplæg 
fra forvaltningen og skole- og institutionsbesøg.  
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Gennemført Program 
 
Tirsdag den 12. april 2016 
 

Skolebesøg på Yhtenaiskoulu comprehensive school med skoleleder Sari Sola 

Indhold 
Velkomst ved sang ved eleverne. 
Delegationen blev vist rundt på skolen af elever 
Der var samtale med lærerstuderende om læreruddannelsen. 
Skolelederen fortalte om arbejdet med det nye nationale curriculum 
 
Hovedbudskaber 
Det er lærere fra skolerne, der er med til at formulere det nye curriculum for skolerne i Helsinki 
inden for rammen af det nationale curriculum. 
Der er fokus på tillid og support – lærerne har frihed, lederen udfordrer lærerne i forhold til, hvad de 
underviser i, men lederne kontrollerer ikke. Det er fokus på en koordineret og tidlig indsats i forhold 
til de allersvageste 
Man har et ”Skoleintra” som bruges til daglig kommunikation med forældrene om elevernes 
arbejde, så forældrene dagligt kan have en dialog med deres børn om deres læring og 
arbejdsindsats.  
Kompetenceudvikling af lærere sker ved brug af de kurser som Helsinki Kommune tilbyder. 

 
Møde med direktør for uddannelsesdepartementet i Helsinki Kommune Liisa Pohjolainen 

Indhold 
Møde med direktøren og præsentation af forvaltningen og deres fokusområder (bilag 1 og 2)  
 
Hovedbudskaber 
Udviklingen af det nationale curriculum har vægt på involvering, empowerment og lokale 
beslutninger. Der er et skifte i fokus fra “hvad skal vi lære” til “hvordan kan vi lære”, som afspejler 
sig i en holistisk tilgang for eleverne, som beskrives som ”Well beeing and well learning”. 
Der er i denne tilgang fokus på: 

• Både kognitive og ikke-kognitive færdigheder 
• Læringsmiljøer 
• Social inklusion 
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• Den enkeltes baggrund og behov 
• Ingen nationale test, skole-ranking eller inspektionssystemer 

Man praktiserer co-teaching på skolerne, hvor lærerne inviteres ind i hinandens klasser, som en 
effektiv måde til at forandre klasserumsrutiner og give faglig sparring. 
Man har igangsat et arbejde som skal sikre ”Fremtidens skole” i Helskinki - med inspiration fra 21st 
century skills. Hovedpointerne i dette arbejde er: 

• Ny skolekultur 
• Øget digitalisering  
• ”Fænomenbaseret” undervisning.  

 

Opsamling på dagen ved delegationen tirsdag den 12. april 2016 
Det blev under opsamlingen drøftet, hvilke årsager udvalget ser som forklaringer på de gode 
præstationer i Helsinki. Som mulige forklaringer blev nævnt: Universitetsuddannede lærere, 
klasselærere frem til 6. klasse og faglærere i resten af skoleforløbet. Dette kombineret med, at der er 
en oplevelse af sammenhæng mellem de overordnede mål, og hvad der sker i klasselokalet. 
Udvalget hæftede sig der udover ved: 

- Der er fokus på at løfte de svageste  
- Systematisk forældredialog 
- Hvorfor er de ikke klar over, hvorfor det går godt? 
- Langsom/rolig implementering af store forandring som fx digitalisering. 
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Onsdag den 13. april 2016 
 
Skolebesøg på Tehtaankatu elementary school, med skoleleder Janika Salo 

Indhold 
Velkomst ved sang ved elever 
Rundvisning på skole og spisning af skolemad sammen med elever 
Oplæg ved skoleleder Janika Salo 
 
Hovedbudskaber 
Skolen er optagede af at implementere det nye curriculum. Man tillægger læreruddannelsen stor 
værdi i forhold til, at eleverne klarer sig så godt, som de gør. Skolelederen efterlyser dog et bedre 
arbejdsfællesskab og teamsamarbejde mellem lærerne. 
Man praktiserer en arbejdsform, hvor eleverne sætter mål for egen læring hvert kvartal og får feed-
back på den opnåede læring fra både andre elever og lærere – blandt andet i elevsamtaler. Det var 
opfattelsen, at både elever, forældre og lærere var glade for dette system.  
 
Møde med Viceborgmesteren for Uddannelse Ritva Viljanen 

Indhold 
Møde med viceborgmesteren og præsentation af det politiske system i Helsinki og sammenhængen 
med de nationale dagsordener. (bilag 3, afventer fremsendelse fra Helsinki)  
 
Hovedbudskaber  
Hele det kommunalpolitiske styre i Finland er under store forandringer. I Helsinki omlægger man 
forvaltningsstrukturen og går fra ca. 30 forvaltninger til 7. Derudover arbejdes på implementeringen 
af det nye curriculum, som også gennemføres i 2016. 
En af de andre store udfordringer, der blev nævnt, er modtagelsen af flygtninge og integrationen af 
disse ind i skoler og samfundet som helhed.  
 
Møde med Finnish National Board of Education, Kristiina Volmari 

Indhold 
Oplæg ved International chef, Kristiina Volmari, som præsenterede udvalget for hovedlinjerne i det 
finske uddannelsessystem. (bilag 4) 
 
Hovedbudskaber 
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Det er bl.a. på baggrund af elevernes lave trivsel i skolen, at curriculumforandringen er sat i gang. 
Man ønsker en langsom men sikker forandring. Staten har en central styring af skolerne, men den 
har ikke opbygget et kontrolsystem. Man har tillid til, at lærernes høje uddannelsesniveau sikrer, at 
de løser deres opgaver på den mest hensigtsmæssige måde. 
 

Opsamling på dagen ved delegationen onsdag den 13. april 2016 
Udvalget oplever, at den finske model er lærerig og interessant, men svær at oversætte til en dansk 
kontekst. Oplevelsen er, at lærernes uddannelsesniveau har stor betydning for resultaterne i den 
finske folkeskole, ligesom også kulturen i samfundet og respekten omkring skolesystemet har stor 
betydning 
Derudover var man opmærksom på at: 

- Lærerne har ansvaret for undervisningen på skolerne 
- Der er fokus på kunst og kreativitet  
- Gratis mad til eleverne hver dag 

Videre bemærkede udvalget, at den finske model er en ”langsom” model. Ændringer tager lang tid 
at implementere.  
Der er en opmærksomhed på, at finnerne er meget inkluderende og anerkendende – man tager hånd 
om problemerne i stedet for at problematisere dem. Endelig hæftede udvalget sig ved, at man i 
højere grad end i København inddrager eleverne i eksempelvis i forhold til at sidde vagt, udlåne 
materialer, hjælpe med lektier, rydde op m.m. 
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Torsdag den 14. april 2016 
 
Besøg ved utdanningsetaten, adm. Direktør Astrid Søgnen og direktør for pædagogisk 
udvikling og kvalitet Hilde Gran 

Indhold 
Oplæg ved Astrid og Hilde, som præsenterede Osloskolens resultater og organisering.  
(bilag 5) 
 
Hovedbudskaber: 
Historisk har Oslo klaret sig middelmådigt i Norge, men har i løbet af de sidste 15 år løftet de 
faglige resultater, så man nu er bedst i Norge i forhold til at styrke elevernes progression. 
Det er en vigtig målsætning, at skolen skal fremme social mobilitet.  
Variationen i elevernes læring og kvaliteten i undervisningen er den største udfordring - alle elever 
skal være ”heldige” med deres lærere. Det handler om, hvordan vi opnår bedre kvalitet for alle 
elever.  
Forvaltningen har en central supportfunktion, som sikrer opfølgningen på skolernes resultater.  
Forvaltningen følger op og giver nyuddannede lærere kurser i ”lærerfærdigheder” for at ruste dem 
til at arbejde som lærere i praksis. I alt er der 600-800 praktikvejledere ude på skolerne i Oslo. 
Forvaltningen mener ikke, at læreruddannelsen har fokus nok på, at lærernes vigtigste opgave er 
den enkelte elevs læring. Forvaltningen tror ikke, at en planlagt ny femårig læreruddannelse som 
afsluttes med en masteropgave, løser problemer med kvaliteten i læreruddannelsen.  
Der er generelt fuld åbenhed omkring tests og resultater. Den fælles testplan for alle skoler og 
resultaterne er offentlige – de er den drivende udvikling for skolerne. Man har tillid til, at tidlig 
indsats, struktur og systematik gør forskellen.  
Der er fokus på forenkling af det nationale curriculum og øget fokus på kompetencer i forhold til 
mestring af livet, miljø og bæredygtighed og demokratisk læring (21st century skills).  
Lærernes trivsel ligger og har ligget på et godt og stabilt niveau en årrække. 

 
Besøg på Granstangen Skole, skoleleder Trond Nilsen 

Indhold 
Oplæg ved skoleleder og matematikkoordinator samt rundvisning på skolen (Bilag 6 og7) 
Hovedbudskaber 
Skolen har 96-98 procent tosprogede børn, og ligger i et socialt belastet område.  
Filosofien for skolen er: ”Vi skal vinde hjerter – eleverne skal tro på, at vi vil dem” 
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På samme måde har man også arbejdet med skolens motto: ”Vi bygger karaktertræk” – da det 
kræver karakter at gennemføre en uddannelse – så karaktertræk som udholdenhed, nysgerrighed, 
samvittighedsfuld, optimistisk, selvkontrol og målbevidst er vigtige at besidde, og man arbejder 
fokuseret med disse værdier på skolen. 
Målsætningen er, at man skal have et system, der sikrer, at alle lærere præsterer fagligt godt, ud fra 
en erkendelse af, at ikke alle lærere er lige dygtige fagligt og socialt. Dette skal ikke påvirke 
elevernes udbytte.  
Med den elevgruppe man har på skolen, har skolen erkendt, at det er vigtigt med en fast 
genkendelig plan og struktur for undervisningen – struktur er mere motiverende/stimulerende for 
læring end variation. Forudsigelighed fremmer læringsudbyttet. 
Der føres statistik på, hvorfor og hvor tit eleverne bliver sendt ud til ”Miljøterapeuten” – det giver et 
billede af i hvilke situationer, der opstår problemer for både den enkelte elev og for 
gruppen/klassen. Så kan lærere og ledelse samme iværksætte målrettede tiltag og følge op på, om de 
virker. 
Det er vigtigt at få skabt et positivt forhold til skolen – derfor sendes positive sms’er med ros for 
karaktertræk jævnligt hjem til forældrene. Alle lærere skal sende 3 sms’er om forskellige børn hver 
dag. Der er også vigtigt med fokus på de elever, der har den mest positive udvikling i forhold til 
værdierne – de deltager fx i fredagsfrokost med ledelsen. 
Der arbejdes med holddeling i norsk og matematik på tværs af klasser på samme årgang. De 30 
bedst præsterende er som udgangspunkt på samme hold. De øvrige elever placeres på heterogene 
hold. 
Alle elever har en kontaktlærer. Det svarer til, at alle lærere har ca. 15 kontaktelever, hvor de følger 
op på alt, der har betydning for elevens trivsel og læring.  
 
Skolebesøg på Teglværket Skole, skoleleder Elisabeth Plamgren 

Indhold 
Velkomst ved elevsang og fortælling om skolen ved skolelederen. 
Lærer viser, sammen med en elev, brug af iPad i undervisningen. En af lærerne fortalte om 
undervisning, lektier og evaluering med brug af iPad. 
Delegationen deltog i SFO-tid – ingeniører for fremtiden. (Bilag 8) 
 
Hovedbudskaber 
Teglværket er en nybygget skole, og man har valgt, at den skal være en gennemdigitaliseret 1-1 
iPadskole. Det betyder, at al undervisning foregår på iPad eller andre digitale medier. Visionen er, 
at skolen skal åbnes op mod verden og fremtiden. 
På skolen har man særligt fokus på: 

• Læsning og skrivning 
• God vurderingskultur 
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• Gode digitale kompetencer – som et værktøj til at øge læringens effektivitet 
 
Det er skolens erfaring, at det er vigtigt med en fast genkendelig plan og struktur for 
undervisningen.  
Skiftet fra bøger til iPad betyder, at man i højere grad fokuserer på, hvad eleverne skal lære og så 
planlægger det – i stedet for at bøgerne forud definerer læringen. 
En lærer fortæller, at brugen af iPad betyder, at man bruger mindre tid til planlægning. Læreren 
oplever, at man bedre kan dele erfaringer og læringsforløb med hinanden. 
I forhold til indkøb og brug af apps er skolen meget selektiv, og den holder et stærkt fokus på, 
hvilken form for læring de enkelte apps kan bruges til at fremme.  
 

Opsamling på dagen ved delegationen torsdag den 14. april 2016 

Udvalget gav udtryk for, at man både kan trække på erfaringer fra Helsinki og Oslo.  
Både Helsinki og Oslo forholder sig til, hvad børnene har brug for i fremtiden. Begge lader skolerne 
planlægge og definere fagligheden. Helsinki har dog ikke opbygget ledelsesinformation som i Oslo 
Den digitaliserede skole var spændende, men der var delte holdninger i udvalget fx i forhold til, om 
det mere kom til at handle om teknik end om læring. Samtidig var der enighed om, at fremtidens 
samfund er digitaliseret, og vi skal forberede børn og unge bedst muligt på det. Digitaliseringen kan 
fx især hjælpe de udsatte og svageste og giver eleverne mulighed for at arbejde på det niveau, de 
selv er.  
Det opleves positivt med den faste struktur og rammesætning af undervisningen – eleverne 
efterspørger det også. På samme måde er det positivt, at man screener eleverne ved skolestart og 
lader dette påvirke budgettildelingen. Det er endvidere positivt, at man prioriterer tid hver uge til 
”guldtimen”, som er en time, hvor lærerne drøfter hver enkelt elevs faglige progression i matematik. 
Det kombineret med ledelsens mulighed for at følge med data i forhold til hver enkelt elevs faglige 
niveau, giver et godt overblik og gode udviklingsmuligheder. 
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Fredag den 14. april 2016 
 
Besøg på Margarinfabrikken, afdelingschef Hege Sevatdal og Ragnhild Berg 

Indhold 
Præsentation af arbejdet med sprog og tidlig indsats i Oslo ved afdelingschef Hege Sevatdal og 
rundvisning på Margarinfabrikken ved leder Ragnhild Berg 
 
Hovedbudskaber 
Børnehaverne styres af Bydelsadministrationen – hvor både kommunale (55%) og private (45%) 
børnehaver hører under. Sundhedsplejersker og børnelæger er også organiseret her. Der føres tilsyn 
med den faglige kvalitet på samme måde som i København. 
Man har udviklet Oslostandarder for: 

• Samarbejde og sammenhæng 
• Sprogmiljøer 
• Samarbejdsaftaler 

Bydelene skal også udarbejde deres egne standarder for arbejdet med sprog. 
Sprog er også genstand for en politisk diskussion i forhold til fokus på modersmål eller ikke. 
Man har fokus på tidlig indsats, rigtig indsats og helhedsorienteret indsats, så man griber de børn, 
hvor der er behov, og vender den negative udvikling de var på vej ind i. 
Der er fokus på videreuddannelse af pædagoger i forhold til tidlig indsats og sprog, og pædagogerne 
har konstant fokus på sprog. 
I Oslo har 25 % af børnene brug for særlig sprogindsats ved skolestart, hvilket er et 
opmærksomhedspunkt. Gruppen består både af børn, der ikke har gået i børnehave og børn som har. 
Man ser en tydelig sammenhæng mellem de børn, der ikke har et alderssvarende sprog og som også 
har sociale udfordringer.  
Man har tidligere sprogscreenet alle 3-årige, men som følge af et politisk skifte, sprogscreenes nu 
kun de børn, hvor pædagogerne vurderer, at børnene har sproglige udfordringer. I sammenhæng 
med dette, skal alle børnehaver have en plan for systematisk observation og vurdering af alle børns 
sproglige udvikling.  

Normeringen (antal voksne i forhold til antal børn) er lidt bedre end i København, men man har en 
lavere andel af uddannede pædagoger (typisk 1 pædagog til 2 assistenter) i forhold til København. 

Om Margarinefabrikken 
Institutionen har plads til 400 børn, men man oplever ikke, at størrelsen er et problem. Alle børn har 
et tilhørsforhold til en etage og en base (stue). Oplevelsen er, at man lykkes med at skabe det nære i 
det store. Samtidig giver institutionens størrelse, mulighed for bedre udnyttelse af personalet og 
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bedre faglig sparring. Institutionen er præget af høj arbejdsglæde og høj brugertilfredshed blandt 
forældrene.  

Møde med Byråd for opvækst og uddannelse, Tone Tellevik Dahl 

Indhold 
Frokost på Rådhuset og taler ved Byråd og Pia Allerslev. Herefter var der rundvisning på Rådhuset 

Opsamling på dagen ved delegationen fredag den 14. april 2016 

Margarinfabrikken opleves af udvalget som et eksemplarisk billede på en stor institution, som 
kombinerer store fysiske rammer, med nærhed og tryghed for det enkelte barn. Store institutioner 
fungerer godt, når de er nybyggede, da pædagogikken kan tænkes med. Det er godt når man tænker 
det små i det store og lykkes med det, som eksemplet viste.  

Det bemærkes endvidere, at det samtidig er vigtigt med en kultur, hvor pædagogerne lytter til og ser 
børnene, uanset størrelsen på institutionen.  

Udvalget fandt det meget positivt at opleve en synlig ledelse, der var bevidst om hvilke 
medarbejdere hun rekrutterede i forhold til sprogarbejdet – både med opmærksomhed på modersmål 
og norsk. 
 

 

Bestillinger til forvaltningen som opfølgning på studieturen 
Udkast til debatindlæg fra det samlede udvalg om erfaringerne fra studieturen. 
Mere materiale fra Frans Ørsted Andersen om erfaringerne fra det finske skolesystem. 
Evalueringen fra EVA om digitalisering lægges på aflæggerbordet – sammen med indstillingen om 
Brugerportalen (BUU-møde 27. april). 
Udvalget vil gerne på tur til institutionerne Eventyrøen eller Gaia.  
Forvaltningen undersøger, om der er udfordringer med at ansætte pædagoger i Købehavns 
Kommune. 
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Regnskab for BUU-studierejse 2016 
 

Udgifter (DKK) 
Hotel og fly 75.624,75 
Konsulenthonorar 0,00 
Transport, herunder buskørsel og taxa 14.389,09 
Gaver 1.400,00 
Forplejning 18.124,52 
I alt 109.538,36 

Pris per deltager 10.953,84 

Eksklusiv moms på hotel og fly 108.483,61 

Pris per deltager eksklusiv moms 10.848,36

 

Deltagerliste 
Pia Allerslev Simonsen (Børne- og Ungdomsborgmester, Venstre) 
Gorm Anker Gunnarsen (medlem af Børne- og Ungdomsudvalget, og næstformand i udvalget, 
Enhedslisten)  
Henrik Svendsen (medlem af Børne- og Ungdomsudvalget, Dansk Folkeparti)  
Jan Andreasen (medlem af Børne- og Ungdomsudvalget, Socialdemokratiet)  
Karina Vestergård Madsen (medlem af Børne- og Ungdomsudvalget, Enhedslisten)  
Klaus Mygind (medlem af Børne- og Ungdomsudvalget, Socialistisk Folkeparti)  
Tobias Børner Stax (Administrerende direktør)  
Camilla Niebuhr (Fag direktør)  
Gitte Lohse (Sekretariatschef) 
Nina Paludan Hemmersam (Kontorchef, Center for Policy) 
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