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Praksisfaglighed i folkeskolen
12. juni 2018 aftalt:
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Obligatorisk toårigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse
Prøve i praktisk/musisk valgfag
Styrket praksisfaglighed i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse
At give alle elever ret til erhvervspraktik
Udviklingsprojekt Praksisfaglighed i skolen

Praksisfagligheden drejer sig ikke kun om at kunne bruge hammer og vinkelsliber. Det handler om
at være opfindsom og kreativ og at kunne omsætte metoder og teorier til konkrete produkter.
Ad 1 Obligatorisk toårigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse
Ad 2 Prøve i praktisk/musisk valgfag
Det gøres obligatorisk for alle elever at vælge mindst et toårigt praktisk/musisk valgfag i 7. klasse.
Eleverne skal tilbydes håndværk og design. Derudover kan eleverne tilbydes et eller flere af
følgende fag: billedkunst, madkundskab eller musik. Eleverne skal tage mindst et af de ovenstående
fire praktiske/musiske valgfag i 7.-8. klasse. Disse valgfag vil fremover være toårige. (der kommer
nye fælles mål for billedkunst og musik, som i dag er etårige)
Timerne skal hentes indenfor rammerne af elevernes eksisterende skoledag. Skolerne skal fortsat
tilbyde valgfag i mindst 120 undervisningstimer årligt, svarende til to valgfag (2X60 timer).
Skolerne kan fortsat tilbyde de fag, de måtte udbyde i dag, herunder kommunale valgfag.
Tilrettelæggelse af konfirmandforberedelse ændres ikke.
Det praktiske/musiske valgfag skal kunne afsluttes med en prøve.
Aftalepartierne ønsker, at folkeskolerne og erhvervsskolerne får mulighed for at have et mere
forpligtende samarbejde. Aftalepartierne er derfor enige om, at regeringen skal undersøge
mulighederne for, at erhvervsskolerne faciliteter og undervisere i højere grad kan anvendes i
undervisningen i praksisfaglige fag, forløb og aktiviteter i folkeskolen.
Undervisningen i billedkunst og musik i samarbejde med den lokale musikskole og/eller
billedskole.
Principper for obligatorisk praktisk/musisk valgfag
1. Elever skal tilbydes valfaget håndværk og design
2. Elever kan tilbydes valgfagene billedkunst, madkundskab og musik
3. Disse fire praktiske/musiske valgfag er toårige
4. Eleverne skal tage mindst ét af disse fire valgfag i 7.-8. klasse
5. Det obligatoriske valgfag skal kunne afsluttes med en prøve i 8. klasse, såfremt kommunen
beslutter dette
Aftalepartierne er enige om, at det praktiske/musiske valgfag, som eleverne vælger, skal kunne
afsluttes med en praktisk/musisk prøve i 8. klasse. Det er den enkelte kommune, der beslutter, om
der afholdes prøve i det praktiske/musiske valgfag.
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Lærerne kan anvende prøven, som den del af grundlaget for at vurderingen af elevernes
praksisfaglighed i uddannelsesparathedsvurderingen.
Aftalepartierne er enige om, at den konkrete udmøntning betyder, at det er kommunerne, der træffer
beslutning om, hvorvidt prøven anvendes på en eller flere af kommunens skoler. Prøven er
obligatorisk for eleverne, hvis den enkelte kommune beslutter det.
Ad 3 Styrket praksisfaglighed i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse
Udgangspunktet skal være, at projektopgaven har et tydeligt praksisfagligt element. Projektarbejdet
og produkterne skal leve op til et eller flere af kriterierne i den praksisfaglige dimension i
uddannelsesparathedsvurderingen. Projektopgaven skal kunne rumme elever med forskellige
faglige styrker, det betyder også at en elev skal have mulighed for at udarbejde en projektopgave
uden et praksisfagligt element, men at dette skal være undtagelsen frem for reglen. Læreren vil som
hidtil skulle godkende elevernes problemstilling.
Kravet fjernes om at valgfag, der ikke indgår i prøverækken og som eleven undervises i på 9.
klassetrin, skal indgå i elevens projektopgave.
Ad 4 At give alle elever ret til erhvervspraktik
Den eksisterende erhvervspraktikordning udvides, så en elev får ret til at komme i erhvervspraktik i
mindst en uge både i 8. og 9. klasse, også selvom skolebestyrelsen og skolelederne ikke bakker op.
Det vil fortsat være elevens opgave at finde en erhvervspraktikplads.
Praktikken udvides med, at eleverne også får mulighed for at komme i praktik i den lokale
erhvervsskoles skolepraktikordning.
Ad 5 Udviklingsprojekt Praksisfaglighed i skolen
Formålet med projektet er at give skoler konkret inspiration til at styrke anvendelsesorienterede,
praksisfaglige og erhvervsrettede elementer i undervisningen i folkeskolen. Projektet vil bliver
igangsat i løbet af efteråret 2018 og løbe i skoleårene 2018/19 og 2019/20.
1-4 træder i kraft fra skoleåret 2019/2020. Første prøve i fagene sommeren 2021.
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