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Til kommuner, som har ansøgt om rammeforsøg med talentklasser i 

musik  

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kære alle 

 

Ved brev af 26. marts 2014 orienterede Undervisningsministeriet samtli-

ge kommunalbestyrelser om muligheden for at ansøge om rammeforsøg 

med henholdsvis optagelseskrav til talentklasser i musik og internationale 

udskolingslinjer samt rammerne herfor. 

 

Undervisningsministeren kan for at fremme forsøgsvirksomhed og pæ-

dagogisk udviklingsarbejde eller for at bevare små skoler efter folkeskole-

lovens § 55, stk. 1, fravige folkeskolelovens bestemmelser, bortset fra 

kapitel 1 om folkeskolens formål og kapitel 4 om kvalifikationskrav.  

 

Følgende kommuner har i henhold til folkeskolelovens § 55, stk. 1, an-

søgt om rammeforsøg med optagelseskrav til talentklasser i musik: 

 

 Esbjerg Kommune (Esbjerg Kulturskole i samarbejde med en el-

ler flere folkeskoler) 

 Faaborg-Midtfyn Kommune (Carl Nielsen Skolen) 

 Hedensted Kommune (Tørring Skole) 

 Herning Kommune (Skolen på Sønderager) 

 Odense Kommune (Risingskolen) 

 Aarhus Kommune (Skåde Skole) 

Undervisningsministeriet godkender hermed at ovenstående kommuner 

kan iværksætte rammeforsøg med optagelseskrav til talentklasser i musik 

inden for de rammer, som blev meddelt kommunerne i ministeriets brev 

af 26. marts 2014. 
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Godkendelsen giver ikke kommunerne mulighed for at iværksætte forsøg 

med optagelseskrav til andre talentklasser indenfor fx ballet, teater eller 

billedkunst. 

  

Vilkår 

Kommunernes deltagelse i rammeforsøget, giver mulighed for at fravige 

folkeskolelovens § 36, stk. 3, om frit skolevalg og § 25, stk. 2, om klasse-

dannelse, herunder princippet om den udelte enhedsskole, således at 

skolens leder kan inddele elever i talentklasser i musik på baggrund af en 

vurdering af elevens musikalske talenter samt et praktisk hensyn til ram-

merne for at øve sig.  

 

Skolens leder kan ikke afvise en elev fra optagelse i en talentklasse i mu-

sik på baggrund af en vurdering af elevens samlede skolefaglige niveau 

eller en overordnet pædagogisk vurdering af klassesammensætning. 

 

En distriktsskoleelev, som på baggrund af sit musikalske niveau afvises 

fra en talentklasse i musik, skal optages i en af distriktsskolens almindeli-

ge klasser. 

 

Godkendelsen af rammeforsøgene giver ikke kommunerne mulighed for 

at fravige andre af folkeskolelovens bestemmelser, end de ovenfor anfør-

te. Det betyder bl.a., at undervisningen i talentklasserne skal tilrettelægges 

i overensstemmelse med folkeskolelovens regler, herunder reglerne om 

bl.a. timetal, holddannelse samt mål og indhold for undervisningen. 

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at alle udgifter til folkeskolens 

undervisning påhviler kommunerne, medmindre der er lovhjemmel for, 

at udgifterne helt eller delvist påhviler andre, jf. folkeskolelovens § 49, 

stk. 1. Der kan således ikke opkræves deltagerbetaling for den undervis-

ning, eleverne skal deltage i i folkeskolen.  

 

Begrundelsen for, at der alene gives mulighed for at gøre forsøg med 

optagelseskrav til talentklasser i musik, er at der er tale om et rammefor-

søg. Formålet hermed er at opnå så sikker viden som muligt inden for 

rammeforsøgets emneområde. Det skal give et solidt beslutningsgrund-

lag, når der ved rammeforsøgets udløb skal tages stilling til, om erfarin-

ger og resultater fra forsøgene skal udmøntes i eksempelvis regelændrin-

ger, ophør eller forlængelse af forsøgene. Det er derfor nødvendigt, at de 

forsøg, der godkendes, er ensartede og i overensstemmelse med de 

rammer, som blev meldt ud til kommunerne i ministeriets brev af 26. 

mart 2014. 

 

Forsøgsperiode 

Godkendelsen gives for skoleårene 2014/15, 2015/16, 2016/17 og 

2017/18. 
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Evaluering og vilkår herfor 

Efter tre skoleår evalueres forsøgene, dvs. efter skoleåret 2016/2017, 

således at der i efteråret 2017 tages samlet stilling til resultaterne af for-

søgene, og hvordan ordningen i givet fald skal fortsætte.  

 

Som det også fremgår af Undervisningsministeriets brev af 26. marts 

2014 om rammeforsøg med optagelseskrav til talentklasser i musik og 

internationale udskolingslinjer har kommunerne ansvaret for at evaluere 

de enkelte forsøg, når de afsluttes. Undervisningsministeriet vil fastsætte 

krav til evaluering af rammeforsøgene i dialog med de kommuner, der 

deltager rammeforsøgene samt relevante forskningsmiljøer. Under-

visningsministeriet forventer, at dette krav blandt andet vil indebære ud-

fyldelse af en række spørgeskemaer.   

 

Undervisningsministeriet vil lægge vægt på de metodiske krav til evalue-

ringen af rammeforsøget om optagelseskrav til talentklasser i musik, så 

der opnås så sikker viden som muligt og foreligger et solidt beslutnings-

grundlag, når der ved forsøgets udløb skal tages stilling til, om erfaringer 

og resultater fra forsøget skal udmøntes i eksempelvis regelændringer, 

ophør eller forlængelse af forsøget. 

 

Undervisningsministeriet vil kontakte kommunerne med henblik på en 

dialog om evalueringsdesignet.  

 

Evt. ændringer vedr. forsøget 

Hvis forsøget ikke iværksættes, eller hvis der sker ændringer i det god-

kendte forsøg, skal Undervisningsministeriet kontaktes for at afklare 

ændringernes betydning for forsøget. 

 

Orientering 

Kopi af dette brev bedes sendt til skolens leder og skolebestyrelsen, så de 

er bekendt med vilkårene for godkendelsen af forsøget. Forældrene skal 

informeres om forsøget. 

 

Eventuelle generelle spørgsmål til forsøget kan rettes til fuldmægtig Sø-

ren Christensen på Soren.Christensen@uvm.dk eller tlf. 3392 5423.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Christensen 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. 3392 5423 

Soren.Christensen@uvm.dk 

mailto:Soren.Christensen@uvm.dk

