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Glostrup, 18. december 2015 

Kære Skoleleder,  

Vil du være dén skoleleder, der gør en forskel? 

Den danske Folkeskole er desværre langt fra 95 %-målsætningen. Kun 
72,2 % forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse inden de 
fylder 21 år *.  Endvidere har de nationale trivselsmålinger vist, at 
mange skoler har dårlig trivsel blandt eleverne. Og de to ting hænger 
sammen! God trivsel skaber de bedste akademiske præstationer. 

Derfor er vi nød til at blive klogere på, hvad der skal til af interventioner 
for at ruste de unge mennesker til et liv i trivsel, ruste dem til at være 
robuste, når livet byder på modgang og til at vælge og gennemføre 
en ungdomsuddannelse og til at blive livsduelige. 

Det kræver forskningsbaseret viden, så skoler og kommuner med 
evidens i ryggen kan investere i de rigtige interventioner. 

Du og din skole kan nu være med til at tilvejebringe denne vigtige 
forskningsbaserede viden, samtidig med, at I i en treårig periode får en 
målretttet intervention for udskolingseleverne på skolen. Det sker som 
del af et større forskningsprojekt, som en del af min Ph.D. i samarbejde 
med Aarhus Universitet og True North Aps. Du kan læse mere om mig i 
vedhæftede CV. Projektstart er sat til 1. februar 2016.  

Projektet sætter fokus på, hvordan vi kan gøre vores unge robuste og 
livsduelige, så de er bedre istand til at træffe en beslutning om en 
ungdomsuddannelse og istand til at gennemføre den.  

Vi søger skoler, der vil medvirke i dette forskningsprojekt.  

I projektet er der udvalgt interventioner baseret på forskning og 
erfaring i samarbejde med True North, True North Efterskole og 
livsduelighedsprogrammet LIVSPARAT. Du kan læse mere om 
livsduelighedsprogrammet på www.livsparat.dk eller i vedlagte folder. 

Men der er mere ... 
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Alt dette får en skole, når den deltager i Ph.D. 
projektet og interventionen ... 

Eksempel: Skole med 3 spor, 150 elever  

(eks. 50 elever fra 7. klasse, 50 elever fra 8. klasse og 50 elever fra 9. 
klasse), 75 kontrolelever (25 elever fra 7. klasse, 25 elever fra 8. klasse og 
25 elever fra 9. klasse): 

• 15 timers efteruddannelse af 20 udskolingslærere, UU vejledere, 
Ressourcecenter, m.fl. i foråret 2016 

• Konkrete bogmaterialer til arbejdet i interventionsklasserne (20 
stk. Min Styrkebog lærervejledning og 75 stk. Min Styrkebog 
elevbog, 19 stk. Styrkespillet, 20 LIVSPARAT lærervejledning, 75 stk. 
elevbog og 20x4 stk. plakater) 

• Før og eftermålinger af elevernes trivsel, selvopfattelse og 
optimismeniveau, uddannelsesparathed, ungdoms-
uddannelsesplaner. 

• Før og efter interview af eleverne 
• Før og eftermålingerne af lærernes forhold til arbejdsopgaven 

”elevernes alsidige udvikling”, uddannelsesparathed og trivsel. 
• Før og efter interview af lærerne 
• Før og efter interview af skolens ledelse 
• Skolen/kommunen får efter endt forløb en samlet rapport for 

målingerne fra deres skole, der giver skolen/kommunen indsigt i 
effekten af interventionen i forhold til arbejdet med elevernes 
”alsidige personlige udvikling”, livsduellighed, trivsel og 
uddannelsesparathed. 

• Skolen/kommunen får mulighed for at læse den samlede Ph.D. 
afhandling såvel som en mundtlig overlevering af Ph.D. projektes 
resultater. 

• Skolen/kommunen får løbende omtale i artikler og 
pressemeddelelser, der udgives i forbindelse med Ph.D. projektet. 

• Skolen/kommunen får løbende omtale, når projektet omtales og 
præsenteres på diverse konferencer nationalt og internationalt. 

• Skolen/kommunen profileres som proaktiv i forhold til 
implementering af Skolereformen og brugen af den 
understøttende undervisning. 
 

Alt dette til en Samlet pris på kr. 175.000,- pr. skole.   

Ja, du læste rigtigt, du får: Efteruddannelse af 20 pædagogiske 
medarbejdere, intervention for 150 elever inkl. lærervejledninger, 
elevbøger, spil og andre materialer, forskningsbaserede effekt-

mailto:louisetidmand@gmail.com


Louise Tidmand* Hvissingevej 49, 1.th, 2600 Glostrup* Tlf.: 28707920 
*louisetidmand@gmail.com* 

målinger, presseomtale, omtale på konferencer, mulighed for at 
profilere dig som proaktiv skole/kommune, og ikke mindst en 
evalueringsrapport udarbejdet til den enkelte skole/kommune såvel 
som resultaterne for hele Ph.D.-projektet. 

Og der kan godt deltage flere skoler fra samme kommune. 

* Undervisningsministeriet 7. marts 2014: 72,2 % af de 20 årige, der 
forventes at være i gang med eller have gennemført en 
ungdomsuddannelse. 

Vær med ... 

Vi søger 6-10 skoler, der vil deltage med deres udskolingsklasser. Det er 
først-til-mølle, så vi hører meget gerne fra dig hurtigt, hvis du har en eller 
flere skoler i din kommune, der kan deltage i projektet. 

Ring gerne for at høre mere. 

 

Med venlig hilsen 
 

 

Louise Tidmand 
Cand.pæd.pæd.psyk. 
Ph.D. kandidat og projektansvarlig 

Hvissingevej 49, 1.th. 
2600 Glostrup 

Mail: louisetidmand@gmail.com 
Tel.: 28707920 
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