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Debatoplæg: Udfordringer og muligheder ved fondsfinansiering i fol-
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Formålet med dette notat er at give et grundlag for en drøftelse af fondsfinan-
siering af aktiviteter i folkeskolen. Første del af notatet opridser de generelle 
problemstillinger og foreslår en række opmærksomhedspunkter og spørgsmål 
til en lokal drøftelse. Anden del af notatet diskuterer en række fakta og dilem-
maer ved samarbejdet med fondene.  

Baggrunden for en lokal drøftelse 

Penge fra fonde til lokale projekter i folkeskolen har gennem de senere år fået 
større betydning. I en tid med udbredte besparelser på skoleområdet gør fon-
dene det muligt at afholde en bred vifte af projektorganiserede undervisnings-
aktiviteter og kompetenceudvikling af medarbejdere, som ellers ikke ville have 
kunnet lade sig gøre.  
 
Over tid er der imidlertid også opstået projekttræthed nogle steder, hvor fonds-
finansierede projekter kommer og går uden tilstrækkelig forankring blandt 
medarbejdere og ledelse, og uden at efterlade sig varige positive forandringer. 
Fondene søger at understøtte aktuelle skole- og uddannelsespolitiske formål, 
som det kendes fra A.P. Møller Fondens folkeskoledonation. De fremmer i 
andre tilfælde særlige dagsordener, som naturvidenskab i Novo Nordisk Fon-
dens LIFE-projekt. De fondsfinansierede projektaktiviteter harmonerer ofte 
med undervisningen og planlægningen af skoleåret, men kan også komme til at 
forstyrre de aktiviteter, som en skole er i gang med.  
 
Der er med andre ord både udfordringer og muligheder i samarbejdet med 
fondene omkring projekter i folkeskolen. Det kan være en god idé at tage en 
lokal drøftelse af dette, hvis det ikke allerede er sket. Nedenstående opmærk-
somhedspunkter og spørgsmål kan indgå som inspiration.  

Opmærksomhedspunkter og spørgsmål til en lokal drøftelse 

 Et godt fondsfinansieret projekt har en tydelig lokal begrundelse og et lo-
kalt afsæt, et klart formål som understøtter skolen, en klar målgruppe og 
tydelige forventede resultater, samt overvejelser om deres anvendelse efter 
projektet: Hvilke lokale forhold begrunder projektet, hvad er formålet, hvem er mål-
gruppen og hvad skal der komme ud af projektet på langt sigt? 
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 Det er vigtigt, at de lærere som skal udføre aktiviteterne er inddraget fra 
starten, herunder i idéudviklingen og planlægningen, så de får et ejerskab til 
projektet: Hvordan bliver lærerne inddraget i udformningen af projektets formål, akti-
viteter m.v.? 

 Et eksternt finansieret projekt bør altid pejle op imod folkeskolens formål 
og bør hænge sammen med skolens daglige undervisning og det planlagte 
skoleår, så det fremstår som en helhed for eleverne: Hvordan hænger projektet 
sammen med den planlagte undervisning og det planlagte skoleår? 

 Planlægningen af et projekt bør tage hensyn til særlige forhold omkring 
hver enkel skoleklasse, fx socialt fællesskab, koncentration, arbejdsvaner, 
eksisterende klasseprojekter m.v.: Hvordan sikres kendskab til særlige behov og 
forhold for eleverne, klassen og lærerne?  

 Fondsfinansiering fremmer ofte en særlig dagsorden, fx er fokus på STEM 
fag udbredt. Der er en risiko for at dette kan flytte fokus fra fx de humani-
stiske og praktisk-musiske fag: Hvordan sikres det, at et fondsfinansieret projekt 
ikke skubber uhensigtsmæssigt til balancen mellem fagene?  

 De fleste fonde kræver en medfinansiering, fx undervisningstimer eller 
udgifter til vikardækning. Der er risiko for at disse udgifter kan presse plan-
lægningen af den almindelige undervisning: Hvad koster skolens deltagelse i pro-
jektet og hvordan tilvejebringes en evt. medfinansiering?  

 Fondsfinansierede aktiviteter vil nogen gange overlappe med allerede eksi-
sterende aktiviteter, fx efteruddannelse og kompetenceudvikling af lærerne: 
Hvad betyder deltagelse i et fondsfinansieret efteruddannelsesprojekt for de ”almindelige” 
efteruddannelsesmidler i kommunen og på skolen?    

 Det er ofte svært at fastholde aktiviteter og resultater når et projekt afslut-
tes og den eksterne finansiering forsvinder. Hvordan sikres forankring af viden 
og erfaringer fra projektet, når projektperioden udløber? 
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Fakta og dilemmaer ved samarbejde med fonde  

Det er ikke nyt, at udefrakommende interessenter, ønsker at skyde midler i en 
eller anden form ind i folkeskolen. Det findes i form af kasser med fødevarer til 
brug i madkundskab og hygiejnebind til brug i seksualundervisningen over op-
lysende undervisningsmateriale fra NGO’er til private virksomheders medar-
bejdertimer i form af åben skole-aktiviteter.  Fælles for disse typer af ressource-
input er imidlertid, at det som oftest har været læreren/lærerteamet, der har 
vurderet om - og hvornår - det var relevant at gøre brug af dem. 
 
Fondsmidler har en anden karakter og et andet omfang, og kan have en større 
betydning for udviklingen af folkeskolen. Dels er fondenes økonomiske tilskud 
væsentlig større, dels er proceduren ifm. ansøgning om penge ofte så omfat-
tende, at beslutningerne træffes på et mere overordnet niveau, end hos den 
enkelte lærer eller det enkelte lærerteam. 

Generelt om fonde  

Der findes groft sagt to typer af fonde: Erhvervsdrivende fonde og ikke er-
hvervsdrivende fonde. De to typer af fonde er reguleret af to forskellige lov-
grundlag.  
 
Kendetegnende for en erhvervsdrivende fond er, at fonden har bestemmende 
indflydelse på en erhvervsvirksomhed. Et eksempel på en erhvervsdrivende 
fond er Novo Nordisk Fonden. Erhvervsdrivende fonde reguleres af Erhvervs-
fondsloven. De ikke erhvervsdrivende fonde kaldes ofte almennyttige fonde. 
Et eksempel på en ikke-erhvervsdrivende fond er Villum Fonden. Ikke er-
hvervsdrivende fonde reguleres af fondsloven. 
 
For begge typer af fonde kan vedtægterne (fundatsen) forstås som fondens 
grundlov. Den vigtigste bestemmelse i vedtægterne er formålsbestemmelsen, 
der beskriver, hvad fondens formue og dens afkast kan støtte.  

Fonde på uddannelsesområdet 

Der er mange fonde, der donerer midler til uddannelsesrelaterede formål. I 
deres fundats kan man se, hvilke specifikke formål de støtter. Nedenstående er 
eksempler på fonde på uddannelsesområdet: 
 
AP Møller Fonden: 1 mia. kr. fra år 2013 til at styrke undervisningen i folke-
skolen gennem opkvalificering af lærere, pædagoger og skoleledere samt udvik-
ling af undervisningsmetoder og hjælpemidler.  
 
Novo Nordisk Fonden: 100 mio. til forskning og formidling inden for naturvi-
denskab og teknologi (STEM-området) og til kompetenceløft af lærere. Ud-
dannelsesprojekter kan være rettet mod dagtilbud, grundskole, ungdomsud-
dannelser, erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. 
 
Villum Fonden: støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljø-
mæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. I uddannelsesdelen er det 
overordnede formål flere børn med stærk science-kapital 
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TrygFonden: Støtter inden for områderne sikkerhed, sundhed og trivsel for at 
skabe mere tryghed i Danmark:  
 
Industriens Fond: Støtter projekter, som fremmer dansk erhvervslivs og i sær-
deleshed dansk industris konkurrenceevne, fx har Coding Pirates fået midler til 
”piratskibet”, som er en online platform, hvor børn og unge kan lære at kode, 
og DR har fået midler til projektet micro:bit 
 
LEGO Fonden: Er en af landets ti største uddelende fonde. Har fokus på læ-
ring gennem leg 
 
Mary Fonden: Fokus på trivsel. Er stiftet med det formål at bekæmpe social 
isolation. 
 
Egmont Fonden: Støtter indsatser, der styrker udsatte børn og unges læring og 
livsduelighed. arbejder for, at alle børn og unge skal kunne læse, regne og skri-
ve, når de forlader skolen. Og de skal have udviklet sociale og personlige kom-
petencer, der sikrer, at børnene og de unge er livsduelige. At de er i stand til at 
skabe sig et godt liv. Fonden har som ambition, at alle unge i 2030 er i stand til 
at gennemføre en ungdomsuddannelse. 
 
Nordea Fonden: Fokus på bl.a. motion og erhvervsuddannelser. 

Et uddybende eksempel – AP Møller Fonden 

En af de helt store fonde på folkeskoleområdet er AP Møller Fonden, som i 
2013 donerede 1 mia. kr. øremærket efter- og videreuddannelsesindsatser inden 
for alle faglige og pædagogiske områder i folkeskolen. Fonden prioriterer ind-
satser, der sigter på at skabe varige faglige og pædagogiske forbedringer i folke-
skolen, og alle støttede projekter har en forbedring af elevernes læring og trivsel 
som overordnet mål. Siden de første bevillinger blev givet i 2014 er der ydet 
støtte til 153 projekter for en samlet sum af 621 mio. kr. 
 
De enkelte projekter har helt forskelligt formål og indhold, og donationernes 
størrelse spænder vidt fra en donation på 360.000 kr. til kompetenceløft af læ-
rere i naturfag og historie i Viborg Kommune til en projektdonation på 21 mio. 
kr. til et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Center for Offentlig Kompe-
tenceudvikling og 13 kommuner (”Program for læringsledelse”).  

Fonde og forskning 

I stor del af professionshøjskolernes forskning er eksternt finansieret. I 2016 
modtog professionshøjskolerne sammenlagt 144 mio. kr. til forsknings og ud-
viklingsaktiviteter fra eksterne kilder, og 22 pct. af den eksterne finansiering 
kom fra private kilder – primært fonde. Det vil med andre ord sige, at fonde 
finansierede forsknings og udviklingsaktiviteter på professionshøjskolerne for 
ca. 30 mio. kr. i 2016. 
 
Ovenstående beskrivelser illustrerer, at der er rigtig mange penge på spil, og at 
indholdet varierer både ift. de forskellige fondes fundatser, men også mellem 
de forskellige projekter inden for den samme fond. Tydeligt er det dog, at fon-
dene plejer bestemte interesser alt efter deres formål, og at de aktivt påvirker 
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både udviklingen af de enkelte skoler og skolevæsener samt uddannelsesforsk-
ningen - og dermed også retningen for folkeskolen som helhed.  
 
Dilemmaer ved fondsfinansiering af folkeskolen   
Det er positivt, at der er vilje til at investere i folkeskolen og styrke lærernes og 
skoleledelsens muligheder for at løse deres opgaver. Fondsfinansieringen ska-
ber dog nogle dilemmaer, som har betydning for folkeskolens opgaveløsning, 
for planlægningen af skoleåret og for muligheden for at skabe kontinuitet og 
sammenhæng i undervisningen.  
 
 Høj 
Fondens  
finansiering 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    Høj 
     

Lav   Folkeskolens  
indflydelse 

 
Dilemmaet kan beskrives ud fra ovenstående figur. Figuren illustrerer, at de 
fleste fonde vil kræve en vis indflydelse på rammer og indhold i den undervis-
ning eller de aktiviteter, som de finansierer. Der er en risiko for at folkeskolens 
indflydelse på sin egen virksomhed bliver mindre, når man henter penge fra en 
fond. Forklaringen kan fx være, at en fond stiller betingelser for at give øko-
nomisk tilskud. Et mere nuanceret billede beskrives af figuren nedenfor. 
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 Høj Lav 

Høj 

SYNERGI 
Ekstern finansiering 

Folkeskolens formål og mål i første række 
Sammenhæng i undervisningen 

Overskud til nye aktiviteter 
Lærerne inddrages mere 

Mindre udefrakommende styring 
Forankret projektkultur  

 

 
UAFHÆNGIG 

Folkeskolens formål og mål i første række 
Besparelser og stramme prioriteringer 

Sammenhæng i undervisningen 
Ikke plads til nye aktiviteter 

Lærerne inddrages mere 
Mindre udefrakommende styring 

Positivt fokus på drift 
 
 

Lav 

FORSTYRRELSE 
Fondens mål i første række 

Ekstern finansiering 
Overskud til flere aktiviteter 

Folkeskolens mål truet 
Lærerne inddrages mindre 

Mere udefrakommende styring 
Flygtig projektkultur  

 

KRISE 
Besparelser og stramme prioriteringer 

Folkeskolens formål og mål truet 
Sammenhængen i undervisningen truet 

Ikke plads til nye aktiviteter 
Lærerne inddrages mindre 

Mere udefrakommende styring 
Negativt fokus på drift 
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Figuren handler om, at der også kan være en situation hvor både fonden og 
folkeskolen har fordel af samarbejdet, ligesom der kan være ulemper ved at 
være helt fri af eksterne interesser. De fire scenarier kan uddybes:  
 
SYNERGI: Scenariet er, at det er muligt at få nytte af en ekstern fondsfinansie-
ring uden at sætte folkeskolens mål i anden række efter fondens dagsorden. Et 
projekt eller en indsats passer ind i den planlagte undervisning, samtidig med at 
den lever op til fondens krav. Dermed bliver der et overskud til de nye aktivite-
ter, som er i skolens interesse og ikke virker forstyrrende på undervisningen og 
skoleåret. Forudsætningen er, at der er mindre udefrakommende styring fra en 
fond eller fra forvaltningen, så lærerne kan inddrages i detailplanlægningen af et 
eksternt finansieret projekt. Der opstår dermed en projektkultur, som kan ska-
be varige positive forandringer, fordi den er forankret hos medarbejdere og 
ledelse, og har et relevant fokus ift. undervisningen og skoleåret. 
 
UAFHÆNGIGHED: I scenariet har uafhængighed af ekstern indflydelse den 
højeste prioritet. Det øger sårbarheden overfor besparelser og vil mange steder 
kræve stramme prioriteringer. En dygtig skoleledelse og et tæt samarbejde mel-
lem lærere og ledelse er nødvendigt for at sikre mest mulig kvalitet og sam-
menhæng i undervisningen på de vilkår. Det kræver mindre central styring fra 
forvaltningen og uafhængighed af ekstern finansiering. Udfordringen er at der 
ikke er økonomisk overskud til nye aktiviteter og udvikling og der kan være 
risiko for fyringer. Der er et positivt fokus på drift og kontinuitet med konsen-
sus mellem ledelse og medarbejdere om prioriteringer for at løse de lovbestem-
te ”skal”-opgaver.  
 
FORSTYRRELSE: I dette scenarie kommer fondens mål i første række og 
folkeskolens mål skal tilpasses til fondens krav og betingelser for at få tilskud. 
Det er fx i de tilfælde, hvor forvaltningen oppefra engagerer skolerne i et pro-
jekt uden at lærere og skoleledere inddrages tilstrækkeligt. Projektet risikerer at 
forstyrre skoleåret og sammenhængen i den planlagte undervisning. Det fjerner 
skoleledelsens og lærernes fokus fra den daglige undervisning, og kan give pro-
blemer med vikardækningen. Til gengæld er der økonomiske ressourcer til nye 
aktiviteter, eksperimenter og personaleudvikling m.v. Projektkulturen er ikke 
særlig godt forankret hos ledelse og medarbejdere. Der er risiko for at projekter 
kommer og går uden at skabe varige forandringer eller gøre en positiv forskel. 
Imens de står på, kan de forstyrre undervisningen, mere end de gavner. 
 
KRISE: Scenariet handler om udfordringer på en folkeskole, som ikke samar-
bejder med puljer og fonde, især i sparetider. Det giver ringere økonomiske 
muligheder for at udvikle og eksperimentere. Hvis forvaltningen og skoleledel-
sen i den situation ikke formår at samarbejde konstruktivt med lærerne om 
prioriteringer, arbejdsmiljø og planlægning af undervisningen, giver det en sær-
lig sårbarhed og risiko for krise. Høj kommunal detailstyring, stram økonomi 
og dårlig ledelse øger de eksisterende presfaktorer på folkeskolen, herunder 
elevflugt, vanskeligheder med rekruttering og fastholdelse af lærere m.v. Der er 
fokus på at løse de lovbestemte driftsopgaver, men det kniber med at nå det, og 
der er ikke enighed mellem skoleledelse og medarbejdere om, hvordan der skal 
prioriteres. 


