
Danmarks første internationale 
folkeskole har succes på Lolland
Udfordringen
Lolland Kommune stod i 2020 med udsigt til 10 års byggeri af Femern-
forbindelsen og et stærkt ønske om bagefter at kunne udnytte potentialet i 
placeringen i den nye Femern region. 

Derfor var der brug for at kunne tiltrække og fastholde dygtige udenlandske 
medarbejdere og deres familier til  området. Som en del af flere bosætnings-og 
rekrutteringsinitiativer besluttede kommunen at se nærmere på mulighederne 
for en international skole. 

Der blev derfor igangsat en behovsundersøgelse, hvor en række aktører fra bl.a.  
erhvervslivet blev interviewet. Her stod det klart, at der var brug for en tosproget 
skole. 

På baggrund af analysen vedtog byrådet i juni 2020 en beslutning om, at man 
ville etablere en international folkeskole med fem klasser for 0.-9. klassetrin -
under forudsætning af, at man kunne skaffe midler til det i 
budgetforhandlingerne senere på året. Det endte det heldigvis med og så gik det 
stærkt. For nu skulle der findes en skoleleder, lokaler og ikke mindst sikre at 
skolen kom til at lave op til kravene. 

August 2021 åbnede den første internationale folkeskole i Danmark med 53 
børn. I løbet af 2022-2023 forudsiges der op mod 100 børn på skolen – både fra 
udenlandske familier og lokale. Ca. en tredjedel af eleverne har en forælder, som 
arbejder på Femernprojektet. 

Lolland internationale folkeskole modtager et årligt driftsbudget på 7 millioner 
kroner. 

Løsningen
• Få lavet en behovsundersøgelse, så det er ordentligt belyst, hvad behovet 

egentlig er. 

• Dediker en projektleder til etableringsfasen, så der er styr på alle de ekstra 
ting, der skal håndteres. 

• Sørg for en Cambridge certificering, så skolen kan arbejde med en tosproget 
model. 

• Vær opmærksom på at en international kommunal grundskole skal etableres 
efter KIG-lovning (kommunale internationale grundskoler) og derfor ikke kan 
være en afdeling af en eksisterende skole. 

• Sørg til gengæld for at lægge den internationale skole tæt på en dansk 
folkeskole, så de internationale elever får føling med det danske børne-, 
ungdoms- og foreningsliv. 

 Vil du vide mere? 
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Engelsk og dansk 
undervisning

Lolland International School 
har både et dansk  curriculum 
fra Undervisningsministeriet og 
et internationalt som er baseret 
på Cambridge International 
Curriculum. 

I halvdelen af fagene 
undervises der på engelsk og 
den anden halvdel på dansk. 

Uddannelse


