Bilag 8
Afkortning af skoledagens længde ved
konvertering af understøttende undervisning til
2-voksen undervisning, særlige indsatser m.m.
Folkeskolelovens § 16 b og 16 d giver kommunerne mulighed for at afkorte
undervisningstiden ved at konvertere den understøttende undervisning
Kompetencen til at træffe beslutning om afkortning af undervisningstiden er delegeret til
skolelederen. Såfremt skolelederen beslutter at anvende nærværende bestemmelser,
skal der hvert år ved skoleårets start (senest 1. september) fremsendes oplysninger
herom til Skoleafdelingen.
Skolebestyrelsens opgaver
Skolebestyrelsen vil altid skulle afgive en udtalelse, inden der kan træffes beslutning om
at afkorte skoledagen. Derudover er det skolebestyrelsens opgave at føre tilsyn med
skolens virksomhed, og det indebærer også at føre tilsyn med, at de resurser, der ellers
ville have været brugt til den understøttende undervisning også bliver anvendt efter
hensigten.
§-henvisning

Klasse og klassetrin

Betingelse

§ 16 b

Indskoling,
specialskoler og
specialklasser

Klasser med særlige behov, kan afkorte tid til understøttende
undervisning til to-voksenundervisning med henblik på
yderligere faglig/trivselsmæssig støtte ved hjælp af ekstra
personale i klassen.

§ 16 d

Mellemtrin og
udskoling

Op til to ugentlige undervisningstimer inkl. pauser kan
konverteres.
Skolerne på 7. årgang må afkorte den understøttende
undervisning yderligere med 1,5 klokketime ugentlig for at
gøre plads til konfirmationsforberedelse (Elever, der ikke
deltager i konfirmationsforberedelse skal tilbydes et alternativt
tilbud).
Timerne kan anvendes bredt til:
•
•
•
•

To-voksenundervisning og undervisning tilpasset
elevernes forskellige faglige udvikling
Særlige talentforløb og turboforløb
Særlige indsatser
Pædagoger eller lærere i forbindelse med åben skole og
bevægelse

Skolebestyrelsens udtalelse skal indhentes. Gives for et år ad gangen.
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Ønsker skolen at gøre brug af § 16 b, skal Skoleafdelingen orienteres skriftligt med
angivelse af omfang, klassetrin, faglig begrundelse og Skolebestyrelsens udtalelse senest
1. september.

Ønsker skolen at gøre brug af § 16 d, skal Skoleafdelingen orienteres skriftligt med
angivelse af omfang, klassetrin, faglig begrundelse og Skolebestyrelsens udtalelse senest
1. september.

Skolelederen evaluerer efter hvert skoleår effekten i forhold til den/de konkrete forhold,
som ligger til grund for anvendelsen af muligheden. Evalueringen indsendes i slutningen
af skoleåret til Skoleafdelingen.

Hvis afkortning af skoledagen har betydning for elevernes befordring, skal skolen
inddrage Kørselskontoret.

Senest tilrettet: 28.05.2019
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