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Kvalitet eller 
kvantitet
De stramme krav til skoledagens længde opleves af mange som 
en hæmsko for at kunne levere en undervisning af høj kvalitet og 
for skolernes muligheder for at give eleverne en mere spænden-
de og varieret skoledag. Det skyldes blandt andet, at ressourcer-
ne de fleste steder er strakt til det yderste.

Et stigende antal skoler og kommuner har erfaret, at de ressour-
cer, som i dag er bundet til de lange skoledage og understøttende 
undervisning, kunne gøre mere gavn, hvis de blev anvendt til at 
kvalificere den øvrige undervisning.

Derfor er partierne bag folkeskoleloven blevet enige om en 
præcisering af fortolkningen af loven, så det nu er muligt lokalt at 
imødekomme skolernes ønsker om at forkorte skoledagen.
Efter Danmarks Lærerforenings opfattelse har kommunerne nu 
en oplagt chance for at lade skolerne indrette dagene, så det 
passer til deres lokale behov og ønsker. Vi håber, at denne lille 
pjece kan inspirere de enkelte kommunalbestyrelser til, hvordan 
de kommer videre. 

VI LÆRER 
FOR LIVET, 
IKKE FOR 
SKOLEN



Folkeskole-
lovens § 16 b

Skolens initiativ

Hvad kan I gøre

Folkeskolelovens § 16 b åbner op for, at en større eller mindre del af 
den understøttende undervisning kan erstattes af ”to-lærerordninger” i 
den fagopdelte undervisning.

Hidtil er reglen kun anvendt i meget begrænset omfang, da den 
primært er rettet mod de yngste klassetrin, hvor der stilles krav om, 
at der ikke må kræves særskilt forældrebetaling for den ekstra tid i 
fritidsordning el.lign.

Forligskredsen har nu præciseret, at det er op til en lokal vurdering, om 
der på mellemtrin og udskoling er klasser med helt særlige behov, hvor 
det er bedst for klassens trivsel og faglige udvikling at benytte reglen.  

Undervisningsministeren har fastslået, at kommunalbestyrelsen i prin-
cippet kan godkende, at næsten alle de ressourcer, der ellers ville gå til 
understøttende undervisning, flyttes over til undervisning i fagene. Det 
vil sige, at hvis der ville have været fem timers understøttende under-
visning om ugen på et klassetrin, så kan de personaleressourcer, man 
ville have brugt på fire timers understøttende undervisning, overføres 
til flere ”lærere” i undervisningen i fagene, og skoledagen kan afkortes 
tilsvarende.

Det er den enkelte skole, der skal søge om at få dispensation til at ændre 
på skoledagens længde for de klasser, hvor man finder det relevant. 
Kommunalbestyrelser og forvaltninger kan imidlertid gøre meget for 
at hjælpe processen på vej. For eksempel kan kommunalbestyrelsen i 
stedet for at tage stilling til hvert enkelt dispensationsønske beslutte at 
delegere denne kompetence til den enkelte skoleleder. 

•  Som kommunalpolitikere kan I rejse spørgsmålet på det førstkom-
mende møde i det relevante fagudvalg og efterfølgende fremsætte et 
forslag om at uddelegere kompetencen til at anvende § 16 b til den en-
kelte skoleleder, så skolens ressourcer bliver anvendt til at skabe mest 
mulig kvalitet i elevernes undervisning. Samtidig kan I med fordel rejse 
spørgsmålet over for jeres forvaltning.  

 
•  Som forvaltning kan I med fordel invitere til en drøftelse blandt sko-

leledere og med lærerkredsen om behovet for at benytte § 16 b mere 
fleksibelt – og herefter drøfte forslaget med kommunalbestyrelsen med 
henblik på en godkendelse eller tilsagn om en generel delegering på 
området.

•  Som skoleleder bør du tage en dialog med tillidsrepræsentanten og læ-
rerkollegiet om, hvorvidt der er forhold i en eller flere klasser, der taler 
for, at kvaliteten af elevernes undervisning kunne styrkes af en omlæg-
ning af den understøttende undervisning til ”to-lærertimer”. Samtidig 
kan du opfordre formanden for skolebestyrelsen til at rette en politisk 
henvendelse til de relevante medlemmer af kommunalbestyrelsen. 

Læs mere
Du kan læse mere om mulighederne i

•  Forligskredsens ”hyrdebrev” fra  
26. august 2015 til kommunalbestyrelserne

•  KL’s Nyhedsbrev for Skoleledere fra  
december 2015 

•  Notat om skoledagens længde fra  
Ministeriet for Børn, Undervisning og  
Ligestilling dateret 13. januar 2016


