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Indenrigs- og Sundhedsministeriet 
10. december 2008 
J.nr. 2008-3296 

 

 
 

ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET 
- statslige og lokale regler 

 
Vigtigt: Læs vejledningen til ansøgningsskemaet inden nedenstående udfyldes. Alle felter skal 

udfyldes. 

 
 

Offentlig institution/privat 
leverandør 

Skive Kommune 

Adresse Torvegade 10 

Postnr.   7800 

By Skive 

Tlf. nr. 9915 5592 

E-mail bff@skivekommune.dk 

Kontaktperson i den 
offentlige institution/private 
leverandør 

Kirsten Jørgensen, udviklingskonsulent 

Dato for ansøgning  2. januar 2012 

Kommune eller region Skive Kommune 

Kontaktperson i 
kommunen/regionen 

Kirsten Jørgensen, udviklingskonsulent 

 
 
 

Udfyldes af den offentlige institution/den privat leverandør (evt. med bistand fra 
kommunen/regionen) 

1. Overordnet 
beskrivelse af forsøget 

Skive Kommune ønsker, at det lokalt kan besluttes, hvordan antallet 
af elever i de enkelte klasser på de enkelte skoler skal være. Derved 
får Byrådet og skolerne så fleksible rammer som muligt for 
planlægning ud fra de givne vilkår, og skolerne vil blive i stand til at 
udnytte ressourcerne bedst muligt, - både økonomisk og fagligt. 
 
Skive Kommune har i forbindelse med skolestrukturændringer i 2008-
2011 valgt at fastholde antallet af skoler i Kommunen - nogle af dem 
nu som undervisningsafdelinger.  
I den forbindelse oplever skolerne/undervisningsafdelingerne af og til, 
at de har årgangstal på 31-32 elever, hvilket med de nuværende 
regler betyder, at skolerne skal oprette to klasser. Dette er dog i 
mange tilfælde uhensigtsmæssigt -såvel økonomisk i forhold til 
skolens samlede ressource som fagligt og socialt i forhold til eleverne. 
 
Hovedparten af klasserne på skolerne i Skive Kommune skal også 
fremover have maksimalt 28 elever i klassen. Der ønskes med denne 
ansøgning at give Byrådet mulighed for i enkeltstående tilfælde at 
kunne dispensere fra maksimalt 30 elever i klassen, således at der i 
ganske særlige tilfælde kan være op til 38 elever i klassen.  
 
Dispensationsansøgningen understøttes af, at erfaringer fra bl.a. 
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John Hatties forskning viser, at elevantallet i klassen ikke er 
afgørende for elevernes udbytte af undervisningen. 

2. Målgruppe for forsøget 

2.1. Forsøgets 
dækningsområde 

 0.-9. årgang 

2.2. Forsøgsperiode 1.8.2012 - 31.12.2013 

3. Konkrete mål for forsøget 

3.1. Hvilke målbare 
kriterier opstilles for 
forsøgets succes? 

At skolebestyrelserne udtrykker tilfredshed med de resultater, der 
opnås med klasser med over 30 elever.   

3.2. Forventet resultat, 
herunder eventuelle 
økonomiske gevinster 

Optimal udnyttelse af de økonomiske og faglige ressourcer.  

4. Ansøgning om dispensation fra procesregler 

4.1. Hvilke regler søges 
dispensation fra?  

Folkeskoleloven, §17 

5. Hvordan nås 
resultaterne? 
- dispensation fra 
procesregler 

Gennem fleksibel udnyttelse af forsøgets muligheder.   

6. Dokumentation, opfølgning og evaluering  

6.1. Tilrettelæggelse af 
opfølgning 

Gennem afrapportering i skolernes virksomhedsplaner og i Skive 
Kommunes kvalitetsrapport.   

6.2. Hvordan sikres en 
fortsat efterlevelse af 
lovgivningens 
overordnede formål? 

Gennem afrapportering i skolernes virksomhedsplaner og i Skive 
Kommunes kvalitetsrapport.     

6.3. Hvordan sikres 
borgernes retssikkerhed 
fortsat? 

Folkeskolelovens formål overholdes. 

Udfyldes af kommunen/regionen 

7. Hvilke regler og/eller bestemmelser søger den offentlige institution/den private 
leverandør dispensation fra?  

7.1. Hvilke statslige 
regler? 

Folkeskoleloven §17. 

7.2. Hvilke lokale regler?  - 

8. Hvor mange 
offentlige 
institutioner/private 
leverandører foreslås 
omfattet af tilsvarende 
dispensation? 

Alle folkeskoler i Skive Kommune.  

 
 
 


