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Princip for skemalægning og skoledagens tilrettelæggelse 
 
 

Elevernes undervisningstimetal 

• Skolen tilstræber, at undervisningstiden ikke væsentligt overskrider 
minimumstimetallet. [Folkeskoleloven, § 14b] 

 

Skoledagens længde 

• Skolen tilrettelægger så vidt muligt elevernes skoledage, så undervisningen i 
indskolingen ligger i tidsrummet 8.28-14.25, på mellemtrinnet i tidsrummet 8.28-
15.25 og i udskolingen i tidsrummet 8.25-15.25. [Notat fra Ministeriet for Børn, 
Undervisning og Ligestilling om skoledagens længde] 

 
 

Valgfag i udskolingen [Folkeskoleloven, § 9] 

• Skolen tilstræber, at udbuddet af valgfag er alsidigt og tilgodeser, at eleverne 
udfordres både fagligt og kreativt. 

• Skolen tilstræber at samarbejde med fx foreningsliv, ungdomsskoler og øvrige 
folkeskoler om udbuddet af valgfag. 

• Skolen tilstræber at tage eleverne med på råd, når skolens udbud af valgfag 
bestemmes. 

 
 

Supplerende undervisning og specialundervisning 

• Skolen tilstræber at samarbejde med forældrene og eleven om tilrettelæggelsen af 
den supplerende undervisning og specialundervisningen. 

• Skolen tilstræber at have den fornødne specialpædagogiske kompetence i 
personalegruppen til at specialundervisning kan gives på skolen til de elever, der 
fortsat er knyttet til en almindelig klasse. 

• Skolen tilstræber, at personalet, der varetager den supplerende undervisning, lever 
op til de samme kvalifikationskrav, som gælder for specialundervisningen. 
[Specialundervisningsbekendtgørelsen, § 17] og [Folkeskoleloven, § 3a] 
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• Skolen tilstræber, at den samlede undervisningstid for elever, der får supplerende 
undervisning eller specialundervisning, ikke overstiger det fastsatte loft for den 
højeste samlede undervisningstid. [Specialundervisningsbekendtgørelsen, § 12] og 
[Folkeskoleloven, § 5, stk. 5] 

 

 

Dansk som andetsprog [Folkeskoleloven, § 5, stk. 6] og [Bekendtgørelse om 
folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog] 

• Skolen tilstræber at gøre forældre til to-sprogede elever opmærksomme på 
muligheden for undervisning af eleverne i dansk som andetsprog. 

• Organiseringen af undervisningen i dansk som andetsprog skal så vidt muligt tage 
hensyn til elevernes behov for at være en del af klassefællesskabet. 

• Skolen tilstræber, at den samlede undervisningstid for elever, der modtager 
undervisning i dansk som andetsprog, ikke overstiger det fastsatte loft for den 
højeste samlede undervisningstid. 

 

Fagenes fordeling på klassetrin 

[Hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at der også skal gives undervisning i et fag på et 
andet klassetrin end det, folkeskoleloven foreskriver, må skolebestyrelsen fastsætte 
principper for, hvordan det håndteres på skolen. Læs om fagene i folkeskolen her.] 
[Folkeskoleloven, § 5, stk. 4] 
 
 
Skemalægning 

• Skemalægningen har som mål at sikre eleverne en både sammenhængende og 
varieret skoledag. 

• Skoledagen planlægges under hensyntagen til elevernes behov for pauser og tid til 
at spise. 

• Skolen tilstræber, at skemaet og evt. skemaændringer er kendt af elever, forældre, 
skolens medarbejdere, ledelse og relevante samarbejdspartnere.  

• Skolen tilstræber, at skoledagen planlægges, så der er mulighed for 
aktivitetsbaseret undervisning, ekskursioner og samarbejde med eksterne parter. 

 

Vedtaget på skolebestyrelsesmødet den 26. maj 2016 
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