
Notat

Anvendelse af folkeskolelovens § 16 b
I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens § 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår 
den understøttende undervisning, kan godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden. Denne mulighed for fravigelse har til 
hensigt at understøtte elevernes faglige udvikling og give mulighed for større undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra 
personale i klassen.
 
Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, og for klasser på mellemtrin og udskoling med helt særlige behov. Ministeriet for Børn, 
Undervisning og Ligestilling præciserer i Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde, at det er en betingelse, at nedsættelse af 
tiden til understøttende undervisning finder sted med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering i den pågældende klasse.
 
I vejledningen bliver det også præciseret, at der altid skal gives understøttende undervisning, men at omfanget ikke er nærmere fastsat. Det betyder, at 
der i praksis skal være minimum én lektions understøttende undervisning om ugen på alle klassetrin.
 
Det er skolelederen, der ansøger kommunalbestyrelsen om godkendelse, og der skal forinden indhentes en udtalelse fra skolebestyrelsen på den 
pågældende skole. Godkendelse kan kun gives i op til 1 skoleår ad gangen. Tidsbegrænsningen er fastsat med henblik på at sikre, at der løbende 
foretages en vurdering af, om nedsat undervisningstid og flere voksne i klassen fortsat er den rigtige løsning for den pågældende klasse. Der skal altså 
foretages en konkret vurdering af behovet i den enkelte klasse som grundlag for ansøgning og beslutning om konvertering af understøttende 
undervisning til to-voksen-undervisning.
 
Det fremgår endvidere af § 16 b, stk. 2, at såfremt kommunalbestyrelsen godkender en afkortning af undervisningstiden ved at konvertere 
understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen, skal kommunalbestyrelsen tilbyde eleverne plads i skolens fritidstilbud i de 
timer, som fravigelsen vedrører, uden særskilt betaling fra forældrene.
 
Kommunalbestyrelsen har i Bilag til Styrelsesvedtægt for Frederiksberg Kommunes Skolevæsen fastlagt fordelingen af timer til fagopdelt undervisning 
og understøttende undervisning i Frederiksberg Kommune.
 



 
Eksempler på anvendelse af folkeskolelovens § 16b
Børne- og Ungeområdet beskriver herunder to modeller for anvendelse af folkeskolelovens § 16b: Model A, hvor der gives én ugentlig time, dvs. 40 
årlige understøttende undervisningstimer, på alle klassetrin, og øvrig understøttende undervisning konverteres til to-voksen-undervisning i 
fagundervisningen, og Model B, hvor en time om ugen, dvs. 40 årlige understøttende undervisningstimer, konverteres til to-voksen-undervisning.
 
Model A:
 
Beskrivelse af modellen
I indskolingen gives der én ugentlig time, dvs. 40 årlige understøttende undervisningstimer, og øvrig understøttende undervisning konverteres til to-
voksen-undervisning i fagundervisningen.
 
Der kan til klasser på mellemtrinnet og i udskolingen med særlige behov gives tilladelse til, at der gives én ugentlig time, dvs. 40 årlige understøttende 
undervisningstimer, og øvrig understøttende undervisning konverteres til to-voksen-undervisning i fagundervisningen.
 



Modellens konsekvens for skoledagens længde
Da antallet af årlige timer til understøttende undervisning, jf ovenstående tabel, varierer mellem klassetrinene, vil konsekvensen af Model A for 
skoledagens længde også variere mellem klassetrinene, og det vil betyde, at der ikke længere kan tales om en enslydende årsnorm for henholdsvis 
indskoling, mellemtrin og udskoling.
 

 
Faglig konsekvens af modellen
Det fremgår af folkeskoleloven, at den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte sammenhæng 
med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige 
udvikling, motivation og trivsel. Herunder tiltag som faglig fordybelse, dele af bevægelsesaktiviteterne, lektiearbejde m.v.
 
Skolerne vil indenfor den reducerede længde af skoledagen fortsat være forpligtet til at leve op til de indholdsmæssige krav til undervisningen, der er i 
folkeskoleloven, herunder kravet om bevægelse, åben skole og obligatoriske emner mv.
 



Økonomisk konsekvens af modellen
 Indskoling: Gennemføres Model A generelt for indskolingen vil modellen medføre, at åbningstiden for SFO skal udvides med 4 ugentlige timer i 

skoleugerne, svarende til en samlet merudgift på 7,2 mio.kr. årligt pr. skoleår.
 Mellemtrin: Bevilges enkelte klasser fra mellemtrinnet med særlige behov at den understøttende undervisning nedsættes til én ugentlig time, og 

at øvrig understøttende undervisning konverteres til to-voksen-undervisning i fagundervisningen vil det medføre, at klubben på den enkelte 
skole tilføres en ressource beregnet som 3 pædagoger i 2 timer om ugen i de 40 skoleuger, svarende til en merudgift på ca. 67.000 kr. pr. klub, 
ialt ca. 536.000 kr. pr. skoleår.

 Udskoling: Bevilling af konvertering i henhold til folkeskolelovens § 16b til udskolingsklasser med særlige behov medfører ikke en merudgift til 
fritidstilbud.

 
 
Model B
 
Beskrivelse af modellen
40 årlige understøttende undervisningstimer konverteres til to-voksen-undervisning i fagundervisningen i indskolingen.
 
Der kan til klasser på mellemtrinnet og i udskolingen med særlige behov gives tilladelse til, at 40 årlige understøttende undervisningstimer konverteres 
til to-voksen-undervisning i fagundervisningen.
 
Modellens konsekvens for skoledagens længde
40 årlige undervisningstimer med tilknyttet pausetid svarer til ca. 49 årlige timer, svarende til 1,25 time pr. uge, og 15 minutter pr. skoledag.
 



 
 Faglig konsekvens af modellen
40 årlige timers understøttende undervisning udgør mellem 17 og 29% af ressourcen til understøttende undervisning på de enkelte klassetrin.
 
Konvertering af 40 timers understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen medfører, at skolerne i mindre grad får mulighed 
for at leve op til folkeskolelovens formålsbeskrivelse for den understøttende undervisning, men får mulighed for yderligere faglig støtte og 
undervisningsdifferentiering i klasserne.
 
Økonomisk konsekvens af modellen

 Indskoling: Gennemføres Model B generelt for indskolingen vil modellen medføre, at åbningstiden for SFO skal udvides med 1,25 ugentlig time 
i skoleugerne, svarende til en samlet merudgift på 2,56 mio.kr. pr. skoleår.

 Mellemtrin: Bevilges enkelte klasser fra mellemtrinnet med særlige behov konvertering af 40 årlige understøttende undervisningstimer til to-
voksen-undervisning i fagundervisningen vil det medføre, at klubben på den enkelte skole tilføres en ressource beregnet som 3 pædagoger i 
1,25 time om ugen i de 40 skoleuger, svarende til en merudgift på ca. 42.000 kr. pr. klub, ialt ca. 336.000 kr. pr. skoleår.



 Udskoling: Bevilling af konvertering i henhold til folkeskolelovens § 16b til udskolingsklasser med særlige behov medfører ikke en merudgift til 
fritidstilbud.

 
 
 

Økonomi

Gennemføres Model A generelt for indskolingen vil modellen medføre, at åbningstiden for SFO skal udvides med 4 ugentlige timer i skoleugerne, 
svarende til en samlet merudgift på 7,2 mio.kr. årligt pr. skoleår.
 
Bevilges enkelte klasser fra mellemtrinnet med særlige behov at den understøttende undervisning nedsættes til én ugentlig time, og at øvrig 
understøttende undervisning konverteres til to-voksen-undervisning i fagundervisningen vil det medføre, at klubben på den enkelte skole tilføres en 
ressource beregnet som 3 pædagoger i 2 timer om ugen i de 40 skoleuger, svarende til en merudgift på ca. 67.000 kr. pr. klub, ialt ca. 536.000 kr. pr. 
skoleår.
 
Bevilling af konvertering i henhold til folkeskolelovens § 16b til udskolingsklasser med særlige behov medfører ikke en merudgift til fritidstilbud.
 
Konvertering af den øvrige understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen vil for alle klassetrin være udgiftsneutral.
 
Gennemføres Model B generelt for indskolingen vil modellen medføre, at åbningstiden for SFO skal udvides med 1,25 ugentlig time i skoleugerne, 
svarende til en samlet merudgift på 2,56 mio.kr. pr. skoleår.
 
Bevilges enkelte klasser fra mellemtrinnet med særlige behov konvertering af 40 årlige understøttende undervisningstimer til to-voksen-undervisning i 
fagundervisningen vil det medføre, at klubben på den enkelte skole tilføres en ressource beregnet som 3 pædagoger i 1,25 time om ugen i de 40 
skoleuger, svarende til en merudgift på ca. 42.000 kr. pr. klub, ialt ca. 336.000 kr. pr. skoleår.
 
Bevilling af konvertering i henhold til folkeskolelovens § 16b til udskolingsklasser med særlige behov medfører ikke en merudgift til fritidstilbud.
 


