
 

 

 

 

Planlagte timer for Specialundervisningsområdet i 
skoleåret 2018/2019 

For at eleverne kan blive så dygtige, som de kan, er det vigtigt, at de bliver 
tilbudt det korrekte antal undervisningstimer på skolerne. Derfor har det stor 
politisk interesse, at alle folkeskoler tilbyder eleverne det korrekte antal ti-
mer.  

Notatet omfatter specialundervisningsområdet bestående af specialklasser 
på folkeskoler, specialskoler, dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.  

Specialundervisningsområdets indberetning af de planlagte undervisningstal 
for 2018/2019 viser, at: 

 Størstedelen af institutionerne lever op til folkeskolelovens minimums-
timetal for den obligatoriske fagopdelte undervisning. For 6. og 7. klas-
setrin planlægger 95 procent af institutionerne efter minimumstimetal-
let, hvilket er den laveste andel af alle klassetrin. Den højeste andel på 
97 procent findes på 1. til 5. klassetrin. 

 De fleste skoler overholder folkeskolelovens minimumstimetal for sko-
ledagens længde. Det er på 9. klassetrin med 86 procent, at den laveste 
andel af skoler overholder minimumstimetallet for skoledagens længde. 
På 1. og 2. klassetrin er andelen af skoler, der overholder minimums-
timetallet, højest – her ligger andelen på 95 procent. 

 Antallet af institutioner på specialundervisningsområdet, der får dispen-
sation til at afkorte skoledagens længde efter folkeskolelovens § 16b er 
stadig stigende, men stigningen for både folkeskoler med specialklasser 
og specialskoler, dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder er afta-
gende i forhold til udviklingen de tidligere år.
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Elevernes skoledag 

For eleverne i en folkeskole, specialskole eller dagbehandlingstilbud består 
en almindelig skoledag af fagopdelt undervisning, understøttende undervis-
ning og pauser. Folkeskoleloven indeholder regler om, hvor mange timer 
eleverne skal tilbydes i den fagopdelte undervisning, og hvor mange timer 
eleverne skal være i skole.  

I figur 1 nedenfor er et normalt skoleår for en elev i 6. klasse i folkeskolen 
illustreret. For en 6. klasseelev er skoleugen på 33 timer. Timerne er fordelt 
på en række fag, understøttende undervisning og pauser.  

Figur 1. Dansk er det fag, hvor eleverne har flest timer på alle klassetrin 

Skoleugens/skoleårets sammensætning for en elev i 6. klasse i folkeskolen.  

 
Størstedelen af specialundervisningsområdet overholder mini-
mumstallene for den obligatoriske fagopdelte undervisning 

Oversigten over andelen af institutioner på specialundervisningsområdet, 
der efterlever folkeskolelovens minimumstimetal for den obligatoriske fag-
opdelte undervisning fremgår af figur 2. På 8. klassetrin planlægger 96 pro-
cent af institutionerne med minimumstimetallet. På 1. til 5. klassetrin plan-
lægger 97 procent institutioner efter minimumstimetallet. For de fire reste-
rende klassetrin ligger andelen på mellem 95 og 96 procent institutioner, der 
overholder minimumstimetallet for den obligatoriske fagopdelte undervis-
ning.  
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Figur 2. Stort set alle institutioner lever op til folkeskolelovens minimumstimetal for den 

obligatoriske fagopdelte undervisning. Andelene ligger således mellem 95 og 97 procent, 

hvor den laveste er på 6. og 7. klassetrin og de højeste i 1. til 5. klasse. 

 

Note: Oversigt over andel af institutioner på specialundervisningsområdet, der overholder 

folkeskolelovens bestemmelser om minimumstimetal for den obligatoriske fagopdelte un-

dervisning.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring 

 

Størstedelen af skolerne overholder folkeskolelovens mini-
mumstimetal for skoledagens længde. 

Af figur 3 fremgår det, at størstedelen af skolerne, der ikke har fået dispen-
sation til at afkorte skoledagens længde på klassetrinnet efter folkeskolelo-

vens § 16b, overholder folkeskolelovens minimumstimetal for skoledagens 
længde. På 9. klassetrin overholder 86 procent af skolerne dette minimums-
timetal, hvilket er den laveste andel på tværs af klassetrin. På 1. og 2. klasse-
trin er der flest skoler, der overholder minimumstimetallet, hvor 5 procent af 
skolerne ikke overholder dette. For de 6 resterende klassetrin ligger er det 
87 og 94 procent af skolerne, der overholder minimumstimetallet for den 
obligatoriske fagopdelte undervisning.  
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Figur 3. De fleste skoler overholder minimumstimetallet for skoledagens længde. Andelene 

ligger således mellem 86 og 95 procent, hvor den laveste er på 9. klassetrin og den højeste 

på 1. og 2. klassetrin. 

  
Note: Oversigt over andelen af skoler, der overholder minimumstimetallet for skoledagens 

længde.  

Skoler, der har lov til at afkorte skoledagen på et eller flere klassetrin, indgår ikke i opgørel-

sen.  

Kilde: Styrelsen for It og Læring

 
Stadig flere institutioner på specialundervisningsområdet får 
dispensation til at afkorte skoledagens længde efter folkeskole-
lovens § 16b. 

Figur 4 viser, at 21 procent af folkeskolerne med specialklasser har angivet, at de 

har fået dispensation til at afkorte skoledage for en eller flere specialklasser efter 

folkeskolelovens § 16b.  

For specialskoler, dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder er det 32 procent af 

institutioner, der har fået dispensation til at afkorte skoledagen på et eller flere 

klassetrin.  

Der er altså sket en stigning i antallet for begge grupper, men stigningen for både 

folkeskoler med specialklasser og specialskoler, dagbehandlingstilbud og anbringel-

sessteder er aftagende, hvis man betragter udviklingen i antallet de sidste tre år. 
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Figur 4. Stigningen i antallet af institutioner på specialundervisningsområdet, der har fået 

dispensation til at afkorte skoledagen efter folkeskolelovens § 16b, er knap så markant som 

tidligere for både specialklasser på folkeskoler samt på specialskoler, dagbehandlingstilbud 

og anbringelsessteder. 

 
Note: Oversigt over henholdsvis antal folkeskoler med specialklasser og specialskoler, dag-

behandlingstilbud og anbringelsessteder, med dispensation fra folkeskolelovens regler om 

minimumstimetal i henhold til lovens § 16b i skoleårene 2016/2017-2018/2019. 

Kilde: Styrelsen for It og Læring 
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Om folkeskolelovens § 16b 

Folkeskolelovens § 16b gør det muligt for landets kommunalbestyrelser at af-

korte skoledagens længde. Det kræver en udtalelse fra skolebestyrelsen og en 

ansøgning fra skolens leder. En kommunalbestyrelse kan herefter godkende, at 

en skole fraviger reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i ind-

skolingen (op til 3. klasse) og i helt særlige tilfælde på mellemtrinnet (4.-6. klas-

se) og i udskolingen (7.-9. klasse). Dispensationen gælder for ét skoleår ad gan-

gen.  Formålet med § 16b er, at kunne give yderligere faglig støtte og undervis-

ningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra voksne i klassen. 
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Vil du vide mere? 
Du kan finde tal for de enkelte skoler og 
kommuner i ministeriets datavarehus: 
https://www.uddannelsesstatistik.dk/  

Værd at vide 
I notatet indgår kun oplysninger om folke-
skoler.  
 
De gennemsnitlige timetal er vægtet i forhold til antallet af elever på de en-
kelte skoler og klassetrin, således at større skoler vægter højere end de min-
dre i de samlede gennemsnit. 

 
De klasser, hvor skolen har fået dispensation fra Folkeskolelovens § 16b, ind-
går ikke i beregningen af den gennemsnitlige samlede varighed af skoleåret. 
 

Minimumstimetal 
 

Der er fastsat et minimumstimetal for fagene 
dansk, matematik og historie. Minimums-
timetallet er det antal timer, som kommuner-
ne som minimum skal tilbyde hver klasse på 
folkeskolerne i de tre fag.  
 

Vejledende timetal Vejledende timetal er det antal af timer, som 
ministeriet anbefaler i de øvrige fag på de 
enkelte klassetrin. 
 

Årligt minimumstimetal 
 

Det årlige minimumstimetal udgør den sam-
lede sum af fagopdelt undervisning for hvert 
klassetrin. 
 

Undervisningstidens samlede 
varighed 
 

Dette timetal omfatter alt, hvad der indgår i 
skoledagen; undervisning i fagene, understøt-
tende undervisning og pauser. For elever i 
indskolingen og på mellemtrinet, er der tale 
om et minimumstimetal, mens tallet er fast 
for elever i udskolingen. 
 

 
For mere information vedrørende timetal for fag i folkeskolen:  
http://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/timetal 
 

Kontakt 

Center for Data & Analyse   

 

Styrelsen for It og Læring 

Opret supporthenvendelse 

Tlf.: 35 87 83 00 

https://www.uddannelsesstatistik.dk/
http://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/timetal
https://jira.stil.dk/servicedesk/customer/portal/5/user/login?destination=portal%2F5%2Fgroup%2F12%3FgroupId%3D12

