
 

 

 

 

Folkeskolernes planlagte undervisningstimer i 
skoleåret 2018/2019 

For at eleverne kan blive så dygtige som muligt, 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.  

Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal for 2018/2019 viser, at:  

 Næsten alle folkeskoler overholder folkeskolelovens minimumstimetal 

for den obligatoriske fagopdelte undervisning. For 6. klassetrin planlæg-
ger 96 procent af skolerne efter minimumstimetallet, hvilket er den la-
veste andel for alle klassetrin. 

 Næsten alle skoler planlægger med et timetal, der lever op til mini-
mumstimetallet for skoledagens samlede varighed. For 7. klassetrin 
planlægger 95 procent af skolerne i overensstemmelse med minimums-
timetallene, hvilket er den laveste andel for alle klassetrin.  

 Andelen af folkeskoler med tilladelse til at afkorte skoledagens længde 
på baggrund af folkeskolelovens § 16b er steget med 7 procentpoint i 
forhold til sidste år og ligger for skoleåret 2018/2019 på 57 procent. 
Derved er det nu mere end halvdelen af alle folkeskoler, der benytter sig 
af muligheden for at afkorte skoledagen på et eller flere klassetrin. 
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Elevernes skoledag  

For eleverne i folkeskolen består en almindelig skoledag af fagopdelt under-
visning, understøttende undervisning og pauser. Folkeskoleloven indeholder 
regler om, hvor mange timer eleverne skal tilbydes i den fagopdelte under-
visning, 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 6. klasse i folkeskolen.  

 
Næsten alle folkeskoler overholder generelt set minimumstalle-
ne for den obligatoriske fagopdelte undervisning 

Af figur 2 ses andelen af folkeskoler, der tilbyder eleverne det korrekte antal 
timer til fagopdelt undervisning. For indskolingen er tendensen, at over 99 
procent af folkeskolerne planlægger inden for folkeskolelovens bestemmel-
ser. På mellemtrinet overholdes minimumstallet for den obligatoriske fagop-
delte undervisning på henholdsvis 97 procent og 98 procent af skolerne for 
både 4. og 5. klasse, mens der for 6. klasse er 96 procent af skolerne, der 
overholder reglerne, hvilket er den laveste andel ud af alle klassetrin. For 6. 
klassetrin er det særligt fagene idræt, kristendomskundskab og håndværk og 
design samt madkundskab, der gør at skolerne ikke overholder minimums-
timetallet i den fagopdelte undervisning. I udskolingen planlægges der på 

mellem 98 procent og 99 procent af skolerne efter lovens bestemmelser. 
Disse andele er stort set de samme som i forrige skoleår. I skoleåret 
2017/2018 var det også 6. klassetrin, hvor færrest skoler overholdt mini-
mumstimetallene for den fagopdelte undervisning. Der var 95 procent af 
skolerne på 6. klassetrin der overholdt minimumstimetallet for fagopdelt 
undervisning sidste år. 
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Figur 2. Stort set alle folkeskoler lever i skoleåret 2018/2019 op til folkeskolelovens 

minimumstimetal for den obligatoriske fagopdelte undervisning. Færrest skoler 

overholder på 6. klassetrin.  

 
Note: Oversigt over andel af folkeskoler der overholder folkeskolelovens bestemmelser om 

minimumstimetal for den obligatoriske fagopdelte undervisning. Grafen omfatter normal-

klasser. 

Kilde: Styrelsen for It og Læring 

 

Størstedelen af folkeskolerne overholder minimumstimetallene 
for skoledagens samlede længde  

Af figur 3 ses andelen af folkeskoler, som ikke har fået dispensation til at 
afkorte skoledagens længde efter folkeskolelovens § 16b, som overholder 
minimumstimetallet for skoledagens længde1. Overordnet set planlægger 
næsten alle folkeskolerne at overholde dette minimumstimetal. Der er flest 
skoler i indskolingen, der overholder minimumstimetallene, nemlig 98 pro-
cent af skolerne. For mellemtrinnet er tendensen den samme som i indsko-

lingen, der er dog 97 procent af skolerne der planlægger i overensstemmelse 
med minimumskravene på 4. klassetrin, dette er lidt færre skoler end på de 
øvrige klassetrin på mellemtrinnet, hvor det udgår 98 procent af skolerne. 
Andelen af skoler der planlægger i overensstemmelse med minimumskrave-
ne om skoledagens længde er lavest i udskolingen, hvor mellem 95 og 97 

procent af skolerne planlægger i overensstemmelse med minimumstimetal-
lene.  

                                                      
1 Skoler der på klassetrinnet har fået dispensation til at afkorte skoledagens længde efter 
folkeskolelovens § 16b er taget ud af denne beregning, da disse skoler i forvejen har fået 
godkendelse til ikke at overholde minimumtimetallet for skoledagens længde på klassetrin-
net.  
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Figur 3. Næsten alle folkeskoler tilbyder eleverne det korrekte antal undervisnings-

timer i løbet af et år. 

Andel skoler, der overholder minimumstimetallet for skoledagens længde 

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

opgørelsen. Grafen omfatter normalklasser. For 1.-3. klasse indgår mellem 877-879 skoler, 

for 4.-6. klasse indgår 671-673 skoler og for 7.-9. klasse indgår 463-480 skoler.   

Kilde: Styrelsen for It og Læring

Mere end halvdelen af landets folkeskoler afkorter skoledagen i 
2018/19  
Over halvdelen, 57 procent, af alle folkeskoler har i 2018/2019 fået godkendelse til 

at afkorte skoledagens længde på baggrund af folkeskolelovens § 16b, jf. figur 4. 

Dette er en stigning på 7 procent point i forhold til skoleåret 2017/2018. Stigningen 

er dog mindre markant end i de foregående år, hvor den steg fra 34 procent til 50 

procent af skolerne. Der er således i 2018/2019 670 skoler, hvor en eller flere klas-

ser har fået dispensation efter § 16b til at afkorte skoledagens længde.2 Stigningen 

opstår primært i normalklasser, hvor antallet af skoler der ønsker at afkorte skole-

dagen er forøget med 91 skoler det forgangne år.  

                                                      
2 I februar 2019 blev Epinions undersøgelse ”Kortlægning af skoledagens længde” (også 
kendt som uge 35 undersøgelsen) offentliggjort. Undersøgelsen indeholder en opgørelse af 
antallet af skoler, der anvender § 16b for skoleåret 2018/2019. Undersøgelsen har en svar-
procent på 85 % af folkeskolerne. Epinions undersøgelse viser, at 48 procent af folkeskoler-
ne i 2018/2019 anvender § 16b til at afkorte skoledagens længde på et eller flere klassetrin. 
Forskellen mellem de to undersøgelser i andelen af skoler, der bruger § 16b skyldes forskel-
le i svarprocent, samt at Epinion har spurgt skolerne ind til nogle bestemte klasser på sko-
len, mens timetalsindberetningen spørger til alle klasser på skolen.  
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Figur 4. Stigningen i antallet af skoler med dispensation til at afkorte skoledagens 

længde har været markant i skoleårene fra 2016/17 til 2018/19.   

Andel skoler, der afkorter skoledagen jf. § 16b 

 
Kilde: Styrelsen for It og Læring
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Tilladelse til at afkorte skoledagen 

Folkeskolelovens § 16b gør det muligt for landets kommunalbestyrelser at 

afkorte skoledagens længde. Det kræver en udtalelse fra skolebestyrelsen og 

en ansøgning fra skolens leder. En kommunalbestyrelse kan herefter godken-

de, at en skole fraviger reglerne om en mindste varighed af undervisningsti-

den i indskolingen (op til 3. klasse) og i helt særlige tilfælde på mellemtrinnet 

(4.-6. klasse) og i udskolingen (7.-9. klasse). Dispensationen gælder for ét 

skoleår ad gangen.  Formålet med § 16b er, at kunne give yderligere faglig 

støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af eks-

tra 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 skoler 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 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. 
 

 
Du kan finde mere information om timetal og fag i folkeskolen her:  
http://www.uvm.dk/folkeskolen/fag-timetal-og-overgange/timetal 
 

https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1690.aspx 
 

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://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1690.aspx
https://jira.stil.dk/servicedesk/customer/portal/5/user/login?destination=portal%2F5%2Fgroup%2F12%3FgroupId%3D12

