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Gældende regler for efterskolers tilbud om undervisning og aktiviteter i prøveperioden
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal hermed gøre opmærksom på,
at styrelsen gennemfører et tematisk tilsyn med efterskolernes tilbud om
undervisning og aktiviteter i prøveperioden 2019, uge 20 til og med uge
26.
Undervisningsministeriet er bekendt med, at der på folkeskoler og frie
grundskoler er en praksis med undervisningsfrie dage i prøveperioden
(læseferie).
Dette er ikke en mulig praksis på efterskoler.
Efterskolerne skal overholde reglerne for rammer for undervisning og
samvær med fem hele undervisningsdage og 21 undervisningstimer om
ugen, jf. § 16 i lov om efterskoler og frie fagskoler og § 13 i bekendtgørelse om tilskud m.v. til efterskoler og frie fagskoler.
Dette krav er gældende hele skoleåret også i prøveperioden.
En undervisningsdag består af undervisning og/eller pædagogisk tilrettelagt samvær for alle elever. Herved forstås planlagte, målrettede og fremadskridende aktiviteter med en lærer, der er ansvarlig for undervisningen.
Efterskolerne skal sikre, at prøveperioden tilrettelægges, så eleverne
modtager den undervisning og de aktiviteter, der kræves for at opfylde
de nævnte tilskudsbetingelser.
I forbindelse med de dage, hvor eleverne aflægger selve prøverne, kan
der være behov for en vis elasticitet i forhold til reglerne.
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Efter Undervisningsministeriets opfattelse er der således mulighed for, at
skolerne kan lade en prøve gælde som en hel undervisningsdag svarende
til 4 timers undervisning.
Dette gælder både for de skriftlige og mundtlige prøver og uanset prøvens omfang.
Elevernes egen forberedelse til prøverne fx med repetition af opgivelser
til fagenes prøver, udarbejdelse af synopser, planlagt og tilrettelagt af
skolen og med en ansvarlig lærer, vil kunne indregnes i elevens undervisningstid.
Administrativt skal skolerne derudover sikre, at eleverne kommer til undervisning og samvær, som i øvrigt er obligatorisk.
Styrelsen vil under sit tilsyn i løbet af prøveperioden aflægge uanmeldt
tilsyn på seks skoler, som udtages stikprøvevis. Skolerne vil ikke forud
for tilsynsbesøgene få oplyst, at de er udtaget til det tematiske tilsyn.
På tilsynsbesøget vil styrelsen gennemgå skolernes skemadokumentation
for undervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær i prøveperioden,
gennemgå skolernes registrering af elevernes tilstedeværelse, interviewe
skolernes ledelse om deres erfaringer med og prioriteringer af tilrettelæggelse af undervisning og aktiviteter i prøveperioden.
Hvis skolen umiddelbart lever op til kravene om omfanget af undervisningen og aktiviteter ifølge den gennemgåede dokumentation, vil styrelsen afslutte sagen uden bemærkninger.
Hvis I har spørgsmål eller bemærkninger, er I velkomne til at kontakte
pædagogisk konsulent Signe Rørdam Thomsen på tlf. +45 33 92 59 79
eller på mail signe.rordam.thomsen@stukuvm.dk
Med venlig hilsen
Liz Nymann Lausten
Kontorchef
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Bilag
Retsgrundlag
Lov om efterskoler og frie fagskoler § 16
Kurset skal vare mindst 4 sammenhængende døgn med undervisning svarende
til mindst 4 hele undervisningsdage. Kurser på 1 uge og derover skal i hver uge
indeholde undervisning svarende til mindst 5 hele undervisningsdage. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom og kan bestemme, at mindstekravet i 1. pkt. også skal gælde for første eller sidste kursusuge af længerevarende kurser.

Bekendtgørelse om tilskud m.v. til efterskoler og frie fagskoler
§ 13. I en hel kursusuge skal der undervises mindst 21 timer eksklusiv pauser.
Stk. 2. En hel undervisningsdag skal tilrettelægges for alle elever bestående af
undervisning, pædagogisk tilrettelagt samvær eller begge dele i mindst to af
følgende tre tidsrum: formiddag, eftermiddag og aften. Hvert tidsrum skal omfatte undervisning, planlagt samvær eller begge dele i mindst 1,5 time eksklusiv
pauser. Måltider medregnes ikke i det pædagogisk tilrettelagte samvær. En hel
undervisningsdag kan deles i to halve dage og fordeles på to kalenderdage. En
dag kan ikke medregnes med mere end én hel undervisningsdag.
§ 22. For hvert kursus godkendes en indholdsplan før kursets start. I indholdsplanen beskrives elevernes undervisning og planlagte aktiviteter for hver kursusuge, herunder kursusperiode, undervisningsdage, ugeskema, fag, faggrupper,
uddannelses- og erhvervsvejledning, pædagogisk tilrettelagte ekskursioner, studieture, lejrskoleophold og erhvervspraktik samt det pædagogisk tilrettelagte
samvær. Ændringer indarbejdes og godkendes undervejs, således at kursets
faktiske indhold er beskrevet.
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