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Anbefalinger om håndtering af den øgede undervisning 

Indledning 

Den forøgelse af undervisningen, der udmøntes som en konsekvens af Folkeskolereformen og 

dermed afledt har konsekvenser for lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstidsregler, fylder 

naturligt hos mange lærere og børnehaveklasseledere. Det er derfor forvaltningens intention at 

give en række konkrete bud på, hvordan der kan anvises muligheder for at effektivisere opgaver. 

Nedenstående angivelse af løsninger på håndteringen af den øgede undervisning vil bidrage til at 

lette lærernes brug af tid til forberedelse og dermed den samlede mængde tid, som den enkelte 

har til rådighed. 

De angivne muligheder for at spare tid, f.eks. i forhold til forberedelsestiden, kan dog kun ske i et 

solidt lokalt samarbejde mellem skolens ledelse og skolens lærere og børnehaveklasseledere. 

Derfor skal planlægningen af undervisningen, forberedelsen og tiden til øvrige opgaver ske i et 

frugtbart og intensivt lokalt samarbejde. Forvaltningen vil her gerne opfordre til, at konklusionerne 

fra lærerlivsanalysen bruges som udgangspunkt for det lokale samarbejde. 

Lektionslængde 

Der er mulighed for at ændre lektionslængden til 50 minutter i stedet for de nuværende 45 

minutter. Dette kan rummes inden for den afsatte ramme til folkeskolereformen, idet omlægningen 

af lærernes arbejdstid faktisk kan udmøntes ved at forlænge lektionerne med 5 minutter. 

Det var forudsat, at udvidelse af lærernes undervisningstid med 2 klokketimer pr. uge – på både 

almen og specialområdet – ville frigive lærerressourcer på ca. 14 mio. kr. Ved at forlænge alle 

lektioner med 5 minutter vil merudgifterne til undervisning (fagdelt og understøttende undervisning) 

udgøre et tilsvarende beløb og er således udgiftsneutral. 

Antallet af lærernes gennemsnitlige ugentlige lektioner før reformen var 23,27 lektioner a 45 

minutter. Med yderligere 2 ugentlige klokketimer vil lærernes gennemsnitlige lektioner pr. uge blive 

23,34 lektioner a 50 minutter. Det betyder, at der er en marginal forskel på det ugentlige lektionstal. 

Antallet af lektioner reduceres med 10 % som følge af lektionsforlængelse fra 45 til 50 minutter i 

forhold til det vedtagne forslag, mens antallet af klokketimer vil være uændret i forhold til det 

vedtagne forslag. Forslaget medfører derfor ikke ændringer i forhold til fritidstilbuddene. 

Den praktiske tilrettelæggelse af den ændrede lektionslængde skal ske ved at ændre skemaer for 

lærerne flere gange om året. 

Forslaget har ikke konsekvenser for den understøttende undervisning. Placeringen af den 

understøttende undervisning skal ses i relation til den samlede skoledag. 

Det er muligt for den enkelte skole at arbejde med andre lektionslængder. Dette arbejde skal 

danne erfaringer med muligheden for alternative lektionslængder til gavn for børnenes læring. 

Såfremt den enkelte skole ønsker at arbejde med andre lektionslængder, skal dette drøftes i 

skolens MED-udvalg. 



Fælles undervisningsmateriale/vidensbank 

For at spare tid til forberedelse er det også en mulighed at oprette en fælles vidensbank til 

tværgående vidensdeling. Det er muligt at bruge lærerintra til at etablere vidensdeling på skolerne 

og på tværs af skolerne. Funktionaliteten eksisterer således allerede, men skal tages i brug til dette 

formål. Samtidig skal skolerne udnytte muligheden for, i højere grad, at indkøbe 

færdigproducerede undervisningsforløb. 

Pausetilsyn 

Med udgangspunkt i lærerlivsanalysen, hvor det var tydeligt, at den måde, som spisefrikvarteret 

blev afviklet på havde betydning for undervisningen i timerne efterfølgende. Da konflikter fra 

spisefrikvarteret tages med ind i timerne, vil der blive sat fokus på pausetilsynet i spisefrikvarteret. I 

forhold til denne opgave, har pædagogerne gode kompetencer. Der arbejdes derfor på at skabe 

mulighed for, at det i videst muligt omfang er pædagoger, der varetager pausetilsynet i 

spisefrikvarteret på skolerne. Forvaltningen har fokus på, at den konkrete tilrettelæggelse af 

pausetilsynet i spisefrikvarteret skal give mening både fagligt og planlægningsmæssigt i den 

enkelte medarbejders arbejdsdag. 

Konklusioner fra analysen af lærernes arbejdstid 

I foråret 2013 gennemførte Hvidovre Lærerforening og Hvidovre Kommune en analyse af lærernes 

anvendelse af arbejdstiden. Forvaltningen skal i den forbindelse pege på, at en af konklusionerne i 

denne analyse var, at nogle lærere oplever dels spildtid, dels at nogle lærere ikke præsterer på 

samme niveau som deres kolleger. Forvaltningen og skolelederne vil derfor sætte fokus på at 

indrette lærernes arbejdsdag så hensigtsmæssigt som muligt – i dialog med den enkelte lærer. 

Samtidig skal den enkelte skoleleder tidligt have en dialog med de enkelte lærere, der ikke 

præsterer på et tilfredsstillende niveau. 

Pædagogisk Råd 

En af de ændringer, der indføres i den nye lov om folkeskolen er, at Pædagogisk Råd bliver 

frivilligt. Det er således muligt at nedlægge eller omlægge Pædagogisk Råd. Forvaltningen vil 

starte en proces om, hvorvidt Pædagogisk Råd fremadrettet skal eksistere i en form, som det har i 

dag. Nedlæggelsen af Pædagogisk Råd kan ske ved en politisk beslutning i Kommunalbestyrelsen 

gennem en ændring af Styrelsesvedtægten. Forinden ændringen i Styrelsesvedtægten skal 

skolebestyrelserne høres.  

Konstruktionen omkring Pædagogisk Råd tages op til eftersyn i relation til øvrige beslutninger 

inden for området om ny fritidshjemsstruktur (SFO), mv. Dette eftersyn sker med inddragelse af de 

lokale parter. 

 


