
 

 

KØBENHAVNS KOMMUNE
Børne- og Ungdomsforvaltningen

Center for Policy 

Vedr. 

 

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling's brev af 26. 

august 2015 til kommuner om skoledagens længde mv.

 
Ministeriet for Børn, Undervisning og 
2015 sendt et brev til alle kommuner, hvor Folkeskoleforligskreds
partierne orienterer om intentionerne i folkeskolelovens bestemmelser 
om: 
1. Skoledagens længde 
2. Konfirmationsforberedelsens placering
3. Muligheden for at afkorte u

den understøttende undervisning til to
fagundervisningen. 

 
I Københavns Kommune er det op til den enkelte skole at beslutte, 
hvordan undervisningen skal tilrettelægges, herunder hvor lange 
skoledage eleverne skal have inden for rammerne af folkeskoleloven.
 
Det lokale råderum er vigtigt, men gør det samtidig yderligere vigtigt, 
at ikke mindst skoledagens længde fastlægges i god overensstemmelse 
med de principper, som den enkelte skolebestyrelse har v
er ligeledes vigtigt, at skoledagen tilrettelægges fleksibelt i en dialog 
med bl.a. forældre, elever, fritidsinstitutioner, klubtilbud, foreninger, 
den kommunale musikskole mv.
 
Skolerne i København arbejder målrettet med reformens forskellige
elementer. Ministeriets brev understreger, at særligt skoledagens 
længde er noget, som skolerne i en tid, hvor der prøves nye veje og 
løbende må forholde sig til i dialog med forældre og elever.
 
Hvad angår muligheden at konvertere undervisningstiden til 
voksen-undervisning i fagene afventer forvaltningen ministeriets 
vejledning herom. Når den foreligger, vil skolerne blive orienteret 
herom. 
  
Forvaltningen vil samtidig gerne opfordre til, at den enkelte skoles 
bestyrelse bliver orienteret om ministerie
være anledning til, at bestyrelsen orienteres om skolens overvejelser 
om skoledagens længde og indretning.
 
 
Med venlig hilsen 
 
Camilla Niebuhr 
Kontorchef 
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Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling's brev af 26. 

august 2015 til kommuner om skoledagens længde mv. 

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har den 26. august 
2015 sendt et brev til alle kommuner, hvor Folkeskoleforligskreds-
partierne orienterer om intentionerne i folkeskolelovens bestemmelser 

Konfirmationsforberedelsens placering 
Muligheden for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere 
den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i 

I Københavns Kommune er det op til den enkelte skole at beslutte, 
hvordan undervisningen skal tilrettelægges, herunder hvor lange 

eleverne skal have inden for rammerne af folkeskoleloven. 

Det lokale råderum er vigtigt, men gør det samtidig yderligere vigtigt, 
at ikke mindst skoledagens længde fastlægges i god overensstemmelse 
med de principper, som den enkelte skolebestyrelse har vedtaget. Det 
er ligeledes vigtigt, at skoledagen tilrettelægges fleksibelt i en dialog 
med bl.a. forældre, elever, fritidsinstitutioner, klubtilbud, foreninger, 
den kommunale musikskole mv. 

Skolerne i København arbejder målrettet med reformens forskellige 
elementer. Ministeriets brev understreger, at særligt skoledagens 
længde er noget, som skolerne i en tid, hvor der prøves nye veje og 
løbende må forholde sig til i dialog med forældre og elever. 

Hvad angår muligheden at konvertere undervisningstiden til to-
undervisning i fagene afventer forvaltningen ministeriets 

vejledning herom. Når den foreligger, vil skolerne blive orienteret 

Forvaltningen vil samtidig gerne opfordre til, at den enkelte skoles 
bestyrelse bliver orienteret om ministeriets brev. Det kan samtidig 
være anledning til, at bestyrelsen orienteres om skolens overvejelser 
om skoledagens længde og indretning. 
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