Kortere skoledage på St. Magleby Skole
Dragør den 16. august 2017

Baggrund
I den seneste tid har det kunnet læses i medierne, at der hen over landet er givet mulighed for et
forsøg, hvor 50 folkeskoler har kortere skoledage. På den baggrund vil skoleledelsen gerne med
dette dokument orientere om, hvorledes muligheden for kortere skoledage er på St. Magleby Skole.

Reglerne om kortere skoledage
Reglerne om kortere skoledage fremgår af Folkeskoleloven § 16b. Heraf fremgår det, at det er
muligt at konvertere den understøttende undervisning til yderligere faglig støtte eller
undervisningsdifferentiering. Det er en betingelse, at den nedsatte undervisningstid anvendes til et
af de to formål i en konkret klasse.
I forhold til indskolingsklasserne er kravene til ansøgninger om kortere skoledage lempeligere end
for 4.-9. klasse. På mellemtrinnet og i udskolingen er der skærperede krav til begrundelsen for
kortere skoledage. På de ældste klassetrin skal en kortere skoledag begrundes i f.eks.:
 Særlige trivselsproblemer
 Store problemer med mobning eller
 Elever i særdeles vanskelige situationer, der har betydning for hele klassen.
Det fremgår ligeledes af reglerne, at ansøgninger om kortere skoledage skal ske for hver enkelt
klasse, ligesom åbningstiden i SFO’en skal udvides tilsvarende for klasser i indskolingen.

Hvordan søges der om kortere skoledage
Ansøgning om kortere skoledag skal søges for den enkelte klasse og motiveres af lærerne omkring
klassen. Ansøgningen skal indeholde følgende:
1. Klassebetegnelse
2. Involverede lærere
3. Ansvarlig afdelingsleder
4. En vurdering af klassens faglighed og trivsel
5. En beskrivelse af den ønskede indsats og indsatsens varighed
6. En beskrivelse af måling/evaluering af niveauet i klassen før og efter perioden med kortere
skoledag
7. En beskrivelse af tidligere tiltag og deres effekt i klassen
8. En beskrivelse af, hvorledes forældrene inddrages i tiltaget, herunder kommunikationen til
forældrene
Ansøgningen sendes til skolelederen, der godkender ansøgningen efter indhentet udtalelse fra
skolebestyrelsen.

Igangværende forsøg med kortere skoledage
Der er p.t. én klasse på St. Magleby Skole, hvor eleverne har en kortere skoledag, der er tale om
7.C, der også i sidste skoleår havde en kortere skoledag.

