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Som følge af ændringen af folkeskoleloven i 2019, er der udstedt en ny bekendtgørelse om 

kvalitetsrapporter i folkeskolen, som trådte i kraft den 18. marts 2020. Af bekendtgørelsen 

fremgår det, at kommunalbestyrelserne i kvalitetsrapporten skal redegøre for anvendelsen af 

de frigivne ressourcer, som følge af mulighederne for afkortning af skoledagen for så vidt 

angår den understøttende undervisning og anvendelsen af kvalitetsløft af den understøttende 

undervisning. Derudover ændres bekendtgørelsen som følge af, at børne- og 

undervisningsministeren har besluttet, at oplysninger om skolernes andel af elever, der 

aflægger alle obligatoriske 9. klasse prøver, skal indgå i kvalitetsrapporten.  

1.0 Andel af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasse prøver (§2) 

Opgørelsen over andelen af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasse prøver er en del af 

den kommunale kvalitetsrapport for 2018/19, som har været til udtalelse i skolebestyrelserne i 

februar 2020 og er politisk godkendt i marts 2020.  

2.0 Planlagte fravigelser af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden i 

skoleåret 2019/20 (§7) 

23 skoler har ansøgt om og fået timetalsreduktion i skoleåret 2019/20.  

Nedenfor præsenteres en tabel med en oversigt over planlagte fravigelser af reglerne om en 

mindste varighed af undervisningstiden i 2019/20.  

 

Ansøgt 

 

 

Skole 

Indskoling 

v/§ 16 b 

timer pr 
uge 

Mellemtrin 

(4.-6. kl.) 

Timer pr. 
uge 

Overbygning 

(7.-9.kl.) 

Timer pr. 
uge 

Konfirmations- 

forberedelse 

7. kl. 
Timer pr. uge 

Specialklasser 

v/ § 16 b 

Timer pr. uge 

Ja Ans Skole 2 2 2 2 2 (0.-3.kl.)  
3 (4.-6.kl.) 
4 (7.-9.kl.) 

Ja Balleskolen  1,5 1,5 1  

Ja Bryrup Skole  1 1 1  

Ja Buskelundskolen  2 1,5   

Ja Dybkær 
Specialskole 

 2 2  2 

Ja Dybkærskolen  2 2   

Ja Frisholm Skole    30 t. i alt   

Ja Funder-Kragelund 
Skole 

 2 (4.-5.kl.), 
1 (6.kl.) 

2 1,5  

Ja Fårvang Skole  2 2 1,5  

Ja Gjern Skole  2    

Nej Gjessø Skole      

Ja Grauballe Skole  1,5    

Ja Gødvadskolen  2    

Ja Hvinningdalskolen  2 2  2 (Ulvedal) 

Ja Langsøskolen   2 1,5 3 

Ja Resenbro Skole  40 min    

Nej  Sejs Skole      

Nej Skægkærskolen      
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Ja Sorring Skole  1,5    

Ja Sølystskolen 2 2 2 2 2 

Ja Thorning Skole 2 2 2 2 2 

Ja Trekløverskolen  2 2   

Nej Vestre Skole      

Ja Virklund Skole  1,5 1,5 1,5  

Ja Voel Skole  1,4 (4.kl.), 
1 (5.-6.kl.)  

   

Ja Børne- og 
Familiehuset 

  2  2 

Ja VRC  2 2   

3.0 Hvordan midlerne, der frigives ved afkortningen, planlægges at blive anvendt af 
skolerne og det samlede skolevæsen i 2019/20.  

23 skoler har fået midler, der frigives ved afkortningen. 19 af skolerne planlægger at bruge 

midlerne til to-voksenundervisning. 4 skoler vil lave intensive/ særligt tilrettelagte forløb, 3 

skoler har planlagt differentieret undervisning, 2 skoler etablerer små/ ekstra hold, mens 2 af 

kommunens inklusionscentre vil bruge midlerne til fagdelt undervisning.  

 

Nedenstående tabel viser skolerne indrapportering af, hvordan de har planlagt at anvende 

midler, der frigives ved afkortning af skoledagens længde (data er fra skolernes ansøgninger).  

 
Ansøgt 

 

 
Skole Planlagt anvendelse 

Ja Ans Skole To-voksen undervisning 
 

Nørskovlund (inklusionscenter): Fagdelt undervisning i fagene og flere 

voksne om formiddagen.   

Ja Balleskolen To-voksen undervisning  

Ja Bryrup Skole To-voksen undervisning  

Ja Buskelundskolen Ekstra hold i dansk og matematik  
Arbejdet med trivsel i deres pædagogiske platform  
Dimensionen ”Indsigt og Udsyn”, hvilket omhandler den åbne skole  

Ja Dybkær 
Specialskole 

Fagdelt undervisning i udvalgte fagområder. 

Ja Dybkærskolen To-voksen undervisning  

Ja Frisholm Skole To-voksen undervisning  

Ja Funder-Kragelund 

Skole 

To-voksen undervisning og forløb med særligt udfordrede elever enten 

fagligt eller socialt. 

Ja Fårvang Skole To-voksen undervisning. 
Intensive læringsforløb/turboforløb, hvor klasserne laver særlige 
forløb, som i grupper tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige 
niveau.  
Elevsamtaler, som tager udgangspunkt i feedback- og 

feedforwardsamtaler med den enkelte elev. 

Ja Gjern Skole To-voksen undervisning og differentieret undervisning  

Nej Gjessø Skole Har ikke ansøgt om forkortelse af undervisningen 

Ja Grauballe Skole To-voksen undervisning  

Ja Gødvadskolen To-voksen undervisning  

Ja Hvinningdalskolen To-voksen undervisning  
 

Ulvedal (inklusionscenter): Frigøre ressourcer til ugentlige personlige 
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samtaler mellem elev og fagprofessionelt personale samt en faglig 
undervisning, som tager udgangspunkt i elevens nærmeste 
udviklingszone 

Ja Langsøskolen To-voksen undervisning 

Ja Resenbro Skole To-voksen undervisning  

Nej  Sejs Skole Har ikke ansøgt om forkortelse af undervisningen 

Nej Skægkærskolen Har ikke ansøgt om forkortelse af undervisningen 

Ja Sorring Skole To-voksen undervisning og differentieret undervisning 

Ja Sølystskolen To-voksen undervisning i den enkelte klasse/årgang 

Ja Thorning Skole To-voksen undervisning og differentieret undervisning  

Ja Trekløverskolen To-voksen undervisning  

Nej Vestre Skole Har ikke ansøgt om forkortelse af undervisningen 

Ja Virklund Skole To-voksen undervisning  

Ja Voel Skole To-voksenundervisning og undervisning tilpasset elevernes forskellige 

faglige udvikling  
 
Særligt talent- og turboforløb for de fagligt dygtige og fagligt svage 

elever  

4.0 Hvordan anvendes midlerne afsat til et kvalitetsløft af den understøttende 
undervisning af den enkelte skole (§8)? 

En stor andel af skolerne i Silkeborg Kommune har anvendt midlerne til et kvalitetsløft af den 

understøttende undervisning til at sikre en bedre normering, fx ved to-voksen undervisning, 

holddeling eller co-teaching. Skolerne har fx arbejdet med udvikling af inkluderende 

læringsmiljøer, elevsamtaler, åben skole, bevægelse, trivselsløft, løft i læsning og matematik, 

sociale færdigheder og samarbejdet mellem lærere og pædagoger.  

Hertil har nogle skoler valgt at afholde intensive læringsforløb for elever, som er særligt 

udfordret fagligt, socialt eller personligt.  

I Silkeborg Kommune er tildelingen til skolerne justeret i forhold til den samlede udgifts 

påvirkning, som den fremgår af regeringsaftalen indgået 30. januar 2019 om justeringer af 

folkeskolen. Det vil sige, at tildelingen er reduceret som følge af den lovmæssige afkortning af 

minimumstimetallet i indskolingen. Tilsvarende er der tilført skolerne ekstra tildeling til 

kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Flere skoler påpeger dog, at de ikke har en 

oplevelse af at have fået midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning. Dette kan 

måske skyldes, at midlerne til kvalitetsløftet kom samtidig med en reduceret tildeling som 

følge af afkortning af skoleugen i indskolingen. Samlet set var flere skolers økonomiske 

ressourcer derfor uforandret. Det skal bemærkes, at nedenstående tabel ikke er udtømmende i 

forhold til antal skoler, som har oplevet denne udfordring. 
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Nedenstående tabel viser skolernes indrapportering i forhold til spørgsmålet omkring 

anvendelse af midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning 

 
Skole 

Anvendelse  

Ans Skole Vi har anvendt midlerne til at øge antallet af undervisere i den understøttende 

undervisning, samt fået flere lærere indover UUV, så det både kan være pædagoger 

og lærere, der varetager UUV’en. 

Balleskolen På Balleskolen er reguleringen gået i cirka 0: Vi fik fratrukket cirka samme beløb i 

afkortet skoledag, som vi derefter fik tilført til kvalitetsløft. Så økonomien var 

uforandret.  

Bryrup Skole Bryrup Skole har anvendt midlerne til bedre normering i den understøttende 

undervisning således, at der har været en lærer pr. klasse/hold. Her har vi tidligere 

opereret med en vis grad af samlæsning. Det er vores opfattelse, at den bedre 

normering har givet et kvalitetsløft i den forstand, at det har været muligt for 

lærere/pædagoger at komme tættere på den enkelte elev i de aktiviteter, der er 

foregået i den understøttende undervisning. 

Buskelundskolen På Buskelundskolen bliver midler til kvalitetsløft anvendt til ekstra holddeling med 

henblik på stilladsering af alle elever men med et særligt blik på både de dygtigste 

og de mest udfordrede elever. Indsatsen er primært rettet ind i fagene dansk og 

matematik. Stilladseringen målrettes den enkelte elev i fællesskabet og tager afsæt 

i vores pædagogiske platform med kvalificeret selvbestemmelse som 

dannelsesideal. Vi arbejder derfor i stilladseringen med både læring og trivsel. 

Dybkær 
Specialskole 

Anden understøttende undervisning på Dybkær Specialskole er delt ud, og bruges til 

pædagogisk arbejde med at få tøj af og på ifm. pauserne samt spisning med 

eleverne.  

Dybkærskolen Dybkærskolen har anvendt midlerne til, at der altid er 1 lærer eller pædagog pr 

klasse i den understøttende undervisning. Vi har tidligere arbejdet med en mindre 

ressource til nogle dele af den understøttende undervisning.  

Frisholm Skole Midlerne er brugt til at indarbejde en tættere relation mellem den understøttende 

undervisning og den fagdelte undervisning. Fx til ture ud af huset, hvor en pædagog 

har deltaget, eller til at videreføre læseindsatser på nogle klassetrin. 

Funder-Kragelund 
Skole 

På Funder-Kragelund Skole bruges timerne fra den understøttende undervisning til 

en to-lærerundervisning samt forløb for særligt udfordrede elever enten socialt eller 

fagligt. Dette gælder både for mellemtrin og udskolingen samt afdeling Kragelund. 

Den understøttende undervisning bruges i høj grad til morgenbånd, hvor der er 

fokus på læsning- og faglig læsning i alle fag. Desuden er understøttende 

undervisning en del af projektdagen i indskolingen, hvor der arbejdes med 

aldersblandede hold og fokus på det tværfaglige samarbejde mellem fagene og 

samarbejdet mellem flere faggrupper - lærere og pædagoger. 

Fårvang Skole På Fårvang Skole har vi brugt midlerne på at kunne lave læse og matematikløft i 

indskolingen. Løftet sker i samarbejde mellem faglærerne i dansk og matematik, 

matematik- og læsevejleder og pædagoger, som forestår den understøttende 

undervisning. 
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Gjern Skole Et lille-kor for indskolingen, hvor 3 klasser har 2 voksne (1 musiklærer og 1 lærer 

fra den kreative skole). Her prioriteres at sætte en voksen mere på. 

FUN-fag for mellemtrinnet, hvor 3 klasser har 4 voksne – for at kunne arbejde på 

mindre hold med ”løb dig glad”, brætspil, sjov med apps, vikingsløjd, fodbold, 

sangskriver-værksted, tegnestudie, hækling, teatersport, band, parkour.  

Gjessø Skole Midlerne er anvendt til at øge mængden af to-lærer timer således, at der bliver øget 

mulighed for at holde elevsamtaler. 

 

Grauballe Skole Grauballe Skole har kvalitetsløftet den understøttende undervisning ved at sætte en 

ekstra lærer på i halvdelen af vores emnebånd i indskolingen. Således at der er er 5 

voksne til 4 klasser, når vi i den understøttende undervisning f.eks. skal bruge vores 

faglokaler, hvor der kun er plads til en ½ klasse af gangen.  

Gødvadskolen Turboforløb (15 timer pr uge) i skoleåret 2019/20. Blandt andet har de arbejdet 

med læseløft, fagligt løft i udvalgte fag, AKT opgaver (forløb for udvalgte klasser), 

co-teaching forløb med fokus på bevægelse i undervisningen, skakforløb med fokus 

på fordybelse 

Hvinningdalskolen De midler som skolen har kunne frigøre til kvalitetsløfte af den understøttende 
undervisning anvendes til: a) Ekstra udgift til samarbejde med eksterne 
samarbejdspartnere – gæstelærere og b) ekstra personale når klassen/årgangen er 
på ekskursioner 

Langsøskolen Vi har anvendt midlerne til at sikre en generel bedre normering i den 

understøttende undervisning. Der er således én kendt medarbejder pr klasse, og det 

ville ikke helt være muligt uden denne tildeling. Det betyder kvalitetsløft og reel 

mulighed for at understøtte de lærings- og trivselsaktiviteter, som vi samlet set 

arbejder med.  

Resenbro Skole Der er afsat ekstra ressourcer til den understøttende undervisning. Disse ressourcer 

er tildelt en pædagog, der har en ”vejledende” rolle i forhold til de andre 

pædagoger. Samtidig er der blevet arbejdet med LFSI (lokale, fleksible og 

specialiserede indsatser) i dette skoleår, hvor der har tilknyttet ekstra ressourcer på 

en årgang i perioder. 

Sejs Skole Midlerne afsat til kvalitetsløft af den understøttende undervisning er anvendt til at 

give både klasselærere og faglærere mulighed for at medvirke til co-teaching i de 

enkelte klasser, hvorved både enkelte elever, grupper af elever og hele klasser har 

fået mulighed for varierede undervisnings- og læringsformer bredt ud over flere 

niveauer. På denne vis har mange lærere medvirket til dette, hvorved den enkelte 

lærers fag og praksis har indgået i sammenhænge til både understøttelse af den 

enkelte elevs læring men også til udvikling af den fagprofessionelles praksis. 

Setup’et har ikke været låst fast i faste makkerpar, men i forskellige kombinationer, 

hvorved videndeling løbende har kunnet finde sted.  

Skægkærskolen Vores understøttende undervisning er fortsat en blanding af: 

Indskoling: Skolepædagogerne arbejder med KKH (konstruktiv konflikthåndtering) 

og mulighed for lektietid og ekstra bevægelse.  

Mellemtrin: Lektietid og mulighed for at få undervisning i et blæseinstrument 

og/eller spille med i vores junior-blæserorkester 
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Udskoling: lektietid og mulighed for undervisning i blæseinstrument og/eller spille 

med i vores junior-blæserorkester. 

Alle 3 afsnit har med den øgede tildeling haft en bedre bemanding på lektiedelen, 

således der er mulighed for yderligere understøtning af elevernes behov. 

Sorring Skole På Sorring skole gik reguleringen i minus. Vi fik fratrukket et større beløb end vi 

efterfølgende fik tilført til kvalitetsløft.  
Sorring skole har kvalitetsløftet på indsatsen i forhold til børn med særlige behov. 

 

Sølystskolen Vi har prioriteret at lave kompetenceløft for vores pædagoger, og vi har anvendt 

midlerne til timer og til tilkøb af forløb med VIA.  

Vi har indgået et samarbejde med Bodil Borg Høj fra VIA, som har gennemført et 

kursusforløb, som har udfoldet begrebet understøttende undervisning, og som har 

haft til hensigt at indtænke og forstørre en pædagogfaglighed ind i disse timer. 

Forløbet har indeholdt oplæg, øvelser og refleksionsrum.   

Pædagogerne har desuden deltaget i et kursusforløb med kommunens VFI.  

Thorning Skole Thorning skole er en distriktsskole, der dækker et område med lav socioøkonomiske 

status. Det betyder at skolen rummer en høj procentdel af elever, som allerede fra 

skolestart er udfordret på både de sproglige og de sociale kompetencer.  

Vi har derfor valgt at prioritere netop de to områder i vores arbejde med 

understøttende undervisning.  

Det har betydet, at der er ansøgt om reduktion af undervisningstid for alle skolens 

elever, så vi kan tilrettelægge undervisningen med to-lærertimer.  

Trekløverskolen Vi har i dette skoleår afsat ekstra ressourcer til den understøttende undervisning, så 

der også arbejdes med holddeling der, samtidig med at det giver mulighed for at 

arbejde med at udvikle den understøttende undervisning gennem videndeling, 

sparring.  

Derudover har vi haft et kursusforløb ”Et kropsligt dannende miljø” som både har 

haft til formål at øge kvaliteten i vores arbejde med bevægelse generelt, og øge 

kvaliteten og variationen i den understøttende undervisning specielt. 

Vestre Skole På Vestre Skole er miderne er anvendt til læseløft og trivselsløft i samarbejde med 

lærer, pædagoger og læsevejleder.  

Virklund Skole Tiden bruges til at være to voksne på klassen, at kunne dele i mindre hold, 

værkstedsundervisning, trivselssamtaler samt aktiviteter ud af huset. 

Voel Skole Der laves kurser for mindre grupper af elever, der har brug for et fagligt løft. 

Alle vores lærere har en 10-timers pulje, der bruges til at varetage de ekstra 

opgaver, der kan opstå i en klasse. Der kan være noget socialt i en klasse, der 

kræver ekstra opmærksomhed, der bruger lærerne af 10-timers puljen.  

Generelt bruger vi også puljen til at give lærerne et fagligt løft, hvis man skal 

integrere en elev med en diagnose, hvor det kan være en fordel, at de bliver 

opdateret på viden omkring denne diagnose. 
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5.0 Hvordan anvendes ressourcerne der frigives som følge af en reduktion af den 
samlede undervisningstid i indskolingen (§9)? 

En stor andel af skolerne i Silkeborg Kommune har anvendt midlerne, der er frigivet som følge 

af reduktion af den samlede undervisningstid i indskolingen, til at sikre en bedre normering, fx 

ved to-voksen undervisning og holddeling. Skolerne har fx arbejdet med udvikling af 

inkluderende læringsmiljøer, elevsamtaler, AKT-forløb, trivselsløft, løft i læsning og matematik 

og sociale færdigheder.  

Enkelte skoler har ikke reduceret undervisningstiden til 1110 timer.  

I Silkeborg Kommune blev der i forbindelse med en reduktion af undervisningstiden i 

indskolingen flyttet midler fra undervisning til SFO. Samlet set var flere skolers økonomiske 

ressourcer derfor uforandret eller reduceret. Det skal bemærkes, at nedenstående tabel ikke er 

udtømmende i forhold til antal skoler, som har oplevet denne udfordring.  

Nedenstående tabel viser skolernes indrapportering i forhold til spørgsmålet omkring 

anvendelse af ressourcer, som er frigivet som følge af en reduktion af den samlede 

undervisningstid i indskolingen 

 
Skole 

Anvendelse  

Ans Skole Den nedsatte tid i undervisningstid i indskolingen er anvendt til to-voksen timer 
med det formål at understøtte elevernes læring og trivsel. 

Balleskolen Vi har udnyttet midlerne som to-lærer-timer i dansk og matematik. 

Bryrup Skole Ressourcerne der er frigivet som følge af reduktion af den samlede undervisningstid 

i indskolingen er anvendt på flere to-voksen timer i indskolingsklasserne med det 

formål at understøtte elevernes læring og trivsel.  

Buskelundskolen Buskelundskolen har ikke fået frigivet ressourcer ved reduktion af den samlede 

undervisningstid i indskolingen. Reduktionen og den efterfølgende beregning af 

ressourcer har medført et minus. Men vi har ved reduktionen af skoledagens længde 

beholdt de allerede tildelte ressourcer i form af timer i afdelingen og sat ekstra ind 

med stilladsering og holddeling i forhold til at understøtte den enkeltes læring og 

trivsel i fællesskabet. 

Dybkærskolen Vi har brugt timerne på læringssamtaler i alle klasser 

Frisholm Skole Ressourcerne der er frigivet som følge af reduktion af den samlede undervisningstid 
i indskolingen er anvendt på flere to-voksen timer i indskolingsklasserne med det 

formål at understøtte elevernes læring og trivsel. 

Funder-Kragelund 
Skole 

Midlerne fra en kortere skoledag i indskolingen er brugt på to-lærertimer fordelt på 
årgangene. Læsevejledere har haft fokus på læseløft til børn, der trænger til en 

ekstra indsats. Desuden er der brugt timer til AKT- diamantforløb i flere klasser i 
afd. Kragelund, hvor AKT-læreren har afviklet diamantforløb samtidig med, at 
klassens lærere har været til stede. Desuden er timerne brugt på at støtte børn med 
behov i timerne samt holddeling.  

Fårvang Skole På Fårvang Skole har vi anvendt ressourcerne, der er frigivet til timer til dansk- og 

matematiklærere, som kan forestå læse- og matematikløft i indskolingen 
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Gjern Skole Elevsamtaler i 45 minutter om ugen i alle klasser, så den enkelte klasselærer har tid 

til individuelle og meningsfulde samtaler med hver enkelt elev. Elevsamtalerne er en 

del af indsatsen med at lave gode elevplaner, og skolen har en udviklingsproces 

med Videncenteret på Buskelundskolen om indsatsen.  

Den resterende tid anvendes til 2-voksen-timer, hvor 2 voksne fra teamet 

(klassepædagogen, klasselærerne) er sammen i undervisningen og kan holddele 

mv.  

Gjessø Skole Midlerne er anvendt til at øge mængden af to-lærer timer i indskolingen. 

Grauballe Skole Da skoledagen blev kortere, blev der trukket midler i Grauballe Skoles budget, da vi 

jo ikke skulle dække den samme undervisningstid længere. Så vores oplevelse er, 

at der ikke er blevet frigivet nogen ressourcer.  

Gødvadskolen 2-lærerordning på alle klasser i indskolingen. Som udgangspunkt er der tildelt 2 

lektioner pr. klasse pr. uge, men ved særlige behov er der tildelt flere.  

Hvinningdalskolen Midlerne har været anvendt til at have flere timer (2 timer per. Klasse pr. uge) med 
to voksne til en klasse og dermed give mulighed for differentieret undervisning via 
holddeling samt mulighed for flere individuelle elevsamtaler. 

Langsøskolen Vi har reduceret skoledag for alle klasser fra mellemtrinnet og op. Det betyder, at vi 

kan prioritere timer med to voksne i alle klasser. Vi har i dette skoleår 

eksperimenteret med forskellige former for individuelle elevsamtaler, og fra 

kommende skoleår vil vi sikre, at alle elever har mindst fire årlige strukturerede og 

individuelle samtaler med kontaktvoksen. Indholdet i samtalerne handler om læring 

og trivsel for den enkelte, og det er ambitionen, at de supplerer skole-

hjemsamtalerne, samtidig med at de skaber en støttedynamik om elevplanerne. 

Der er ikke elevsamtaler i alle dobbelttimer. De øvrige timer sikrer en god 

bemanding med mulighed for holddannelse og særlige forløb for mindre grupper. 

Resenbro Skole I skoleåret 2019-2020 er skoledagen for indskolingen ikke reduceret til 1110 timer. 

Der er lavet en korrektion til 1130. Den nedsatte tid er blevet brugt til en 

trivselstime med klasselærer og klassepædagogen. 

Timerne er skemalagt hver uge. Denne time er på 0.- til 3. årgang. 

Sejs Skole De frigjorte resurser ved afkortning af skoledagen er anvendt til at lave to-voksen-

ordninger i klasserne, hvorved vores store klasser (gennemsnit på 24 elever i 

klasserne) er blevet undervist i mindre hold og med øgede mulighed for 

undervisningsdifferentiering. Dette er foregået med faste voksne omkring og i 

klassen hovedsageligt via klasselærer og klassepædagog, hvor sidstnævnte går igen 

i sfo. Ligeledes er der brugt resurser på, at klasselæreren har kunnet medvirke i 

undervisningen, hvor en faglærer har forestået undervisningen og klasselæreren har 

kunnet bakke op og haft fokus på at spotte og arbejde med de relationelle 

dynamikker i klassen.  

Skægkærskolen Med den ekstra frigjorte ressource har vi kunnet undgå 

sammenlægninger/samlæsninger af klasser, som vi tidligere var nødt til at arbejde 

med. Det har samlet set understøttet vores arbejde med børnenes trivsel og 

udvikling. 

Sorring Skole Reduktion af den samlede undervisningstid er meget begrænset på Sorring skole. 

De timer, som vi reducerer med, bruges til afholdelse af elevsamtaler og til udvidet 

åbningstid i sfo. 



   

Kvalitetsrapport  2018/19 Silkeborg Kommune 

   

   

 9  

   

Sølystskolen Vi har anvendt ressourcerne til at bemande den længere åbningstid i SFO og til at 

opprioritere pædagogernes deltagelse i skoledagen. De har blandt andet arbejdet 

med at guide børnene i overgange fra meget strukturerede sammenhænge i 

undervisningen og til pauserne, som er langt mere ustrukturerede og i større 

sammenhænge. Vi har desuden forsøgt at finde ressourcer til fortsat at kunne 

arbejde med to-lærer timer i indskolingen.  

Pædagogerne har understøttet børnenes strategier for at være i mere 

ustrukturerede sammenhænge, og det har helt klart reduceret vores konflikter 

betragteligt.  

Thorning Skole To-lærertimerne tilrettelægges så de understøtter elevernes læring og trivsel i 

dansk og matematik.  

To-lærertimerne giver mulighed for en fleksibel undervisning, hvor der kan arbejdes 

med en tættere elevkontakt, holddeling og træningshold. Hertil skabes mulighed for 

at etablere et læringsmiljø, der er båret af nærvær og tillid blandt børn, hvor det 

ikke altid falder naturligt. Der skabes desuden sammenhæng mellem den 

traditionelle undervisning, besøg i nærområdet og hos virksomheder, guidet 

innovationsarbejde og sammenhæng med de praktisk-musiske fag.  

 

Trekløverskolen Ressourcerne er blevet brugt til timer med ekstra bemanding på, enten som to-

lærertimer i de enkelte klasser eller som holddelingstimer på årgangene 

Vestre Skole På Vestre skole er ressourcerne, der er frigivet, anvendt til læringstimer og 

trivselstimer samt læseløft i samarbejde med lærere, pædagoger og læsevejleder. 

Virklund Skole Grundet lokal regulering i forbindelse med kortere skoledag for 0.-3. klasse er der 

ikke frigivet midler.  

Voel Skole Vi har brugt ressourcen til at give/have en klassepædagog 3 timer om ugen i alle 

klasser. Timerne bruges til to-voksen timer, holddeling og ekstra hjælp til enkelte 

elever. Klassepædagogens opgave i klassen aftales i klassens team, og skal per 

definition understøtte barnets/børnenes trivsel og faglige udvikling. 

Klassepædagogtimerne sikrer, at der er tid og hænder til denne opgave. 

Klassepædagogen følger eleverne over i SFO og klub. På den måde hænger barnets 

sociale liv, skole og fritid sammen gennem deres klassepædagog og lærerne. Vi 

leverer på den måde altid en samlet indsats omkring vores elever.  

 

 

 


