
Skolereformen udfoldet i Greve Kommune 

Center for Dagtilbud og Skoler præsenterer hermed et inspirationsmateriale med beskrivelse af 
Skolereformens syv temaer. Materialet fokuserer særligt på det nye i reformen, herunder forslag til 
indhold og organisering, som kan inspirere skolens medarbejdere og ledelse, når det nye skoleår skal 
planlægges. Materialet er ikke et endeligt billede, men bud på, hvordan de enkelte skoler kan indrette 
sig. 

Hele arbejdet med skolereformen er en lang rejse, hvor vi her marts 2014 stadig venter på de sidste 
dele af loven vedtages, på bekendtgørelser og vejledninger samt ikke mindst de nye Fælles Mål for 
fagene offentliggøres. Det betyder, at der påhviler de enkelte skoler en stor opgave i, at udmønte, 
oversætte og virkeliggøre reformen ude lokalt. Særligt i forhold til den understøttende undervisning er 
der mange ubekendte. Dette ud fra tænkningen om, at den enkelte skole skal have størst muligt 
råderum til selv at definere den understøttende undervisning. 

Materialet er resultatet af det arbejde, som skolernes udviklingsgrupper og de tværgående leder-
arbejdsgrupper har bidraget med samt det input, der blev udbyttet af drøftelser mellem alle 
interessenter den 18. januar 2014. 

I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen skal muliggøre, at alle elever lærer 
mere i folkeskolen. 

Reformen sigter på at give bedre muligheder for faglig fordybelse, udvikling af færdigheder, samt 
skabe trivsel og motivation hos eleverne gennem en skoledag med varierede læringsaktiviteter.  

Reformen har 3 overordnede mål: 
o Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 
o Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 
o Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, bl.a. gennem respekt for professionel viden 

og praksis 
 
Målet er at tilrettelægge en skoledag, som rummer både det faglige, sociale og kulturelle liv omkring 
eleverne og en tydelig sammenhæng mellem skole- og fritidsliv. 
Greve kommune ønsker at pædagoger, lærere og ledere omkring eleverne arbejder målrettet for at 
skabe en sammenhængende skoledag, som tilrettelægges med skærpet fokus på at styrke læringen for 
den enkelte elev. 

Som det er formuleret i Greves skolepolitik:  

”Udgangspunktet er at alle aktiviteter er læringsgivende og understøtter elevens udvikling.” 

Folkeskolereformen skal ses i sammenhæng med Greve Kommunes skolepolitik, som sammen med 
Børne- og Ungepolitikken danner rammen for skolevæsenet. 

Reformen skal, ligesom skolepolitikken, bygge på den ambition, at den skal kunne ses og opleves helt 
ned i det enkelte elevs skoletaske, og at den medtænkes i al planlægning og gennemførelse af en given 
undervisningssituation og læringsaktivitet.  



 

De syv temaer i Greve Kommune 
I det følgende præsenteres de nye elementer i lovgivningen, og hvordan der kan arbejdes med dem, for 
at indfri de nye mål i folkeskoleloven. Inspiration og idéer er bl.a. hentet fra skolernes 
udviklingsgrupper, de tværgående leder-arbejdsgrupper og workshopperne med interessenter den 18. 
januar 2014. 

 

Tema 1: ”Styrket forældresamarbejde og øget elevinddragelse” 

Hvad er det nye i ”Styrket forældresamarbejde og øget elevinddragelse”? 
• At skolebestyrelsens principper for samarbejdet mellem skole og hjem skal omfatte principper 

for forældrenes ansvar i samarbejdet, herunder forventninger til forældrenes deltagelse i 
skolen. 

• At elevernes engagement og deltagelse skal styrkes bl.a. gennem flere elev-til-elev aktiviteter 
 

Hvordan arbejder vi med ”Styrket forældresamarbejde og øget 
elevinddragelse”? 
Fx ved at…. 

• Skolebestyrelsen udarbejder en forældreressourcebank, der beskriver hvilke ressourcer, der 
ligger i forældregruppen. 

• Skolebestyrelserne udarbejder principper for hvordan forældrene kan inddrages som synlige 
rollemodeller i forhold til uddannelsesmuligheder, bl.a. ved hjælp af gæsteundervisere og 
besøg på arbejdspladser. 

• Skolebestyrelserne udarbejder principper for forældrenes deltagelse i og opbakning til deres 
børns skolegang. 
 

• Have elevevaluering, der i højere grad end før er knyttet til undervisningen. Fx løbende 
afholdelse af elevsamtaler og tilpasning af mål, efter den enkeltes behov. 

• Bruge 1:1 skolen, tablets som redskab i forhold til aflevering (meget sker elektronisk), synlige 
læringsmål (direkte til eleven), evaluering (speak kommentarer på opgaver ind til eleverne), 
altså feedforeward- og feedback-processer mellem lærerne og eleverne. 

• Eleverne gennem dialog med lærere/kontaktperson, har indflydelse på deres understøttende 
undervisning og medansvar for engagement og deltagelse i den. 

• Træne elev-til-elev evalueringer og feedback systemer.  
 

2.tema: ”Den understøttende undervisning” 

Hvad er det nye i ”Den understøttende undervisning”? 
• At skolen har en række timer, der ikke er defineret fælles mål for. 
• At det er timer, der skal supplere og understøtte undervisningen i fagene og de obligatoriske 

emner, fx gennem faglig fordybelse og lektiestøttende tilbud 



• At timerne kan varetages af både lærere, pædagoger og personer med andre relevante 
kvalifikationer.  

• Motion og bevægelse kan være en del af den understøttende undervisning. 
• Faglig fordybelse og lektielæsning er en del af den understøttende undervisning. 
• Klassens tid indgår som en del af den understøttende undervisning. 
• At timerne placeres udover den fagdelte undervisning og ikke er omfattet af 

holddannelsesreglerne. 
• Lærerne skal sikre sammenhængen mellem den understøttende undervisning og 

undervisningen i fagene og de obligatoriske emner. 
• I Greve fordeles tiden mellem lærere og pædagoger 50/50. 

 

Hvordan arbejder vi med ”Den understøttende undervisning”? 
Fx ved at… 

• Indgå i forpligtende samarbejder og partnerskaber med musikskolen, ungdomsskolen, museet, 
biblioteket, klubberne, frivillige foreninger og erhvervslivet 

• Se skoleåret ud fra en årsnormsbetragtning, så der er mulighed for at planlægge mere 
fleksibelt over året. 

• Organisere skoleårets arbejde i 4 semestre i stedet for ét skoleår. Det skaber større fleksibilitet 
for planlægning, udførsel og evaluering, og inddragelse af andre fagprofessionelle. 

• Etablere og inddrage alternative læringsmiljøer, der tager hensyn til elevernes forskellige 
behov, fx brug af andre lokaliteter, udeskole osv. 

• Ved at arbejde mere tværgående fx ift. valghold fordelt på kommunens skoler, så udbuddet kan 
blive større og inddragelsen af andre kompetencer mere varieret. 

• Invitere lokalsamfundet ind og selv gå ud i ”byen”.  
 

3. tema: ”Motion og bevægelse” 

Hvad er det nye i ”Motion og bevægelse”? 
• At motion og bevægelse skal indgå på alle folkeskolens klassetrin i et omfang, der 

gennemsnitligt svarer til 45 minutter dagligt.  
• At motion og bevægelse i højere grad end før skal ses i sammenhæng med de øvrige fag og 

således skal bidrage til variation i undervisningen også i andre fag end idræt. 
• At idræt bliver et prøvefag til udtræk i den naturfaglige blok. 
• At eleverne skal have karakterer i idræt (i 8. og 9. klasse). 
• Skolerne kan ansøge om at oprette eliteidrætsklasser. 

 

Hvordan arbejder vi med ”Motion og bevægelse”? 
Fx ved at… 

• Tilrettelægge skoledagen på en anden måde end tidligere, så der dagligt er plads til motion, 
enten som et særskilt bevægelsesbånd med lærer og/eller pædagog, eller med fokus på læring 
som en del af klassens øvrige undervisning. 

• Inddrage forskellige metoder i undervisningen, fx Cooperative Learning, Brain Breaks da det 
giver mulighed for bevægelse i alle fag. 

• Eleverne er med til at udforme en bevægelsesfilosofi på linje med klasseregler, som en del af 
skolens kultur. 



• Starte en proces med fokus på og afdækning af usete muligheder for motion og bevægelse en 
skoledag kan byde på, og bevidstgøre mulighederne for personale, forældre og elever. 

• Hele skolen; elever, medarbejdere, ledelse, kantine, sundhedsplejerske og forældre inddrages i 
skolens bevægelsesfilosofi – så det bliver et fælles projekt. 

• Skolebestyrelsen udarbejder principper for skolens bevægelsesfilosofi. 
 

4. tema: ”Bedre udskoling” 

Hvad er det nye i ”Bedre udskoling”? 
• At valgfag fremrykkes fra 8. klasse til 7. klasse og samtidig gøres obligatorisk for alle elever. 
• At der er mulighed for at indføre nye valgfag, der dog skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 
• At der er mulighed for ny klassedannelse på grundlag af valgfag, herunder toning af profillinjer 

for udskolingen. 
• At der bliver bedre muligheder for at udnytte hele valgfagsrækken. 
• At elev- og uddannelsesplanen integreres i en samlet elevplan. 
• At folkeskolens afgangsprøver ændrer navn til 9. klasseprøver, og afgangsbeviset ændrer navn 

til 9. klassebevis. 
• At valgfag, som eleven er blevet undervist i,  og som ikke indgår i prøverækken skal indgå i 

projektopgaven. 
 

Hvordan arbejder vi med ”Bedre udskoling”? 
Fx ved at… 

• Bryde med klassestrukturen og arbejde med linjefagsdeling, fx Musisk/kreativ, idræt, 
naturfaglig, global/sproglig, IT/medier og innovation/entreprenørskab. 

• Skabe læringsmiljøer, der knytter an til lokalsamfundet og skærper de unges opmærksomhed 
på fortsat uddannelse. Fx gennem etablering af campusmiljø. 

• Skabe mulighed for talentundervisning – evt. i samarbejde med eksterne 
uddannelsesinstitutioner. 

• Inklusionen af elever med særlige behov kvalificeres gennem den øgede mulighed for 
alternative læringsmiljøer, fx gennem linjer som friluftsliv, erhvervsklasser etc. 

• Arbejde tættere sammen med uddannelsesvejleder, for at skabe synlige mål for de unge, både 
fagligt og socialt, så de unge vælger den rette ungdomsuddannelse. 

• Udfordre de gængse opfattelser af ungdomsuddannelserne. 
 

5. tema: ”Læringsledelse” 

Hvad er det nye i ”Læringsledelse”? 
• At lærere og pædagogers klasseledelsesrolle kommer i større fokus, som en nødvendig 

forudsætning for elevernes læring og trivsel. 
• Undervisningen i fagene skal varetages af lærere med linjefagskompetence. 
• Skoleledelsen skal i langt højere grad tegne retningen på den enkelte skole, og gå foran i den 

nye måde der skal tænkes og arbejdes på lokalt. 
• Den faglige ledelse af lærerne skal understøtte intentionerne i skolereformen om, at alle børn 

bliver så fagligt dygtige, som de kan.  
• Der afsættes kompetencemidler til at at ledere og det pædagogiske personale får de 

nødvendige kompetencer, i takt med at reformen implementeres. 



 

Hvordan arbejder vi med ”Læringsledelse”? 
Fx ved at… 

• Skolens medarbejdere arbejder i team, bestående af lærere, pædagoger, 
undervisningsassistenter, medhjælpere mv. Teamene sætter læringsmål i samarbejde med 
eleverne, både for den enkelte elev og for årgangen/klassen/holdet. 

• Arbejde med fleksible skemaer, hvor undervisningen styrer ringetiderne og ikke omvendt. 
• Teamene selv styrer behovet for didaktisk differentiering fx ved brug af 

værkstedsundervisning. 
• Skolens ledelse sparrer med teamene og sætter mål i samarbejde med teamene om teamets 

udvikling og læring. 
• Teamene arbejder selvstyrende og der udarbejdes kompetenceudviklingsplaner for teamenes 

udvikling. 
• Ledelsen er tæt på den pædagogiske praksis og har tydeligt fokus på undervisningseffekter og 

resultater. 
 

6. tema: ”Den åbne skole” 

Hvad er det nye i ”Den åbne skole”? 
• At skolerne forpligtes til at indgå i samarbejde med Musikskolen og Ungdomsskolen. 
• At skolerne tage initiativ til at indgå i samarbejde med klubberne, de lokale kulturinstitutioner, 

det frivillige foreningsliv og erhvervslivet 
• At en elev kan opfylde dele af sin undervisningspligt på Ungdomsskolen, ved at deltage i 

musikundervisning på den kommunale musikskole eller gennem eliteidrætsudøvelse i en 
sportsforening. 

Hvordan arbejder vi med ”Den åbne skole”? 
Fx ved at… 

• Udarbejde en idébank på skolen om ekskursioner, undervisningsforløb med eksterne, 
forældre, foreninger og organisationer. 

• Inddrage en bred vifte af samarbejdspartnere til skolen: klubber, Ungdomsskolen, museer, 
organisationer, foreninger, virksomheder, kirke, bibliotek, musik og billedskole. 

• Formalisere samarbejdet på tværs af alle interessenter i kommunen, på sigt udvikle en ”kanon” 
for elevernes møde med kulturinstitutioner.  

• Skolen bliver det naturlige samlingspunkt for lokalsamfundet, som et slags medborgerhus. 
• Skolen ikke bare er den matrikel, den er placeret på, men udvikler og inddrager 

læringsmiljøerne uden for matriklen fx udeskole i samarbejde med spejderes lokaliteter, 
valgfag der læses på andre skoler, talenthold der undervises på gymnasiet, CPH-West, eller de 
lokale erhvervsvirksomheder. 

 

7. tema: ”Bedre læringsmiljø” 

Hvad er det nye i ”Bedre læringsmiljøer”? 
• National målsætning om at elevernes trivsel skal øges. 
• Trivsel bliver målt årligt og offentliggjort blandt andet af Undervisningsministeriet  



• Der indsamles eksemplariske undervisningsforløb om trivsel og undervisning. 
 

Hvordan arbejder vi med ”Bedre læringsmiljøer”? 
Fx ved at… 

• Indkøbe møbler der tilgodeser flere behov, bl.a. borde og stole med hjul, mobile vægge, samt 
lyddæmpende foranstaltninger. 

• Have fælles oplevelser og traditioner på skolen, som evalueres i forhold til, om de gavner 
læringsmiljøet og er med til at udvikle fællesskabsfølelsen på skolen. 

• Tilbyde mentorordninger til de elever, der har behov for det. 
• Skolens fysiske rammer stimulerer elevernes nysgerrighed, fx gennem forskellige 

læringsredskaber tegnet på gulve og vægge, (alfabet, tastatur, talruder), bogstavkasser på 
gangen med ting og historier til hvert bogstav. 

• Lave miljøer på hver årgang der passer til elevernes alder. 
• Eleverne inddrages i udsmykning og rengøring, og gøres medansvarlige for vedligehold. 
• Bruge lokalmiljøet som læringsrum understøttet af 1:1 skolen. 

 

CITAT: ”Mit eget mantra har været at lærere er nødt til at se læring gennem elevernes øjne og at elever 

er nødt til at blive deres egne lærere.”  John Hattie 

 

Modeller for skoleårets og skoledagens sammensætning 
Implementeringen af skolereformen kræver en fundamental anderledes tænkning af skoledagens 
organisering og indhold. Det følgende afsnit præsenterer årsnormen som en måde at strukturer 
skoleåret på. Ligeledes præsenteres konkrete modeller på, hvordan skoledagen kan se ud i forhold til 
skolereformens intentioner og målsætninger. 

Årsnorm 
Et vigtigt element i skolereformen er skabelse af varierede skoledage med plads til fordybelse og øget 
læringsudbytte. Ved at udnytte muligheden for at inddrage fagene ud fra en årsnormstænkning, frem 
for at betragte fagene ud fra ugentlig tænkning, skaber skolerne en helt ny form for fleksibilitet i 
arbejdet med elevernes læring. Årsnormstænkning betyder, at lærerne sikrer, at eleverne, set over 
hele skoleåret, har modtaget den undervisning de skal jf. lovgivningen. 

Dette betyder, at det i langt højere grad bliver det faglige indhold der styrer skoledagens 
sammensætning frem for hvilke timer der nu står på skemaet den givne dag. Samtidig understøtter 
denne tænkning den fælles planlægning af undervisningen. Lærere (og pædagoger) bliver på en helt 
anden måde afhængige af, at drøfte de faglige mål for og indholdet i undervisningen den pågældende 
periode.  

CITAT: ”Forskning peger på, at elevers læring øges, når lærere samarbejder om planlægning, 
gennemførelse og evaluering.” af John Hattie 

At arbejde og planlægge ud fra en årsnormstænkning betyder, at man som team omkring en gruppe 
børn/en årgang begynder at arbejde i perioder. Periodeplanlægning har de store fordele, at det bliver 
lettere at inddrage erfaringer og opnåede læringsresultater og -effekter i den næste periodes 



planlægning, ligesom kortere perioder kan give nye muligheder for inddragelse af eleverne, da 
undervisningen bliver mere fokuseret og på lettere at forholde sig til. 

Årsnormstænkning stiller øgede krav til lærere i forhold til at overskue sine fag og de 
indholdsmæssige elementer fagene består af. På den anden side vil årsnormstænkningen styrke 
muligheden for “få-lærer-princippet” i de opdelte perioder. Ligeledes vil dette fokus styrke den faglige 
udvikling og skabe muligheder for en mere dybdegående læringsdimension i undervisningen.  

CITAT: ”Læreren er en af de stærkeste påvirkningsfaktorer i forbindelse med læring!” af John Hattie 

To modeller for periodeinddeling - 4 eller 6 i løbet af året. 
Det drøftes i teamet, hvilke fælles læringsmål der er for undervisningen på den pågældende 
årgang/gruppe elever, og de enkelte fags fokusområder og centrale læringsmål (her sker der jo 

forventeligt en masse i forbindelse med revidering af fælles mål) kortlægges i forhold til at finde 
relevante snitfalder og “samarbejdsfag”, dvs. fag der har fælles faglige mål der lapper over hinanden, 
supplerer hinanden eller understøtter hinanden. Der aftales fire overordnede temaer - ét for hver 
periode. 

Hver periode har en række “styringsfag” - dvs. fag hvis faglige mål er styrende for det 
indholdsmæssige. Det kan fx være dansk, historie, billedkunst og natur/teknik, i første periode på 3. 
årgang. Disse fag formulerer overordnede mål for forløbet samt faglige mål for hvert fag. Teamet 
prioriterer, hvordan timefordelingen skal være i denne periode for de fire fag - hvordan skal der 
skrues op for timetallet for at indfri målene, og hvilke fag skal der skrues ned for - måske skal de slet 
ikke være repræsenteret i perioden, da de skal “spares op” til en kommende periode. 

Reelt betyder det, at den ene lektion der almindeligvis er i historiefaget om ugen, nu skal fylde to eller 
tre lektioner om ugen og dermed er 15 timer (20 lektioner) eller 22,5 timer (30 lektioner) af faget læst 
i denne periode.  

  



Billede på 2 x 6 ugers perioder, samt en fordybelsesuge for en 3.kl. 
1. periode á 6 uger: 
”Styringsfag”: Historie, natur/teknik, billedkunst og dansk.  
 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

8.00 Morgenmodul Morgenmodul Morgenmodul Morgenmodul Morgenmodul 

8.30 
Dansk Billedkunst Natur / teknik Historie/Dansk Dansk 

Variabel pause Variabel pause Variabel pause Variabel pause Variabel pause 

Historie Dansk Natur/Teknik Billedkunst Dansk 

11.30 Pause, spisning, 

motion & 

bevægelse 

Pause, spisning, 

motion & 

bevægelse 

Pause, spisning, 

motion & 

bevægelse 

Pause, spisning, 

motion & 

bevægelse 

Pause, spisning, 

motion & 

bevægelse 

12.30 
Matematik Matematik Dansk 

Understøttende 

undervisning 
Idræt 

13.15 Faglig 

fordybelse/ 

Lektiecafé 

Faglig 

fordybelse/ 

Lektiecafé 

Dansk 
Understøttende 

undervisning 
Idræt 

14.00 SFO/Klub/fri SFO/Klub/fri SFO/Klub/Fri SFO/Klub/Fri SFO/Klub/Fri 

Samlet timetal ud af årsnormen: 

Dansk:   49,5 t. 

Historie: 13,5 t. 

Natur/Teknik: 18 t. 

Billedkunst:  18 t. 

 

2. periode á 6 uger:  
Styringsfag: Musik, matematik, dansk og engelsk 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

8.00 Morgenmodul Morgenmodul Morgenmodul Morgenmodul Morgenmodul 

8.30 

Musik Engelsk Dansk Matematik Dansk 

Variabel pause Variabel pause Variabel pause Variabel pause Variabel pause 

Matematik Musik Engelsk Musik Matematik 

11.30 

Pause, spisning, 

motion & 

bevægelse 

Pause, spisning, 

motion & 

bevægelse 

Pause, spisning, 

motion & 

bevægelse 

Pause, spisning, 

motion & 

bevægelse 

Pause, spisning, 

motion & 

bevægelse 

12.30 Engelsk Dansk Matematik 
Understøttende 

undervisning 
Idræt 

13.15 

Faglig 

fordybelse/ 

Lektiecafé 

Faglig 

fordybelse/ 

Lektiecafé 

Matematik 
Understøttende 

undervisning 
Idræt 

14.00 SFO/Klub/fri SFO/Klub/fri SFO/Klub/Fri SFO/Klub/Fri SFO/Klub/Fri 

Samlet timetal ud af årsnormen: 

Dansk:   18 t. 

Matematik: 39 t. 

Musik: 18 t. 

Engelsk:  24 t. 



3. periode Én faglig fordybelsesuge med fokus på dansk, matematik og engelsk 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

8.00 
Morgenmodul Morgenmodul Morgenmodul Morgenmodul Morgenmodul 

8.30 

Stave intro Stavetræning Brøk intro Engelsk Brøk træning 

Variabel pause Variabel pause Variabel pause Variabel pause Variabel pause 

Stave intro 

 
Stavetræning Brøk intro Engelsk Brøk træning 

11.30 Pause, spisning, 

motion & 

bevægelse 

Pause, spisning, 

motion & 

bevægelse 

Pause, spisning, 

motion & 

bevægelse 

Pause, spisning, 

motion & 

bevægelse 

Pause, spisning, 

motion & 

bevægelse 

12.30 

Engelsk Engelsk Stavetræning 
Understøttende 

undervisning 
Idræt 

13.15 Faglig fordybelse/ 

Lektiecafé 

Faglig fordybelse/ 

Lektiecafé 
Stavetræning 

Understøttende 

undervisning 
Idræt 

14.00 SFO/Klub/fri SFO/Klub/fri SFO/Klub/Fri SFO/Klub/Fri SFO/Klub/Fri 

 

Samlet timetal ud af årsnormen: 

Dansk:   10 t. 

Matematik : 8 t. 

Engelsk: 6 t. 

Idræt:  2 t. 

 

Fleksibel planlægning af undervisningen 
Reformen giver mulighed for at gå væk fra det traditionelle skoleskema, der gælder for et helt skoleår. 
I stedet for bliver skemaet lagt ud fra, hvad der er hensigtsmæssigt i forhold til undervisningens 
indhold. Der lægges nyt skema i hvert kvartal. 

Hvert fag har på årsplan et antal undervisningstimer, men de behøver ikke længere at ligge med det 
samme antal timer pr. uge. 

Eksempler: 
1) Natur- og tekniklæreren vælger kun at have faget i sin klasse i efterårs- og forårs-perioden á 10 
uger, men til gengæld en hel dag hver uge, hvilket giver gode muligheder for at komme ud i naturen. 
2) Dansklæreren på 6. årgang vil lave et undervisningsforløb om medier. Eleverne skal kunne vælge 
sig ind på forskellige medier efter interesse: Avis, TV, film, radio etc. Derfor skal de tre 6. klasser have 
mange dansktimer parallelt i en 6 ugers periode. 

Det fleksible skema gør det desuden muligt, at lærerteamet dækker timer for hinanden, hvis en lærer 
er fraværende på grund af andre aktiviteter som lejrskole, prøveafvikling, ekskursioner, kurser eller 
andet planlagt fravær. På den måde får eleverne i højere grad kendte lærere, der kan give kvalificeret 
undervisning, når en lærer er fraværende. 

 



Sådan kan skoledagen fx se ud 
6.30 – 8.00: SFO 
For indskoling: morgenbånd 

 

8.00 – 8.30 
Morgenmodul, læsning, 
bevægelse, morgensang 

8.00-8.30 
Elevsamtaler, fordybelsestid, 
morgenmotion 

8.00-8.30 
Elevsamtaler, fordybelsestid, 
morgenmotion 

8.30 – 11.00 
Faglig undervisning 
herunder: 
- Holddeling 
- Tværfag 
- Talenthold 
- Interessefag 
- DSA 
- Motion og bevægelse 

8.30.-11.30 
Faglig undervisning 
herunder: 
- Holddeling 
- Tværfag 
- Talenthold 
- Interessefag 
- DSA 
- Motion og bevægelse 

8.30 – 12.00 
Faglig undervisning 
herunder:  
- Holddeling 
- Tværfag 
- Talenthold 
- Interessefag 
- DSA 
- Motion og bevægelse 
 11.00 – 12.00  

Pause/spisning/ 
aktiviteter/elevsamtaler 

11.30 – 12.30  
Pause/spisning/ 
aktiviteter/elevsamtaler 12.00 – 14.00 

Faglig undervisning 
herunder:  
- Understøttende 
undervisning 
- Praktisk undervisning 
- Faglig 
fordybelse/lektiestøtte 

12.00 – 13.00 
 Pause/spisning/ 
aktiviteter/elevsamtaler 12.30 – 14.30 

Faglig undervisning 
herunder: 
- Understøttende 
undervisning 
- Faglig 
fordybelse/lektiestøtte 
 
 

13.00 – 15.00/16.00 
Faglig undervisning 
herunder:  
- Valgfag 
- Understøttende 
undervisning 
- Faglig 
fordybelse/lektiestøtte 
 

14.00-17.00 
Fritidsmodul i SFO 

14.30-17.00 
Fritidsmodul i klubben 

15.00/16.00-… 
Fritidsjob, ungdomsklub, … 

 

 

Links hvor du kan finde mere inspiration: 
Greve skolereform 

UVM Skolereform 

Odense - Gode eksempler på en sammenhængende skoledag 

Udeskole 

Fredensborg - en ny skoledag 

Gladsaxe - en ny skoledag 

Lejre kommune 


