
Referat ekstraordinært skolebestyrelsesmøde d. 10.05.21 
 
Til stede: 
Thomas, Martin, Nicolai, Ida, Dicte, Stefan, Camilla, Torben, Helle og Lene 
 
Drøftelse af ansøgning om eventuel kortere skoledag for 7.-9. årgang: 
 
Der er ansøgt om kortere skoledag for 0.-6. klasse på lige fod med foregående år.  
 
Skolebestyrelsen ønsker at drøfte ansøgning om afkortning af skoledagen for 7.-9. årgang.  
 
Der kan søges om at omlægge understøttende undervisning til holdtimer og dermed afkorte 
skoledagen med 75 minutter om ugen (gennemsnit 15 min. pr. dag). Der kan differentieres i 
skoledagens længde på årgangene 7.-9. årgang. 
 
Formålet med og indholdet af den understøttende undervisning skal forsat opfyldes i en kortere 
skoledag. Dvs. at tiden til understøttende undervisning i stedet for skal tages fra fag, der ligger 
over minimumstimetallet. Den understøttende undervisning forsvinder ikke, der skal fortsat være 
den samme tid til elevdemokrati, bevægelse, lektiehjælp, faglig fordybelse og praksisøvelser mm. 
Understøttende undervisning vil ved kortere skoledag skulle læses fordelt i små portioner af 
årgangenes lærere. Matematiklæreren (klassens ene klasselærer) vil eksempelvis ikke kunne læse 
understøttende undervisning, da faget i forvejen ligger på minimumstimetallet. Dansklæreren vil 
ved at skære faget ned til minimumstimetallet kunne læse ca. 20 minutters understøttende 
undervisning om ugen. Resten skal fordeles på og læses af klasens øvrige faglærere som en del af 
faget.  
 
Lærerne på 7.-9. årgang skal høres i en ansøgning om kortere skoledag, så en eventuel ansøgning 
om kortere skoledag tager afsæt i didaktiske, faglige og pædagogiske overvejelser i lærergruppen. 
Hvordan kan der planlægges god undervisning for eleverne med omlægning af fagtid til 
understøttende undervisning, så der fortsat er understøttende undervisning med elevdemokrati, 
bevægelse, lektiehjælp, faglig fordybelse og praksisøvelser mm.? Kan skoledagen tænkes kortere, 
på en måde, hvor både høj trivsel og den høj faglighed bevares. Endrupskolen vil fortsat gerne 
klare sig godt. 
 
Kan der indtænkes Corona-erfaring med f.eks. online-undervisning i ydertimer? Og er det en god 
idé? 
 
Elevrådet skal høres. Elevrådet giver udtryk for, at lange dage er ok, når man har anderledes 
aktiviteter eller er ude.  
 
Drøftelsen udskydes til efteråret 21/22 i afdelingen omkring 7.-9. årgang. Punktet drøftes 
efterfølgende i skolebestyrelsen igen.  
 
Referat: Lene 
 


