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Epinion har for Danmarks Lærerforening gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt landets 

skolechefer. Der er foretaget interview med skolechefer fra 97 af de 98 kommuner. Formålet med 

undersøgelsen er at kortlægge, hvor mange kommuner og hvor mange skoler der arbejder med at 

forkorte skoledagen. Dette kan enten ske i regi af folkeskolelovens §16b, eller  fordi skolen deltager i 

Undervisningsministeriets forsøgsordning, hvilket 50 skoler gør. 

 

Antal kommuner der gør brug af folkeskolelovens §16b og forsøgsordningen 

Tabel 1 viser, hvor mange kommuner der i skoleåret 2017/18 forkorter skoledagen via 

folkeskolelovens §16b. Skolecheferne er blevet spurgt, om der er en eller flere folkeskoler i 

kommunen, som i skoleåret 2017/18 forkorter skoledagen via folkeskolelovens §16b for en eller flere 

klasser i mindst én undervisningstime. Som det fremgår af tabellen, har 76 ud af 97 kommuner valgt 

at forkorte skoledagen via §16b. 

 

Tabel 1: Antal/andel kommuner der forkorter skoledagen via §16b 

Antal kommuner der forkorter skoledagen via §16b 76 

Antal kommuner i undersøgelsen 97 

Andel kommuner der forkorter skoledagen via §16b 78% 

Kilde: Epinion for Danmarks Lærerforening august 2017 

Note: n= 97 

 

Hvis man også ser på, om kommunen deltager i ministeriets forsøgsordning, er der 81 af de 97 

kommuner, der forkorter skoledagen i skoleåret 2017/18 – enten ved via folkeskolelovens §16b eller 

deltagelse i forsøgsordningen. Dette fremgår af tabel 2 på næste side.  
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Tabel 2: Antal kommuner der forkorter skoledagen via §16b eller deltagelse i forsøgsordningen 

Kommuner der forkorter skoledagen via §16b eller deltagelse i forsøgsordningen 81 

Kommuner i undersøgelsen 97 

Kommuner der forkorter skoledagen via §16b eller deltagelse i forsøgsordningen 84% 

Kilde: Epinion for Danmarks Lærerforening august 2017 

Note: n= 97 
 

 

Antal skoler der gør brug af folkeskolelovens §16b og forsøgsordningen 

Tabel 3 viser, hvor mange skoler der forkorter skoledagen i skoleåret 2017/18. Det bemærkes, at det 

samlede antal folkeskoler bygger på skolechefernes angivelse af, hvor mange folkeskoler der er i deres 

kommune, fraregnet specialskoler og skoler som kun omfatter 10. klassetrin. 

 

I de 81 kommuner, hvor man forkorter skoledagen, er der 379 skoler, der har forkortet skoledagen 

for en eller flere klasser via folkeskolelovens §16b. Dette svarer til 39 pct. af skolerne i de 97 

kommuner. Hvis man medtager deltagelse i forsøgsordningen, er det i alt 429 skoler, svarende til 45 

pct., som forkorter skoledagen via §16b eller forsøgsordningen. 

 

Tabel 3: Antal skoler der forkorter skoledagen via §16b eller forsøgsordning 

 Antal Andel 

Skoler der forkorter skoledagen via §16b 379 39% 

Skoler der forkorter skoledagen via forsøgsordningen  50 5% 

Skoler der forkorter skoledagen via §16b eller forsøgsordningen 429 45% 

Antal folkeskoler i undersøgelsen 962 100% 

Kilde: Epinion for Danmarks Lærerforening august 2017 

Note: n= 97 
 

 

Fakta om undersøgelsen 

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af Epinion for Danmarks Lærerforening. Der er foretaget 

interview med 97 af de i alt 98 kommunale skolechefer. Interviewene er foretaget i perioden 15. juni 

til 4. august 2017.  

 

Ved hver figur i notatet er der angivet et ”n”, som oplyser, hvor mange der har besvaret pågældende 

spørgsmål. Da figurerne viser afrundede tal, kan der være tilfælde, hvor de viste procenter ikke sum-

mer til nøjagtigt 100 pct. 


