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NOTAT 

  
 

  

 
Udviklingen af folkeskolens serviceniveau  

 31. maj 2011 
 
 

 
Danmarks Lærerforening har i perioden 17. – 30. maj gennemført en undersøgelse af udviklingen i folke-
skolens serviceniveau fra skoleåret 2010/2011 til skoleåret 2011/2012.  
 
Sammenfatning af resultater 
 

• På mere end hver fjerde skole får eleverne færre timer i næste skoleår.  

• På 58 pct. af skolerne ligger det planlagte timetal i 2011/2012 under Undervisningsministeriets vej-
ledende timetal. 

• Der kommer flere elever i klasserne på over hver tredje skole, hvilket medfører, at der i skoleåret 
2011/2012 vil være 24 eller flere elever i 29 pct. af klasserne. 

• På over halvdelen af skolerne bliver mulighederne for at give støtte til elever med særlige behov, 
der undervises i normalklassen, forringet 

• På næsten halvdelen (47 pct.) af skolerne bliver mulighederne for at give elever med særlige behov 
specialpædagogisk bistand uden for normalklassen forringet 

• På over en tredjedel af skolerne bliver mulighederne for at bruge lejrskoler og ekskursioner i un-
dervisningen dårligere 

• På mere en 3 ud af 4 skoler bliver der afsat færre kroner pr. elev til undervisningsmaterialer, når der 
tages hensyn til prisstigninger. 

• På næsten 3 ud af 4 skoler (72 pct.) bliver der afsat færre penge pr. lærer til efter- og videreuddan-
nelse, hvis der tages højde for pris- og lønstigninger. 

 

10511 tillidsrepræsentanter har besvaret spørgeskemaet omhandlende planlægningen af næste skoleår på 
deres skole. Det betyder, at der i undersøgelsen er svar fra 70 pct. af landets ca. 1500 kommunale folkesko-
ler.2 

                                                   
1 Det samlede antal svar varierer fra spørgsmål til spørgsmål, hvilket skyldes, at det ikke er alle tillidsrepræsentanter, der har 
svaret på alle spørgsmål. Samtidig har 79 tillidsrepræsentanter kun svaret på det indledende spørgsmål, da skolen, hvor de 
er tillidsrepræsentant, nedlægges med virkning fra næste skoleår (2011/2012), se bilag s. 6. 
2 Kilde: Uni C Statistik & Analyse. Specialskoler er ikke medtaget. 
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Timetal   
 
Tabel 1 

Hvad sker der med elevernes timetal i næste skoleår?  
 

 Antal Procent 
Eleverne får samlet set flere timer 106 11 pct. 
Eleverne får samlet set et uændret antal timer 595 61 pct. 
Eleverne får samlet set færre timer 261 27 pct. 
Ved ikke 8 1 pct. 
I alt 970 100 pct. 
 
 
Tabel 2 

Hvor stort er det planlagte timetal for 1. – 9. klasse i næste skoleår?   
 

 Antal Procent 
Det planlagte timetal er mindre end folkeskolelovens minimumstimetal 2 0,2 pct. 

Det planlagte timetal svarer til minimumstimetallet (6.900 klokketimer i 
løbet af 9 års skolegang) 
 

202 21 pct. 

Det planlagte timetal ligger mellem lovens minimumstimetal og det vejle-
dende timetal 
 

357 37 pct. 

Det planlagte timetal svarer til det vejledende timetal (7.470 klokketimer i 
løbet af 9 års skolegang) 
 

283 29 pct. 

Det planlagte timetal ligger over det vejledende timetal 
 

59 6 pct. 

Ved ikke 
 

36 4 pct. 

Ikke relevant 
 

27 3 pct. 

I alt 966 100 pct. 
 
 



 Side 3 af 6 
 

Klassestørrelser   
 
Tabel 3 
Hvad sker der med det gennemsnitlige antal elever i klasserne i næste skoleår?   
 

 Antal Procent 
Der kommer i gennemsnit flere elever i klasserne 
 

362 38 pct. 

Der vil i gennemsnit være stort set uændret antal elever i klasserne 537 56 pct. 

Der vil i gennemsnit komme færre elever i klasserne 
 

47 5 pct. 

Ved ikke 
 

11 1 pct. 

I alt 957 100 pct. 
 
 
Tabel 4 

Andelen klasser med 24 eller flere elever 
 

 Antal1 Procent 
Andel klasser med 24 eller flere elever 4754 29 pct. 
1I alt er der  på de 872 skoler, der er svar fra, 16191 klasser, heraf 4754 med mere end 24 elever, svarende til 29%. 

Støtte til elever i normalklassen   
 
Tabel 5 

Hvad sker der i næste skoleår med mulighederne for at give støtte til elever med særlige behov, 
der undervises i normalklassen (holddeling, speciallærer, støttelærer/to-lærerordning samt speci-
alundervisning i specialcentret)?   
 

 Antal Procent 
Mulighederne for at give støtte til elever med særlige behov, der undervi-
ses i normalklassen, vil blive forringet 

507 52 pct. 

Mulighederne for at give støtte til elever med særlige behov, der undervi-
ses i normalklassen, vil være stort set uændret 

361 37 pct. 

Mulighederne for at give støtte til elever med særlige behov, der undervi-
ses i normalklassen, vil blive forbedret 

65 7 pct. 

Ved ikke 
 

39 4 pct. 

I alt 972 100 pct. 
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Specialpædagogisk bistand uden for normalklassen   
 
Tabel 6 

Hvad sker der i næste skoleår med mulighederne for at give elever med særlige behov specialpæ-
dagogisk bistand uden for normalklassen (specialskole, specialklasser, gruppeordninger)?    
 

 Antal Procent 
Mulighederne for at give elever med særlige behov specialpædagogisk bistand uden for 
normalklassen vil blive forringet 
 

455 47 pct. 

Mulighederne for at give elever med særlige behov specialpædagogisk bistand uden for 
normalklassen vil være stort set uændret 
 

346 36 pct. 

Mulighederne for at give elever med særlige behov specialpædagogisk bistand uden for 
normalklassen vil blive forbedret 
 

19 2 pct. 

Ved ikke 
 

152 16 pct. 

I alt 972 100 pct. 

 
Lejrskoler og ekskursioner  
 
Tabel 7 

Hvad sker der i næste skoleår med mulighederne for at bruge lejrskoler og ekskursioner i under-
visningen (her tænkes på, i hvilket omfang der er afsat penge til sådanne aktiviteter)?  
   

 Antal Procent 
Mulighederne for at bruge lejrskoler og ekskursioner i undervisningen bliver dårli-
gere  
 

350 36 pct. 

Muligheder for at bruge lejrskoler og ekskursioner i undervisningen vil være stort 
set uændrede  
 

581 60 pct. 

Mulighederne for at bruge lejrskoler og ekskursioner i undervisningen vil blive 
bedre 
 

18 2 pct. 

Ved ikke 
 

18 2 pct. 

I alt 967 100 
pct. 
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Undervisningsmaterialer   
 
Tabel 8 

Hvad sker der med bevillingerne til indkøb af undervisningsmaterialer i næste skoleår?    
 

 Antal Procent 
Der bliver afsat færre kroner pr. elev til undervisningsmaterialer 
 

344 35 pct. 

Der bliver afsat cirka det samme antal kroner pr. elev til undervisningsmaterialer, 
men der bliver ikke eller kun delvist reguleret for prisstigninger, så pengene rækker 
alt andet lige til færre materialer pr. elev 
 

399 41 pct. 

Bevillingerne til undervisningsmaterialer bliver reguleret for prisstigninger, så der i 
næste skoleår skulle være penge til cirka det samme indkøb af materialer pr. elev 
som i indeværende skoleår 
 

84 9 pct. 

Der bliver givet flere kroner pr. elev til undervisningsmaterialer, også når man tager 
højde for prisstigninger 
 

9 1 pct. 

Ved ikke 136 14 pct. 
I alt 972 100 

pct. 
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Lærernes efter- og videreuddannelse   
 
Tabel 9 

Hvad sker der med bevillingerne til lærernes efter- og videreuddannelse i næste skoleår?   
 

 Antal Procent 
Der bliver afsat færre kroner pr. lærer til efteruddannelse mv. 
 

400 41 pct. 

Der bliver afsat cirka det samme antal kroner pr. lærer til efteruddannelse, men der 
bliver ikke (fuldt ud) reguleret for pris- og lønstigninger, så pengene rækker alt 
andet lige til mindre efteruddannelse 
 

296 31 pct. 

Bevillingerne til efteruddannelse bliver reguleret for pris- og lønstigninger, så der i 
næste skoleår skulle være penge til cirka den samme efteruddannelsesindsats pr. 
lærer som i indeværende skoleår 
 

58 6 pct. 

Der bliver givet flere kroner pr. lærer til efteruddannelse, også når man tager højde 
for pris- og løn-stigninger 
 

59 6 pct. 

Ved ikke 
 

156 16 pct. 

I alt 969 100 
pct. 

 
 
 
 
BILAG 
 
Tabel 1 

Bliver den skole, hvor du er tillidsrepræsentant, nedlagt med virkning fra næste skoleår (skoleåret 
2011/2012)?      
    

 Antal Procent 
Ja 79 8 pct. 
Nej 972 93 pct. 
I alt 1.051 100 pct. 
 


