
Undersøgelse af udviklingen i folkeskolens serviceniveau 
 
Danmarks Lærerforening har i maj 2009 gennemført en undersøgelse af udviklingen i det konkrete 
serviceniveau i folkeskolen fra skoleåret 2008/09 til skoleåret 2009/10. Undersøgelsens 
hovedresultater er: 
 

• Eleverne får færre timer på mere end hver tredje skole i næste skoleår. Det medfører, at 60% 
af skolerne i 2009/10 giver eleverne færre timer end Undervisningsministeriets vejledende 
timetal. 

• Der kommer flere elever i klasserne på hver fjerde skole. Det medfører, at der i skoleåret 
2009/10 vil være 24 eller flere elever i 23% af klasserne. 

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

• På 30% af skolerne bliver mulighederne for at give elever med særlige behov 
specialpædagogisk bistand uden for normalklassen forringet. 

• Mulighederne for at bruge lejrskoler og ekskursioner i undervisningen bliver dårligere på 
mere end hver femte skole. I skoleåret 2009/10 bliver niveauet, at en elev i gennemsnit kan 
forvente at komme på lejrskole i 8 dage i løbet af et helt skoleforløb (fra 1. til 9. klasse). 

• På 70% af skolerne bliver der færre penge pr elev til indkøb af undervisningsmaterialer, når 
der tages hensyn til at priserne på undervisningsmaterialer stiger. 

• På to ud af tre skoler bliver der færre penge pr. lærer til efteruddannelse, når der tages 
hensyn til, at priser og lønninger stiger. 

 
De detaljerede resultater kan ses i tabellerne nedenfor.  Undersøgelsen er gennemført i sidste 
halvdel af maj 2009 ved at 1013 tillidsrepræsentanter har besvaret et spørgeskema om 
planlægningen af næste skoleår. Med omkring 1600 folkeskoler i Danmark fås en svarprocent 
på cirka 63%. Som det fremgår af tabellerne nedenfor er antallet af svar på de enkelte spørgsmål 
lidt lavere end de 1013. 
 

 
Hvad sker der med elevernes timetal i næste skoleår? 
 

 Skoler Procent 

Eleverne får samlet set flere timer 77 7,9% 
Eleverne får samlet set et uændret antal timer 522 53,4% 
Eleverne får samlet set færre timer 347 35,5% 
Ved ikke 32 3,3% 

I alt 978 100,0% 

 
 
 
 
 



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

 Skoler Procent 

Det planlagte timetal er mindre end folkeskolelovens minimumstimetal 12 1,2% 
Det planlagte timetal svarer til minimumstimetallet (6.900 klokketimer i løbet 
af 9 års skolegang) 

167 17,1% 

Det planlagte timetal ligger mellem lovens minimumstimetal og det 
vejledende timetal 

407 41,8% 

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

238 24,4% 

Det planlagte timetal ligger over det vejledende timetal 75 7,7% 
Ved ikke 75 7,7% 

I alt 974 100,0% 

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

 Skoler Procent 

Der kommer i gennemsnit flere elever i klasserne 240 25,0% 
Der vil i gennemsnit være stort set uændret antal elever i klasserne 611 63,7% 
Der vil i gennemsnit komme færre elever i klasserne 80 8,3% 
Ved ikke 28 2,9% 

I alt 959 100,0% 

 
 
Andel klasser med 24 eller flere elever i næste skoleår 

 
Antal klasser med 24 eller flere elever 3528 

Antal klasser i alt 15.257 

Andel af klasser med 24 eller flere elever 23 % 

Note: resultaterne i denne tabel er baseret på svar vedrørende 887 skoler 

 
 
 
 
 
 



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 specialundervisning i 
specialcentret)? 
 

 Skoler Procent 

Mulighederne for at give støtte til elever med særlige behov, der undervises i 
normalklassen, vil blive forringet 

454 46,7% 

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

409 42,1% 

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

61 6,3% 

Ved ikke 48 4,9% 

I alt 972 100,0% 

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

 Skoler Procent 

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

288 29,7% 

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

489 50,5% 

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

54 5,6% 

Ved ikke 138 14,2% 

I alt 969 100,0% 

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

 Skoler Procent 

Mulighederne for at bruge lejrskoler og ekskursioner i undervisningen bliver 
dårligere 

215 22,3% 

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

715 74,1% 

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

16 1,7% 

Ved ikke 19 2,0% 

I alt 965 100,0% 

 



Hvor mange dage på lejrskole kan en elev på din skole forvente i løbet af et skoleforløb (1. – 9. klasse), som 
situationen ser ud i næste skoleår? 

 
 

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

 Skoler Procent 

Der bliver afsat færre kroner pr. elev til undervisningsmaterialer 284 29,2% 
Der bliver afsat cirka det samme antal kroner pr. elev til 
undervisningsmaterialer, men der bliver ikke eller kun delvist reguleret for 
pris- og lønstigninger, så pengene rækker alt andet lige til færre materialer pr. 
elev 

400 41,2% 

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

149 15,3% 

Der bliver givet flere kroner pr. elev til undervisningsmaterialer, også når man 
tager højde for pris- og lønstigninger 

15 1,5% 

Ved ikke 123 12,7% 

I alt 971 100,0% 

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

 Skoler Procent 

Der bliver afsat færre kroner pr. lærer til efteruddannelse mv. 314 32,3% 
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 

332 34,2% 

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 

147 15,1% 

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

48 4,9% 

Ved ikke 131 13,5% 

I alt 972 100,0% 

 
 

Antal dage i gennemsnit 8 


