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1. Mål for skolevæsenet i Faxe Kommune  
 

Målene for Faxe Kommunes skolevæsen tager afsæt i den til hver tid gældende børne- og 

ungepolitik, samt øvrige relevante politikker der berører børn og unge i skolealderen.   

2. Organisering af Faxe Kommunes skoler 

Skolestruktur  

Faxe Kommunes skolevæsen er opdelt i 3 skoledistrikter, med dertilhørende 3 skoleafdelinger. 

Følgende skolestruktur er gældende:  
 

Skoledistrikt Afdelinger Omfang 

Østskolen Afd. Karise 

Skolegade 39 

4653 Karise 

 

Afd. Hylleholt 

Dannebrogsvej 1 

4654 Faxe Ladeplads 

 

Afd. Rollo 

Gl. Strandvej 12 

4640 Faxe  

 

Centerklasserne 

Skolegade 39 

4653 Karise 

0. – 9. kl. 

 

 

 

0.  – 9. kl. 

 

 

 

0.  – 9. kl. 

 

 

 

0. – 9. kl. 

(specialpædagogisk tilbud) 

Midtskolen Afd. Bavne 

Bavnestræde 36 

4690 Haslev 

 

Afd. Møllevang 

Eskilstrupvej 3 

4683 Rønnede 

 

Afd. Sofiendal 

Sofiendalsvej 42A 

4690 Haslev 

 

Øen 

Sofiendalsvej 42A 

4690 Haslev 

 

Skolen ved Skoven 

Stadionvej 8 

4690 Haslev 

0.  – 9. kl.  

 

 

 

0.  – 9. kl. 

 

 

 

0. – 9. kl. 

 

 

 

0. – 9. kl. 

(specialpædagogisk tilbud) 

 

 

1. – 6. kl. 

(specialpædagogisk tilbud) 
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Vestskolen Afd. Terslev (Landsbyordning) 

Terslev Skolevej 34A 

4690 Haslev 

 

Afd. Nordskov 

Bækvej 14 

4690 Haslev 

 

Afd. Vibeeng 

Vibeeng Allé 2 

4690 Haslev 

0-5 årige 

0.kl. – 6. kl. 

 

 

 

0.kl. – 9. kl. 

 

 

 

0.kl – 6. kl.  

10. klassecenter Ak10vet 

Søndergade 12 

5690 Haslev 

10. kl.  

(ledes af Ungdomsskolens 

leder) 

 

En eventuel nedlæggelse af en afdeling, eller permanent nedlæggelse af en fase på en afdeling 

(indskoling, mellemtrin eller udskoling) kan udelukkende besluttes af byrådet, efter indstilling fra 

Center for Børn & Undervisning og forudgående høring i skolebestyrelser.  

 

Skolefritidsordning 

Der er etableret skolefritidsordninger på skoleafdelingerne på Østskolen, Midtskolen og Vestskolen. 

Folkeskolen tilbyder børn optagelse i den skolefritidsordning som er tilhørende den respektive 

skoleafdeling, hvor børnene er optaget på, jf. folkeskolelovens § 3 stk. 7.  

 

Skolerne skal arbejde med lokale mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordningerne i henhold 

til den enhver tid gældende rammebeskrivelse. Rammebeskrivelsen er fælles for alle kommunens 

skolefritidsordninger.  
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Skoledistrikter 
Nedenstående kort viser de 3 skoledistrikter med tilhørende skoleafdelinger.  

Ak10vet, Øen, Skolen ved Skoven og Centerklasserne dækker hele kommunen. 
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Undervisningens ordning 

I henhold til folkeskolelovens § 14b og 16, er der fastsat regler for undervisningstidens samlede 

længde, med dertilhørende timefordeling. 

 

Der undervises i gennemsnit pr. uge:  

 30 timer i børnehaveklassen - 3. klasse inkl. Pauser(min. 1200 timer årligt) 

 33 timer for 4. - 6. klasse inkl. Pauser (min. 1320 timer årligt) 

 35 timer for 7. - 9. klasse inkl. pauser. (min. 1400 timer årligt) 

 

Det er skolebestyrelsen, der efter indstilling fra skoleleder, godkender den endelige 

timefordelingsplan, herunder antallet af holdtimer, tolærertimer, understøttende 

undervisningstimer mv. indenfor de rammer Byrådet har vedtaget. De nævnte minimumstal skal 

som udgangspunkt overholdes. Skolens leder kan for klasser i indskolingen og for klasser med helt 

særlige behov på mellemtrin og udskoling, og efter høring i skolebestyrelsen, ansøge Center for 

Børn & Undervisning om lov til at fravige reglen om skoledagens længde, jf. folkeskolelovens § 

16b. Det er en forudsætning at der etableres yderligere faglig støtte og 

undervisningsdifferentiering for de berørte klasser, i form af ekstra personale i klassen, samt 

etablering af gratis pasningstilbud i den tid skoledagen afkortes. Godkendelse kan gives i et 

skoleår ad gangen.  

 

Skoleårets ferieplan for eleverne  

I henhold til folkeskolens § 14a, begynder skoleåret den 1. august. Ministeriet for Børn, Undervisning 

og Ligestilling fastsætter hvert år sommerferiens begyndelsestidspunkt.  

 

Ferieplanen udsendes hvert år til høring i Skolebestyrelser og MED-udvalg på baggrund af 

følgende retningslinjer: 

- Folkeskoleelevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni, jf. § 14a, stk. 2.  

- Sommerferien tilstræbes planlagt i hele uger 

- Efterårsferie er fastsat til uge 42 

- Vinterferie placeres i uge 7 

 

Ferieplanen godkendes af Uddannelsesudvalget senest i november forud for kommende skoleår.  
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Timetalsplan 

Faxe Kommune tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings vejledende 

timefordelingsplan. Timerne i dansk, matematik og historie er minimumstimetal, timetal i øvrige fag 

er vejledende.  
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Obligatoriske emner 

Udover ovenstående fagrække undervises i følgende obligatoriske emner, jf. folkeskolelovens § 7:  

 

 Færdselslære 

 Sundheds - og seksualundervisning & familiekundskab 

 Uddannelses –, erhvervs – og arbejdsmarkedsorientering 

 

Det undervisende personale omkring klassen aftaler hvem der varetager de obligatoriske emner, 

og det fremgår af klassens årsplan.  
 

Der tilbydes valgfag i overensstemmelse med listen i folkeskolelovens § 9, samt valgfag godkendt 

af kommunalbestyrelsen.  

 

Der undervises i tværgående emner og problemstillinger og der tilbydes praktik og brobygning i 

samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, Sjælland Syd, jf. folkeskolelovens § 9.  

Undervisning i dansk som andetsprog og modersmålsundervisning  

Der tilbydes undervisning i dansk som andetsprog og modersmålsundervisning, i henhold til 

bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, samt bekendtgørelsen 

om folkeskolens modersmålsundervisning. 

 

Undervisningen i dansk som andetsprog foretages efter behov og undervisningen fastsættes ud 

fra elevens behov, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 4. Denne vurdering foretages af skolelederen, jf. 

bekendtgørelsens § 2. Forud for vurderingen kan PPR inddrages, med henblik på sprogscreening 

og andre relevante vurderinger. 

 

Hvis det ved optagelsen vurderes, at den tosprogede elev har et ikke uvæsentligt behov for 

sprogstøtte, og at det er pædagogisk påkrævet, at henvise eleven til anden skole end 

distriktskolen, henvises til Faxe Kommunes modtageundervisning, jf. bekendtgørelsens § 7.    

 

Modersmålsundervisning tilbydes i henhold til gældende bekendtgørelse om folkeskolens 

modersmålsundervisning. Center for Børn & Undervisning er ansvarlig for oprettelse af evt. hold 

eller henvisning til undervisning.   

 

Pædagogisk læringscenter  

I henhold til folkeskolelovens § 19 stk. 2, er der ved enhver skoleafdeling oprettet et pædagogisk 

læringscenter, som varetager opgaver i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om 

folkeskolens pædagogiske læringscenter.  

Følgende opgaver varetages af det pædagogiske læringscenter, jf. bekendtgørelsen om 

folkeskolens læringscentre: 

1) Skabe overblik over og formidle tilgængelige læringsressourcer. 

2) På baggrund af Fælles Mål at understøtte det undervisende personales planlægning, 

gennemførelse og evaluering af undervisning og pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i 

navnlig: 

a) aktuelle indsatsområder på skolen, 
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b) digitale medier, 

c) pædagogisk praksis og læring, 

d) samarbejdet med eksterne parter om læring, udvikling og trivsel og 

e) nyeste viden om målstyret undervisning, læringsaktiviteter og evaluering. 

3) Understøtte organisering og tilrettelæggelse af en længere og mere varieret skoledag. 

4) Understøtte samarbejdet med idræts-, kultur- og foreningslivet. 

5) Koordinere og samle dokumentation om læringsresultater og evaluering. 

  

Kommunal fællessamling er ikke oprettet. Klassesæt, elektronik og andet udstyr kan hjemlånes fra 

Center for Undervisningsmidler, UCC Sjælland.  

 

De pædagogiske læringscentre samarbejder om opgaver af fælles betydning, herunder 

materialevalg og bibliotekssystem, med Faxe Kommunes folkebibliotek.  

 

Der afsættes timer til dækning af åbningstid, administrationstid mv. ved det enkelte pædagogiske 

læringscenter. Timetallet kan variere fra år til år, og fastsættes når den endelige ressourcetildeling 

udmeldes. Timerne udregnes med et grundtal til alle skoler og derefter forholdsmæssigt efter de 

enkelte skolers elevtal.  

Ressourcecenter  

Der er oprettet ressourcecenter på alle kommunens skoler og afdelinger. Ressourcecenteret bistår 

afdelingens leder med hensyn til rådgivning om inkluderende og forebyggende tiltag, sparring til 

lærerteams, pædagogiske vurderinger, indstilling til PPR og evt. visitation.  

 

Ressourcecenteret består af:  

 Skolens leder 

 Skolens psykolog  

 Skolens interne og eksterne ressourcepersoner  

 

 

Andre kan indkaldes til møderne.  

Undervisning i fritiden 

I henhold til folkeskolelovens § 3 stk. 6 kan folkeskolen tilbyde elever undervisning i deres fritid. 

Skolen kan opkræve betaling af forældre til elever der deltager i undervisning i fritiden, jf. 

folkeskolelovens § 50. 

Supplerende undervisning 

I henhold til folkeskolelovens § 5, stk. 5 gives i fornødent omfang supplerende undervisning eller 

anden faglig støtte til elever, der har skiftet skole, eller som har været uden undervisning i længere 

tid. Der kan endvidere gives supplerende undervisning eller anden særlig tilrettelagt undervisning 

til elever, som af anden grund har behov for midlertidig faglig støtte. 
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3. Principper for klassedannelse og klasseplacering ved optag i 

folkeskolen 
 

Lovgrundlag 
 

Reglerne for klassedannelse fremgår af folkeskolelovens § 25. Kommunalbestyrelsen træffer 

beslutning om rammer for klassedannelsen, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, nr. 5. 

 

 

Principper for klassedannelse gælder for oprettelse af børnehaveklasser i indskoling, samt 

klassedannelse ved overgangen til udskolingen(7. klasse). Forældre orienteres om hvilken 

skoleafdeling deres barn er optaget på senest med udgangen af marts måned, inden det 

pågældende skoleår. Den endelige placering af børnene i klasser skal senest fastlægges ved 

udgangen af børnehaveklassen jf. § 25, stk. 2.  

Skolebestyrelsen kan fastsætte principper for elevernes placering i klasser, jf. § 44, stk. 2, nr. 1 i 

folkeskoleloven.  

 

Med afsæt i principper for klassedannelsen, er det skolelederens kompetence at træffe 

beslutning om placering af den enkelte elev, jf. § 45, stk. 2. Denne afgørelse kan ikke påklages til 

andre instanser. 

Principper for klassedannelse 

Klassedannelse sker i forbindelse med indskrivning i børnehaveklassen og ved overgang til 

udskolingen(7. klasse). Forud for hvert skoleår, vil der på den enkelte afdeling ske en fornyet 

vurdering af antal klasser på hver årgang med henblik på, at sikre et fagligt pædagogisk 

velfunderet skoletilbud.  

Skoleindskrivning til børnehaveklassen foregår hvert år i perioden fra primo december til primo 

januar. 

 

Som udgangspunkt for klassedannelsen dannes der kun de antal børnehaveklasser på hver af de 

tre skoler, som den matematiske model tilskriver. 

Den matematiske model:  

 Distriktsskolens elevtal på årgangen divideres med 28, hvorefter der rundes op til hele antal 

klasser.   

 

Center for Børn & Undervisning kan i forbindelse med matematisk klassedannelse af 

børnehaveklasser administrativt udløse ekstra klasser i Faxe Kommune. Ekstra klasser kan oprettes i 

de tilfælde hvor elever, der i henhold til principper for klasseplacering hører til en afdeling, ikke 

kan optages i de matematisk dannede klasser. Eventuelle ekstra udløste klasser placeres på den 

eller de skoleafdelinger, hvor flest elever fra skolens naturlige opland ellers må rykkes til anden 

afdeling i distriktet.  

 

Udgiften til ekstra klasser afholdes i det udløste år indenfor Uddannelsesudvalgets ramme, og 

indgår i budgetprocessen for de efterfølgende år. 
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Principper for klasseplacering  

Ved klasseplacering tages der i videst muligt omfang højde for følgende:  

 

1) Ved klasseplacering tilstræbes at eleven tilknyttes den skoleafdeling i skoledistriktet; 

 

 der ligger nærmest elevens hjem 

Skolevejens længde vurderes ved at måle den nærmeste vej, som eleven 

trafiksikkert kan færdes på hele året. Afstanden fra hjem til skole måles vha. Google 

Maps.  

 

eller  

 

 som har skolebusforbindelse eller anden offentlig transportmulighed til afdelingen 

Ved skolebusforbindelse tænkes forbindelser, som er oprettet som egentlige 

skolebusruter i tilknytning til de enkelte afdelinger.  

 

I forlængelse af klasseplaceringen, har eleven samtidig ret til at blive optaget i afdelingens 

tilknyttede skolefritidsordning. 

 

Ved overgang til 7, klasse kan klasseplacering ske som en del af linje og profilarbejdet, såfremt 

elever frivilligt vil skifte afdeling for at følge en bestemt linje. Befordring udløst som følge af linje og 

profil valg betales af skolen. 

Frit skolevalg 

 

Forældre kan efter klassedannelsen gøre brug af det frie skolevalg, jf. § 36, stk. 3. Ønsket vurderes 

ud fra nedenstående principper, og imødekommes såfremt skolen har klasser på det 

pågældende trin, hvor elevtallet ikke overstiger 26. Plads 27 0g 28 reserveres til distriktets egne 

elever. I henhold til § 45, stk. 2, behandler skolelederen ansøgningen og træffer beslutning om 

placeringen af den enkelte elev. 

 

 Principper for frit skolevalg er i prioriteret rækkefølge: 

 

1) Søskendekriteriet 

 Det gælder, at en elev der har søskende på den ønskede skole har fortrinsret, i tilfælde 

hvor der er flere ansøgere end pladser. 

 

2) Afstandskriteriet 

Det gælder, at den elev der har kortest afstand fra hjem til den ansøgte skole har fortrinsret, 

i tilfælde hvor der er flere ansøgere end pladser. Afstanden fra hjem til skole måles vha. 

Google Maps. 

 

Benyttes det frie skolevalg kan der ikke søges om dækning af befordringsudgifter, jf. 

Folkeskolelovens § 26.  
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Frit valg af skoleafdeling indenfor eget skoledistrikt 

Forældre kan efter klassedannelsen gøre brug af det frie afdelingsvalg. Ønsket vurderes ud fra 

nedenstående principper, og imødekommes såfremt skolen har klasser på det pågældende trin, 

hvor elevtallet ikke overstiger 26. I henhold til § 45, stk. 2, behandler skolelederen ansøgningen og 

træffer beslutning om placeringen af den enkelte elev. 

 

 Principper for frit afdelingsvalg er i prioriteret rækkefølge: 

 

1) Søskendekriteriet 

 Det gælder, at en elev der har søskende på den ønskede skole har fortrinsret, i tilfælde 

hvor der er flere ansøgere end pladser. 

 

2) Afstandskriteriet 

Det gælder, at den elev der har kortest afstand fra hjem til den ansøgte skole har fortrinsret, 

i tilfælde hvor der er flere ansøgere end pladser. Afstanden fra hjem til skole måles vha. 

Google Maps. 

 

Det er en forudsætning ved imødekommelsen af det frie afdelingsvalg, at der i lighed med det 

frie skolevalg ikke kan søges om dækning af befordringsudgifter.  
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4. Fælles kommunale opgaver  

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)  

Kommunen har en Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. 

 

Pædagogisk Psykologiske Rådgivning yder bistand til kommunens egne skoler og 

pasningsinstitutioner samt til privatskoler og friskoler beliggende i Faxe Kommune. 

 

Pædagogisk Psykologiske Rådgivning kan indgå aftale om bistand til heldagsskoler, 

behandlingshjem, opholdssteder og gymnasiale uddannelsessteder beliggende i Faxe Kommune. 

Pædagogisk notat 

Skolerne udarbejder et pædagogisk notat for de elever, der fagligt eller trivselsmæssigt har 

særlige udfordringer. Det pædagogiske notat tages i anvendelse, så snart en elev kræver særlig 

opmærksomhed.  

 

Det pædagogiske notat indeholder en procesplan, som dokumenterer og kort beskriver møder 

og særlige tiltag i forhold til eleven. Det pædagogiske notat indeholder desuden et afsnit til 

planlægning og beskrivelse af de særlige tiltag, der for den enkelte elev er brug for. For hvert 

tiltag beskrives mål, handling og evaluering for hver periode.  

 

Et påbegyndt pædagogisk notat er en forudsætning for behandling af sager på skolens 

ressourcecenter. Et forældreunderskrevet pædagogisk notat er en forudsætning for at en elev 

kan bringes på visitation i Center for Børn & Undervisning. Det pædagogiske notat indgår også i 

samarbejdet med PPR.  

 

Flytter en elev, der får specialpædagogisk bistand til en anden kommune, skal skolen sørge for, at 

underrette modtagende kommune snarest muligt og senest inden 4 uger fra flytningen. 

Underretningen sker ved, at skolen sender relevante pædagogiske dokumenter over den 

gennemførte specialpædagogiske bistand til skoleforvaltningen eller skolen i den tilflyttende 

kommune, som søger kontakt med elevens forældre med henblik på fortsat bistand. 

Special undervisning og specialpædagogisk bistand   

Der ydes støtte til børn, der har et særligt behov her for - jf. folkeskolelovens § 3, stk. 2 og 3a, stk. 2,  

Støtten kan gives som: 

 

 Undervisning i specialklasse 

 Undervisning i specialskole 

 Særlig støtte i klassen, hvis undervisning kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 

ugentlige undervisningstimer i det almene undervisningstilbud. 

 Supplerende undervisning 

 Personlig assistance for elever, der skal overvinde praktiske vanskeligheder i 

forbindelse med skolegangen 

 

 

Den specialpædagogiske bistand kan desuden omfatte:  
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 Specialpædagogisk rådgivning til forældre eller andre, der udøver daglig 

omsorg for barnet 

 Særlige pædagogiske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med  

den specialpædagogiske bistand til barnet 

 Undervisning og træning af barnet, der er tilrettelagt efter dets særlige 

forudsætninger og behov. 

 
 

PPR skal inddrages, hvis en elev formodes at have behov for specialundervisning eller 

specialpædagogisk bistand. PPR udarbejder i sådanne tilfælde en pædagogisk psykologisk 

vurdering. 

 

I de mest specialiserede og komplicerede tilfælde, kan PPR indhente bistand fra den nationale 

videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO).  

 

Ovennævnte bestemmelser omfatter elever i børnehaveklasse og i 1. - 10. klasse. 

Ressourcerne til specialpædagogisk bistand bevilges af Center for Børn & Undervisning efter 

forudgående visitation og administreres på skolerne. 

 

Indstilling til Pædagogisk Psykologisk Vurdering afgives af: 

 

 Elevens kontaktlærer, evt. på initiativ af elevens øvrige lærere, pædagoger eller 

andre af skolens pædagogiske medarbejdere med tilknytning til eleven 

 Den kommunale sundhedstjeneste 

 Skolens leder 

 

Indstilling til en Pædagogisk Psykologisk Vurdering afgives efter samråd med forældrene og 

eleven. Indstillingen afgives gennem skolens leder. 

 

Beslutningen om at iværksætte specialpædagogisk bistand: 

 

 Beslutningen om at iværksætte specialpædagogisk bistand efter 

folkeskolelovens § 20, stk. 2 træffes af skolens leder.  

 

Forældrene eller eleven kan, via skolens leder, anmode om en Pædagogisk Psykologisk 

Vurdering. 

 

Pædagogisk Psykologisk Vurdering fremsendes skriftligt til skolens leder. Samtidig fremsendes en 

kopi af vurderingen til forældrene. Har eleven behov for specialpædagogisk bistand, skal 

vurderingen indeholde et forslag til den nærmere ordning af den specialpædagogiske bistand. I 

modsat fald kan udtalelsen ledsages af en vejledning til de lærere eller andre, der har afgivet 

indstilling med angivelse af, hvilke foranstaltninger der må anses for hensigtsmæssige til forbedring 

af elevens situation. 

Specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke er påbegyndt 

skolegangen  

Der ydes støtte til børn i førskolealderen, der har et særligt behov, jf. folkeskolelovens § 4, 

Støtten kan gives som: 

 Tale- og høreundervisning 
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 Pædagogisk Psykologisk Vurdering og Rådgivning 

 Sprogstimulering af 2-sprogede børn 

 

Formålet med den specialpædagogiske bistand er så tidligt som muligt, at fremme udviklingen 

hos børn med særlige behov, således at de på lige fod med andre børn kan påbegynde 

skolegangen. 

 

Vidtgående specialundervisning og anden specialpædagogisk foranstaltning kan efter 

forudgående visitation ydes udenfor kommunen. 

Organisering af den fælleskommunale specialpædagogiske bistand 

Den fælleskommunale specialpædagogiske bistand varetages af: 

 

 Specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder 

 Skolen ved skoven 

 Øen 

 Centerklasserne  

 Kompetencecenter Læsning 

 Akt10vet+ i Ungdomsskolen  

 Ungdomsskolens Heltidsundervisning  

 

Undervisningen varetages af lærere eller andet relevant personale, som gennem særlig 

uddannelse eller anden måde kvalificerer sig til opgaven. 

 

Visitation 

Visitering til ovenstående tilbud foregår på visitationsmøder afholdt af Center for Børn & 

Undervisning. 

 

Forud for visitationsmøder opretter skolen en sag med visitationsmaterialet i kommunens ESDH-

system. Materialet skal indeholde følgende: 

 

 Pædagogisk Notat med underskrift fra forældre, skoleleder og lærer 

 En aktuel statusbeskrivelse fra lærere /pædagoger 

 For dagtilbudsbørn: seneste pædagogiske læreplaner fra dagtilbuddets pædagoger 

 For skoleelever: aktuel elevplan  

 En aktuel Pædagogisk Psykologisk Vurdering 

 Evt. beskrivelser af eleven fra andre instanser eks. børnepsykiatrisk afdeling 

 

Revisitation 

Revisitation til specialpædagogiske tilbud foregår mindst en gang om året, senest 1. kvartal forud 

for kommende skoleår.  

 

Faxe Kommunes specialpædagogiske tilbud 

Specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder (Midtskolen) 

Specialklasserækken er primært for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, der desuden 

kan have en række specifikke funktionsvanskeligheder, som nødvendiggør en relevant og 

kompenserende støtte i en mindre klasse.  
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Elever i specialklasserne er tilknyttet én almenklasse og deltager her i undervisningen, i videst mulig 

omfang.  

 

 

Kompetencecenter Læsning (Midtskolen) 

Målgruppen i læsecenteret er elever med almen begavelse, hvis skriftsproglige vanskeligheder er 

primære, vedvarende og specifikke. 

Eleverne modtager undervisning i Læsecenteret i fagene dansk, matematik og engelsk. Eleverne 

er tilknyttet en almenklasse, hvor de modtager undervisning i de øvrige fag.   

 

Målgruppen i Læseobservationen retter sig mod det lille antal elever i 0.-10.kl. samt specialklasser, 

der trods intensiv indsats på hjemskolen, fortsat har massive skriftsproglige vanskeligheder. 

 

 

Skolen ved Skoven (Midtskolen) 
Skolen ved Skoven er et tilbud til elever med almen begavelse med psykosociale vanskeligheder, 
hvilket dækker over et bredt spektrum af tilknytningsforstyrrelser og følelsesmæssige 
vanskeligheder.  
 

Øen (Midtskolen) 

Øen er et tilbud til elever med udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret og ADHD. De fleste 

elever har kognitive potentialer inden for almenområdet. Eleverne har en varierende grad af 

vanskeligheder og forskellige funktionsniveauer i forhold til sprog, kommunikation, socialt samspil 

og forestillingsevne. Eleverne på Øen har behov for et struktureret pædagogisk undervisningsmiljø. 

 

 

Centerklasserne (Østskolen) 
Centerklasserne er et tilbud til elever med betydelig funktionsnedsættelse, der viser sig ved en 
forsinket kognitiv udvikling, herunder syndromer og bevægehandicap, høre- og synshandicap 
samt sociale og kommunikative vanskeligheder. I relation hertil kan eleverne have milde 
adfærdsforstyrrelser herunder opmærksomhedsvanskeligheder.  
 
Ak10vet+ (Ungdomsskolen) 
Akt10vet+ er et tilbud til elever med særlige behov, som med specialpædagogisk støtte kan 

gennemføre et 10. klasses tilbud. Det kan være elever med generelle indlæringsvanskeligheder, 

elever med specifikke funktionsvanskeligheder, følelsesmæssige, sproglige, sociale, og / eller 

fysiske vanskeligheder.  

 

Ungdomsskolens Heltidsundervisning 
Heltidsundervisningen er et tilbud til elever fra 8. til 10. klasse med faglige, sociale og personlige 

udfordringer, som har gjort det vanskeligt at fungere i folkeskolen. Fælles for målgruppen er, at der 

er tale om elever, som oftest har meget fravær og indtil flere skoleskift.   

 

Modtageundervisning  

Til tosprogede elever, hvis behov for sprogstøtte betyder, at de ved optagelsen ikke kan deltage i 

den almindelige undervisning i klassen gives basisundervisning i dansk som andetsprog, jf. 

bekendtgørelsens § 4. Der oprettes hold eller klasser til modtageundervisning, i det omfang det er 

nødvendigt.  
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Modtageundervisningen på disse hold eller klasser skal ophøre, når eleven vurderes at kunne 

deltage i den almindelige undervisning, med yderligere undervisning i dansk som andetsprog, jf. 

bekendtgørelsens § 3. Modtageundervisningen skal senest ophøre efter to års forløb. 

 

Elevens samlede undervisningstid skal svare til undervisningstiden for det klassetrin, som eleven 

befinder sig på, jf. folkeskolelovens § 14b, stk. 1. I henhold til bekendtgørelsens § 5 stk. 2 kan 

undervisningen i særlige tilfælde nedsættes i timetal, i op til tre måneder efter påbegyndelsen, 

dog således at det ugentlige gennemsnit for undervisningstiden er på mindst 30 timer i perioden.  

 

Modtageundervisningen varetages af lærere eller andet relevant personale, som gennem særlig 

uddannelse eller anden måde kvalificerer sig til opgaven.  

 

5. Skoleindskrivning  
 

Ved tilflytning til Faxe Kommune rettes hurtigst muligt henvendelse til distriktsskolen, med henblik 

på indskrivning af eleven. Dette gælder også elever med muligt behov for specialpædagogisk 

bistand. 

 

Indskrivning til børnehaveklasse 

I henhold til folkeskolelovens § 36 om indskrivning i folkeskolen, åbner Center for Børn & 

Undervisning op for digital indskrivning til de familier, der har børn i alderen til at starte i de 

kommende børnehaveklasser. 

 

Primo december, året forinden skolestart, åbnes der op for digital indskrivning.   

 

Primo februar fastsætter Center for Børn & Undervisning klassedannelsen, på baggrund af de 

indskrevne elever, jf. Faxe Kommunes principper for klassedannelse og principper for 

klasseplacering.  

 

Ultimo februar udsendes besked til forældre om hvilken skoleafdeling deres barn er optaget på.  

 

Digital indskrivning  

Indskrivning sker digitalt via Faxe Kommunes hjemmeside eller via Borger.dk og der er åbent for 

dette fra d. 1. december og frem til d. 6. januar.  

 

Ønske om anden skole end distriktsskolen  

Den digitale indskrivning skal også benyttes hvis der vælges en privatskole, friskole, eller andet 

skoletilbud end distriktsskolen.   
 

Udsat skolestart  

Som udgangspunkt starter børn i børnehaveklasse det år de fylder 6 år. I ganske særlige tilfælde 

kan der søges om udsat skolestart. 

 

Børn optaget i dagtilbud kan søge udsat skolestart gennem institutionen.  

Børn der ikke benytter dagtilbud kan søge udsat skolestart gennem Center for Børn & 

Undervisning. 
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Ansøgning om udsat skolestart sker senest primo november. Ansøgningerne behandles af 

visitationsudvalget i Center for Børn & Undervisning 

 

Åbent hus på skolerne 

I januar holder alle skolernes afdelinger åbent hus. Her vil der også være mulighed for, at få hjælp 

til den digitale indskrivning.  

 

6. Undervisningens indhold  

Forenklede fælles mål og Læseplaner  

Faxe Kommunes skoler kan ud fra gældende lovbestemmelser udarbejde læseplaner for 

folkeskolens fag og obligatoriske emner, jf. folkeskolelovens § 10. Skolebestyrelsen kan udarbejde 

forslag til kommunalbestyrelsen om skolernes læseplaner, jf. § 40 stk. 3. Kommunalbestyrelsen 

godkender skolernes læseplaner, jf. § 10 stk. 2 og § 40 stk. 3. 

 

I det omfang skolen ikke har fået godkendt andre læseplaner er Ministeriets vejledende 

læseplaner gældende.  

  

Elevplaner   

Skolens ledelse træffer beslutning om, hvordan arbejdet med elevplaner tilrettelægges i 

overensstemmelse med bekendtgørelse om krav til digitale elevplaner i folkeskolen. 

 

Det sikres at oplysninger om skolens elever er opdaterede i elevplanerne, samt at oplysninger til 

brug for vurderingen af uddannelsesparathed indgår.  

Ovenstående kan ske via en læringsportal.  

Udflugt og lejrskole  

I henhold til folkeskolelovens § 16 c kan dele af undervisningen organiseres og tilrettelægges som 

ekskursioner uden overnatning eller som lejrskoler/skolerejser med overnatning, som kan anvendes 

som et alternativ til den almindelige undervisning. Der kan opkræves forældrebetaling til dækning 

af forplejning under lejrskole og skolerejser.  

 

7. Andre forhold  

SSP-arbejde (Social-Politi-Skole)  

Skole, Sociale myndigheder og Politi(SSP) er centrale aktører i arbejdet mod at forebygge 

uhensigtsmæssig social og kriminel adfærd blandt børn og unge. SSP-arbejdet har en 

netværksbaseret tilgang og danner lokale netværk i kommunen, hvor bl.a. lokalkendskab, børn 

og unges signaler og udviklingstendenser opfanges så tidligt at der kan sættes ind, før problemer 

vokser sig større. SSP-samarbejdet har samarbejdsflader til en lang række parter på børne- og 

ungeområdet samt det lokale erhvervsliv, organisationer, kriminalforsorgen, jobcenteret, 

Ungdommens Uddannelsesvejledning m.fl.  
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Ansvaret for koordinering af SSP-arbejdet varetages af Ungdomsskolens leder.   

 

Faxe Kommune retter SSP-arbejdet mod 6-25 årige.  
 

8. Ressourcetildeling  
Skolerne tildeles ressourcer i overensstemmelse med den vedtagne ressourcetildelingsmodel.  

Skolebestyrelsen fastlægger, inden for de af Byrådets vedtagne rammer og beslutninger, 

principper for anvendelsen af de økonomiske midler.  

Skolelederen har det fulde økonomiske ansvar i forhold til de midler, der er tildelt via 

ressourcetildelingsmodellen.   

 

9. Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser 
  

Valg til skolebestyrelsen skal foretages i overensstemmelse med Ministeriets bekendtgørelse nr. 28 

af 14/01/2014. 

  
Ansvar for valget 

Ansvarlig for valget er valgbestyrelsen. Valgbestyrelsen består af en formand udpeget af 

Uddannelsesudvalget, skolens leder, formanden for den afgående skolebestyrelse og et 

forældrevalgt medlem af denne. Skolens kontor fungerer som sekretariat for valgbestyrelsen. 

Valgbestyrelsen sørger for, at der gives hjemmene skriftlig orientering om valget. 

 

Valgtidspunkt 

Ordinære valg finder sted året efter kommunalvalg. Eventuel afstemning skal være afsluttet 

senest den 15. juni. Valgbestyrelsen udarbejder forud for hvert valg en tidsplan for afvikling af 

valget. Tidsplanen meddeles skriftligt til valgbare eller via skolens Intranet. 

 

Af tidsplanen skal fremgå 

 Hvor og hvornår en valgliste (liste over de forældre, som kan opstille) 

 fremlægges. 

 Hvornår man senest skal have gjort indsigelse, såfremt man ikke retmæssigt 

 er optaget på valglisten 

 Frist for at melde sig som kandidat 

 Frist for kandidaternes valgmateriale 

 Dato for valgmøde 

 Frist for at kandidaterne kan indgå aftale om fredsvalg 

 Sidste dag for at stemme 

 Klagefrist 

 Offentliggørelse af valgresultat 

 

Valgmøde 

Forud for valget afholdes på hver skole et valgmøde. På valgmødet præsenteres de kandidater, 

som forud for mødet har meddelt, at de opstiller. Men der er også mulighed for at melde sig som 

kandidat på selve mødet. Kandidater har mulighed for at få valgmateriale udsendt til 

stemmeberettigede.  Materiale skal indleveres på skolens kontor i overensstemmelse med 

tidsplanen. Valgmaterialet udsendes til alle stemmeberettigede før valget – enten i trykt form, som 

sendes med eleverne hjem – eller elektronisk på skolens hjemmeside. 
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Fredsvalg 

Såfremt de opstillede kandidater, efter fristen for at melde sig som kandidat, indbyrdes kan aftale 

fordelingen af medlemmer til bestyrelsen og stedfortrædere til bestyrelsen meddeles dette 

valgbestyrelsen skriftligt og med underskrift fra samtlige kandidater inden fristen for fredsvalg 

udløber. Er betingelserne for fredsvalg ikke opfyldt, holdes der afstemning. Skolen orienterer 

hjemmene i henhold til tidsplanen. 

 

Afstemning 

Afstemningen kan ske skriftligt eller elektronisk. 

Ved elektronisk valg skal valgbestyrelsen sikre, at valghandlingen sker i overensstemmelse med lov 

om behandling af personoplysninger. Ved skriftlig afstemning tilvejebringes det nødvendige 

stemmemateriale i form af stemmeseddel med tilhørende konvolut, yderkuvert og 

stemmevejledning ved valgbestyrelsens foranstaltning. Stemmesedlen udarbejdes på grundlag af 

de indgivne og godkendte kandidatopstillinger. 

 

Opgørelse af valget 

Stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen straks efter udløbet af fristen nævnt i tidsplanen. 

Kandidaterne placeres i rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal. I tilfælde af stemmelighed 

afgøres placeringen i rækkefølgen ved lodtrækning. Den repræsentant fra hver fysisk afdeling, 

som har fået flest stemmer er valgt. Hvis skolen har specialklasser på mindst tre klassetrin, er den 

repræsentant herfra, som har fået flest stemmer valgt. Herefter kan de øverste i 

stemmerækkefølgen betragtes som valgte, mens resten betragtes som stedfortrædere i 

rækkefølge efter størrelse af deres stemmetal. 

 

Klage 

Klager over valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser, herunder om afslag på optagelse 

på valglisten, skal indgives skriftligt inden 10 dage efter valgets endelige opgørelse til 

kommunalbestyrelsen. Materiale i forbindelse med valget herunder kandidaternes materiale og 

stemmemateriale opbevares til valgbestyrelsen har godkendt valget. 

 

Valgets resultat 

Valgbestyrelsen underretter de valgte repræsentanter og stedfortrædere om valget. 

Afstemningens resultat meddeles til kommunalbestyrelsen, der bekendtgør resultatet på 

kommunens hjemmeside. 

 

Tiltrædelse og konstituering 

Når valget er afsluttet, indkalder skolens leder den nye skolebestyrelse til konstituerende 

møde, herunder valg af formand. Indtil der er valgt en formand, ledes det konstituerende møde 

af den forældrerepræsentant, der længst har været medlem af skolebestyrelsen. Står flere i så 

henseende lige, går den ældre forud for den yngre. Hvis ingen af forældrerepræsentanterne har 

været medlem af skolebestyrelsen tidligere, ledes mødet af den ældste af 

forældrerepræsentanterne. De nye skolebestyrelser tiltræder hvervet den 1. august efter 

afslutningen af skolebestyrelsesvalgene, og de hidtidige forældrerepræsentanter fratræder 

hvervet den 31. juli ved udløbet af valgperioden. 

 

I tilfælde, hvor valget som følge af omvalg ikke er afsluttet på tiltrædelsestidspunktet, tiltræder de 

nye skolebestyrelser snarest muligt. Kommunalbestyrelsen fastsætter det nærmere tidspunkt. De 
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hidtidige repræsentanters hverv ophører tilsvarende dagen for de nye forældrerepræsentanters 

tiltræden. 

 

Suppleringsvalg 

Skulle der i valgperioden være ledige pladser i bestyrelsen, som ikke kan besættes ved at 

suppleanter indtræder i bestyrelsen, afholdes suppleringsvalg. Ved suppleringsvalg vælges 

forældrerepræsentanter og suppleanter til bestyrelsen for resten af den ordinære periode. 
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10. Kompetencefordeling  
 

 Symbolforklaring: 

 B = Beslutter                 F  = Forbereder              I  = Indstiller                    U = Udtaler                     O = Orienteres 

 

Lov 

område/§ 
Beskrivelse 

 

 

Byrådet 

 

Uddannelsesudvalg 

Center for Børn 

& Undervisning 

 

Skole-

bestyrelse 

Skole eller 

institution 
Bemærkninger 

 
 

Lov om Folkeskolen 

 

      

 Kapitel 1 – Folkeskolens formål 

2 Ansvar for, at alle børn i kommunen sikres vederlagsfri undervisning i 

folkeskolen. 

B I F    

2, stk. 2 Ansvaret for undervisningens kvalitet inden for de af byrådet afstukne mål og 

rammer. (se også § 40) 

O   B I  

2, stk. 2 Fastlæggelse af undervisningens organisering og tilrettelæggelse    B I  

Kapitel 2 – Folkeskolens struktur og indhold 

3, stk. 2  

+  

3, stk. 3 

Mål og rammer for tilrettelæggelse af specialundervisning og anden 

specialpædagogisk bistand 

 O B I F Specialpædagogisk bistand 

er mere end 9 timer ugentligt. 

3, stk. 4 Fastlæggelse af mål og rammer for skolernes samarbejder    B I  

3, stk. 6 Stillingtagen til om folkeskolerne kan tilbyde eleverne undervisning i fritiden   I B I  

3, stk. 7 Etablering af skolefritidsordning B I F U F  

3, stk. 8 Generelle retningslinjer for tilbud om voksenundervisning på 8. og 9. klassetrin B I F U F  

4 Etablering af specialpædagogisk tilbud til førskolebørn  B I U   

4 Visitering af førskolebørn til specialpædagogisk bistand   B    
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Lov 

område/§ 
Beskrivelse 

 

 

Byrådet 

 

Uddannelsesudvalg 

Center for Børn 

& Undervisning 

 

Skole-

bestyrelse 

Skole eller 

institution 
Bemærkninger 

4, stk. 2 Tilbud om undervisning i 12 år til elever hvis udvikling kræver særlig 

vidtgående hensyntagen 

  B    

5 Tilrettelæggelse af undervisningens indhold mv.    O B  

5, stk. 3 Fritagelse fra tysk eller fransk      B  

5, stk. 4 Tilrettelæggelse af undervisning i fag på andre klassetrin, end det i loven 

fastsatte 

  B  I  

5, stk. 5 Særlig støtte til elever, der har skiftet skole, har været uden undervisning i 

længere tid mv. 

    B  

5, stk. 6  Tilrettelæggelse af undervisning i dansk som andetsprog til tosprogede elever      B Pt. følges Ministeriets 

vejledende bekendtgørelse 

5, stk. 6 Modersmålsundervisning   B  I  

5, stk. 7 Modtageundervisning   B I U U  

6, stk. 2 Fritagelse for deltagelse i kristendomsundervisning     B  

7a Elevernes deltagelse i introduktionskurser til ungdomsuddannelse     B  

9, stk. 2 Tilrettelæggelse af valgfag    B I  

9, stk. 3 Elevers deltagelse i praktik i kortere perioder i virksomheder og institutioner     B  

9, stk. 4 Specielle undervisningsforløb, hvor praktik og teori kombineres i undervisning, 

der kan finde sted uden for skolen jf. § 33, 2 

    B  

9, stk. 6 Tilrettelæggelse af undervisning i andre fag og emner, end det i loven 

fastsatte, eks. praktiske eller kunstneriske betonede fag eller emner 

    

B 

 

I 

Forudsætning for 

skolebestyrelsens godkendelse 

vil være, at der udarbejdes 

læseplaner for faget  

9, stk. 8 Beskrivelser for mål og indhold i fag  B  I F 
 

10, stk. 2 Tilrettelæggelse og godkendelse af skolernes læseplaner, herunder trinforløb 

der understøtter færdigheds- og vidensmål 

 B  I F 
Jf. § 40, stk. 3. 
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Lov 

område/§ 
Beskrivelse 

 

 

Byrådet 

 

Uddannelsesudvalg 

Center for Børn 

& Undervisning 

 

Skole-

bestyrelse 

Skole eller 

institution 
Bemærkninger 

11 Tilrettelæggelse af undervisningen i børnehaveklassen, herunder obligatorisk 

sprogvurdering 

    B 
 

12 Undervisning i 2 år på samme klassetrin med forældrenes samtykke og 

overspring af klassetrin 

    B  

12, stk. 2 Henvisning til specialundervisning af ikke-foreløbig karakter     B Efter samråd med eleven og 

forældrene 

12, stk. 3 Afgørelse om optagelse på vidtgående specialundervisningstilbud i anden 

kommune end bopælskommunen 

  B  I Beslutning træffes af eleven i 

samråd med forældrene og 

skolen 

13, stk. 1 Regelmæssig underretning om elevernes udbytte af skolegangen til forældre 

og elever 

    B  

13, stk. 2 -10 Tilrettelæggelse af evaluering, test og prøver samt karakterer i udskoling og 

afgangsbeviser 

    B Testresultater indgår som en 

del af kvalitetsrapporterne 

13a, stk. 2 Skolernes testresultater i forhold til landsgennemsnit O O F    

13b Tilrettelæggelse af arbejdet med elevplaner     B  

13, stk. 10 + 

14, stk. 

1,2,3,5 

Afholdelse af prøver og obligatoriske projektopgaver     B  

14a Skoleårets begyndelse  B I U  Fastlægges i ferieplanen  

14,4 Udpegning af censorer til skriftlig censur   B    

15 Tilrettelæggelse af motion og bevægelse i undervisningstiden     B  

15, stk. 2 Tilrettelæggelse af lektiehjælp og faglig fordybelse i undervisningstiden     B  

16a Tilrettelæggelse af understøttende undervisning     B  

16b Afgørelse om at fravige reglerne om en mindste varighed af den 

understøttende undervisningstid 

      



 

Center for Børn & Undervisning    
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16b, stk. 2 Tilbud om andet relevant fritidstilbud ved fravigelse af den understøttende 

undervisnings varighed 

  B U I  

16c Dagekskursioner og/eller lejrskoler med overnatning som alternativ til den 

almindelige undervisning 

    B  

17 Godkendelse af, at elevtallet i grundskolen i særlige tilfælde kan overstige 28 

elever, dog ikke over 30 elever 

 B I U F 
 

18, stk. 2 Tilrettelæggelse af undervisningen så den rummer udfordringer for alle elever     B 
 

19, stk. 2 Oprettelse af pædagogisk læringscenter ved hver skole     B 
 

Kapitel 2a – 10. klasses struktur og indhold 

19a, b, c Tilrettelæggelse af struktur og indhold for 10. klassetrin og afgørelse om at 

henlægge 10. klasseforløb i heltidsundervisningen 

B I F U  
 

19d, stk. 5 Tilbud om andre undervisningsaktiviteter end dem der fremgår af §19d, stk. 4  B I U  
 

19d, stk. 6-8 Etablering og tilrettelæggelse af en erhvervsrettet ungdomsuddannelse     B 
 

19e Indgåelse af overenskomst med en erhvervsuddannelse der tilbyder     B 
 

19e, stk. 3 Henlæggelse af erhvervsrettede 10. klasseforløb til ungdomsskolens 

heltidsundervisning  

B I F U   
 

19j Tilbud om erhvervsrettet 10. klasses forløb (eud10), særligt målrettet elever 

motiveret for en erhvervsuddannelse  

B I F U  
 

19j, stk. 5 Sikring af, at der samarbejdes med en institution der udbyder 

erhvervsuddannelse 

  B   
 

19j, stk. 6 Fastsættelse af elever der kan optages i et erhvervsrettet 10. klassesforløb 

(edu10), samt hvilke kriterier der lægger til grund for optagelsen 

    B 
 

Kapitel 3 – Skolevæsenets ordning 



 

Center for Børn & Undervisning    
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21, stk. 2-4 Indstilling til specialpædagogisk bistand for elever, hvis udvikling kræver en 

særlig vidtgående hensyntagen, herunder også førskolebørn 

  B   

 

 

22 + 22, stk. 

2-5 og stk. 8 

Indgåelse af overenskomst med anden kommune om undervisning af elever B I F U   

23,stk. 2 Tilrettelæggelse af undervisning for elever, der ikke kan undervises på skolen 

af hensyn til deres sundhed og velfærd 

    B  

24, stk. 2 Afgørelse om at en skole kun omfatter 10. klasse B I F    

24, stk. 3 Stillingtagen til skolestruktur og sikring af hensigtsmæssig skolestruktur, der ikke 

omfatter for små skoler 

B I F U  Ved små skoler forstås skoler 

som nævnt i § 55, stk. 1, 2. pkt. 

24, stk. 4 Nedlæggelse af en selvstændig skole B I F U   

24a Stillingtagen til sammenlægning af små skoler, dagtilbud og 

skolefritidsordninger og fælles ledelse + stillingtagen til sammenlægning og 

fælles ledelse af folkeskole og ungdomsskole 

B I F U   

24b Beslutning om fælles ledelse af folkeskolen og ungdomsskolen B I F U   

25, stk. 2 Fastsættelse af endelig klassedannelse sker ved udgangen af 

børnehaveklassen 

    B Der henvises i øvrigt til 

styrelsesvedtægtens 

bestemmelser om 

klassedannelsen 

25, stk. 3-4 Mulighed for oprettelse af særlige eliteklasser (7.-10. klassetrin) og 

aldersintegreret klasser (indskoling) 

B I F U   

25a Administration af regler om holddannelse     B  

26 Befordring af elever mellem hjem/daginstitutioner og skole  

 

   B 
Jf. principper for 

klassedannelse og 

klasseplacering 

26, stk. 2 Administration af regler om befordring   B   
 



 

Center for Børn & Undervisning    
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27 Stillingtagen til indlogering af elever på 7.-10. klassetrin, hvis den daglige 

befordring mellem hjemmet og skolen ville være særlig usikker eller 

tidkrævende. 

  B   
 

Kapitel 4 - Lærerne 

31 Fritagelse af lærer for undervisning i kristendomskundskab     B  

Kapitel 5 – Undervisningspligt. Indskrivning og optagelse i folkeskolen 

33, stk. 3 Opfyldelse af undervisningspligten ved deltagelse i heltidsundervisningen efter 

7. klassetrin 

  B  I Sker efter visitation  

33, stk. 4 Opfyldelse af undervisningspligten ved deltagelse i et særligt tilrettelagt forløb 

i erhvervsmæssig uddannelse eller erhvervsmæssig beskæftigelse 

    B  

33, stk. 8 Delvis opfyldelse af undervisningspligt ved deltagelse i undervisning i fag 

indenfor folkeskolens fagrække i den kommunale ungdomsskole 

    B  

33, stk. 9 Begrænset opfyldelse af undervisningspligt ved deltagelse i kommunal eller 

statsligt støttet musikskole eller eliteidrætsudøvelse ved en idrætsforening 

    B  

34, stk. 2 Skoleudsættelse pga. barnets udvikling.   B    

34, stk. 3 Beslutning om rullende skolestart, hvor der gøres brug af individuel optagelse 

baseret på barnets alder i aldersintegrerede klasser 

B I F U   

36 Retningslinjer for optagelse i anden skole end distriktsskolen og flytning i 

skoleforløbet 

B I F   Jf. principper for 

klassedannelse og 

klasseplacering i 

styrelsesvedtægten 

36, stk. 3 Stillingtagen til optagelse af børn i anden skole end distriktsskolen og flytning i 

skoleforløbet 

    B  

36, stk. 5 Fastsættelse af frist for ansøgning om optagelse i en skole   B  I  

38 +  

38, stk. 3 

Stillingtagen til ansøgning om indskrivning af børn i folkeskolen, der ikke er 

indgivet via den digitale selvbetjenings-løsning  

  B    
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38, stk. 2 Tilrettelæggelse af den digitale selvbetjeningsløsning og vurdering af 

borgerens behov for at ansøge om indskrivning af børn i folkeskolen under 

særlige forhold 

  B    

39 Sikring af deltagelse i undervisning     B  

Kapitel 6 – Styrelse af kommunens skolevæsen. Byrådet 

40 Sikring af, at alle undervisningspligtige børn i kommunen modtager en 

undervisning, der står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.  

  B    



 

Center for Børn & Undervisning    
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40 stk.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byrådet fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed.  

 

Beslutning om følgende træffes af Byrådet på et møde: 

 

1) Bevillinger til skolevæsenet og økonomiske rammer for de enkelte skoler. 

 

2) Skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang 

med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand 

efter § 3, stk. 2, og § 4, stk. 2, undervisning i fritiden efter § 3, stk. 6, og 

skolefritidsordning efter § 3, stk. 7. Beslutningerne træffes efter indhentet 

udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler. 

 

3) Kommunens inddeling i skoledistrikter. Beslutninger om distriktsændringer 

som følge af strukturændringer træffes efter indhentet udtalelse fra 

skolebestyrelserne ved de berørte skoler. 

 

4) Suspension, jf. § 36, stk. 3, 3. pkt., i ganske særlige tilfælde fra reglerne om 

optagelse i en af kommunens folkeskoler i medfør af § 36, stk. 3, 1. og 2. pkt. 

 

5) Antallet af skoledage samt rammer for klassedannelsen, eventuel 

undervisning efter § 5, stk. 5, elevernes undervisningstimetal, skoledagens 

længde og specialundervisningen m.v. 

 

6) Generelle retningslinjer for skolernes virksomhed efter § 3, stk. 4, 8 og 9. 

 

7) Frivillige madordninger, herunder madordninger i skolefritidsordninger. 

Byrådet beslutter, om madordningerne etableres med fuld forældrebetaling 

eller gennem kommunale tilskud med hel eller delvis fri forplejning, og kan 

fastsætte nærmere rammer for ordningerne. 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

F 

 

 

 

 

U 

 

 

 

 

U 

 

40, stk. 3 
 

Godkendelse af skolernes læseplaner, jf. § 10, stk. 2. Kommunalbestyrelsen 

skal sikre, at der fastsættes en læseplan for undervisning efter § 5, stk. 4. 

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at hensynet til undervisningens fremme af 

elevernes alsidige udvikling er tilgodeset gennem beskrivelser i læseplanerne 

eller på anden hensigtsmæssig måde. 

 

O B I U F  



 

Center for Børn & Undervisning    
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40, stk. 4 
 

Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør en mål - og 

indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne, jf. § 3, stk. 4, efter indhentet 

udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler. Undervisningsministeren 

fastsætter regler om krav til indholdet af mål - og indholdsbeskrivelserne. 

 

  

B 

 

I 

 

U 

  

40 stk. 6 Ansættelse af afdelingsledere, lærere, pædagoger og andet pædagogisk 

personale. 

   U B Evt. bestemmelser i 

medstruktur 

40 stk. 6 Ansættelse af skoleledere O O B U  Evt. bestemmelser i 

medstruktur 

40 stk. 6 Ansættelse af teknisk administrativt personale    O B  

40 a 
 

Kommunalbestyrelsen udarbejder en kvalitetsrapport hvert andet år. 

Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i 

forhold til nationale og lokalt fastsatte mål, kommunalbestyrelsens 

vurdering af niveauet og opfølgning herpå og kommunalbestyrelsens 

opfølgning på tidligere relevante kvalitetsrapporter. Kommunalbestyrelsen 

kan vælge at beskrive skolerne i grupper eller kun at fremhæve visse skoler i 

kvalitetsrapporten. 

 

Stk. 2. Er niveauet i skolevæsenet eller på en skole ikke tilfredsstillende, skal 

kommunalbestyrelsen som en del af kvalitetsrapporten udarbejde en 

handlingsplan med opfølgende initiativer med henblik på at forbedre 

niveauet i skolevæsenet eller på skolen. 

 

Stk. 3. Kvalitetsrapporten skal drøftes på et møde i kommunalbestyrelsen, der 

tager stilling til rapporten, herunder opfølgning herpå. Forinden drøftelsen i 

kommunalbestyrelsen indhentes der en udtalelse fra 

skolebestyrelserne om kvalitetsrapporten. 

 

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre kvalitetsrapporter med 

eventuelle handlingsplaner og skolebestyrelsers udtalelser herom på 

internettet. Oplysninger omfattet af tavshedspligt må ikke offentliggøres. 

 

 

B 

 

I 

 

F 

 

U 

 

  

 

41 Fastsættelse af styrelsesvedtægt B I F U  
Jf. bilag til styrelsesvedtægten  



 

Center for Børn & Undervisning    
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42 Fastsættelse af skolestyrelsens sammensætning B I F U  
Jf. styrelsesvedtægten 

43,4 Ydelse af vederlag mv. for varetagelse af medlemskab af skolebestyrelsen. B  I U   

44, stk. 2,1-7 Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om:  

1)undervisningens organisering, herunder elevernes undervisningstimetal på 

hvert klassetrin, skoledagens 

længde, understøttende undervisning, holddannelse, samarbejder efter § 3, 

stk. 4, 1. pkt., eventuel 

undervisning efter § 5, stk. 4, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen 

og elevernes placering 

i klasser, 

2) adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i 

undervisningen i den kommunale musikskole 

eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening, jf. § 33, stk. 9, 

3) samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i 

samarbejdet, 

4) underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen, 

5) arbejdets fordeling mellem blandt det undervisende personale, 

6) fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i 

praktik m.v. og 

7) skolefritidsordningens virksomhed. 

   B I  

44, stk. 3 Skolebestyrelsen godkender skolens budget inden for de rammer byrådet har 

lagt.  

   B I  

44, stk. 4 Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler og fastsætter ordensregler 

og værdiregelsæt  

   B I  



 

Center for Børn & Undervisning    

   

 

 

 

 

Side 32 af 32 

Lov 

område/§ 
Beskrivelse 

 

 

Byrådet 

 

Uddannelsesudvalg 

Center for Børn 

& Undervisning 

 

Skole-

bestyrelse 

Skole eller 

institution 
Bemærkninger 

44, stk. 5 Inden for de af byrådet fastsatte rammer, godkender skolebestyrelsen om 

voksne skal kunne deltage i skolens undervisning på 8. – 10. klassetrin og 

fastsætter principper herfor.  

   B I  

44 stk. 6 Skolebestyrelsen godkender inden for de af byrådet fastsatte retningslinier, 

om skolens virksomhed skal omfatte aktiviteter i henhold til § 3, stk. 6 

((kulturaktiviteter) og fastsætte principper herfor 

   B I  

44, stk. 7 Skolebestyrelsen afgiver udtalelse til byrådet om ansættelse af leder    B I  

44, stk. 8 Skolebestyrelsen udarbejder forslag til evt. forsøgsvirksomhed, der ligger ud 

over de af byrådet lagte rammer 

B   I F  

44, stk. 8 Skolebestyrelsen udarbejder forslag til byrådet om læseplaner.    B I  

44, stk. 9 Hvis kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at der kan tilbydes 

madordninger, træffer skolebestyrelsen beslutning om, hvorvidt der skal 

oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen. 

Skolebestyrelsen fastsætter principper for madordningen inden for de 

rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Madordninger kan alene 

være et tilbud til forældrene. 

   B   

44, stk. 10 Skolebestyrelsen kan afgive udtalelser om alle forhold, der vedr. skolen og skal 

afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den 

   B I  

50,2 Fastsættelse af betaling for benyttelse af skolefritidsordning B I F    

50,7 Fastsættelse af betaling for forplejning under ekskursioner    B   

54,2 Beslutning om, at plejeforældre kan handle på vegne af 

forældremyndighedsindehaveren 

    B  

 


