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Børne- og Undervisningsudvalget 

Christiansborg 

Svar på spørgsmål 464 (Alm. del): 

I brev af 1. september 2020 har udvalget efter ønske fra Jacob Mark (SF) 

stillet mig følgende spørgsmål: 

Spørgsmål:  

Vil ministeren redegøre for, hvor mange skoler, som har undervisning ef-

ter kl. 16, idet der i loven står ”at undervisningen fortsat normalt foregår 
inden for tidsrummet mellem ca. kl. 8.00 og 16.00”, og det fremgår af 
ministeriets hjemmeside, at dette ’ca.’ skal forstås sådan, at ministeriet 
ikke anbefaler skemalagt undervisning i mere end 5-10 minutter uden for 

tidsrummet kl. 8.00-16.00, og bekymringen derfor kan være, at lovens 

rammer giver mulighed for skoledage, der slutter senere end kl. 16, hvil-

ket alt andet lige vil gå ud over børnenes mulighed for at have et godt fri-

tidsliv uden for skolen? 

Svar: 

Børne- og Undervisningsministeriets viden herom bygger på den årlige 

uge 35-undersøgelse, jf. svar på spørgsmål 463. Det bemærkes, at sko-

lerne ikke spørges til, om der foregår undervisning efter kl. 16.00 i ind-

skolingen og på mellemtrinnet i uge 35-undersøgelsen. For så vidt angår 

indskolingen og mellemtrinnet kan Børne- og Undervisningsministeriet 

derfor ikke give et svar på spørgerens specifikke spørgsmål. 

 

Tabel 1 viser, hvor stor en andel af skolerne, der i undersøgelsen fra 

2019 angav, at mindst én klasse mindst en dag i ugen havde undervisning 

efter hhv. kl. 15.00 i indskolingen, 15.30 på mellemtrinnet og 16.00 i ud-

skolingen.  
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Tabel 1 

Indskolingen Andel med timer efter kl. 15.00 

1. klasse 0% 

2. klasse 0% 

3. klasse 0,2% 

Mellemtrinnet Andel med timer efter kl. 15.30 

4. klasse 0,2% 

5. klasse 0% 

6. klasse 0,2% 

Udskolingen Andel med timer efter kl. 16.00 

7. klasse 0,2% 

8. klasse 0% 

9. klasse 0% 

Kilde: Uge 35-undersøgelsen 2019 

 

Det fremgår ikke af undersøgelsen, om undervisningen slutter før kl. 

16.10, hvilket i så fald vil betyde, at undervisningen gennemføres i over-

ensstemmelse med reglerne. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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