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Notat 

Vedr. midlertidig håndtering af elever i reduceret skema 

Timetallet på henholdsvis 30, 33 og 35 timer, der i henhold til lovgivningen svarer til elevens 

klassetrin, gælder for alle elever. 

Undtagelsesvis vil der dog kunne dispenseres i de særlige tilfælde, hvor en elev på grund af 

somatiske eller psykiske årsager ikke vil kunne deltage i den fulde undervisningen, selv om denne i 

videst muligt omfang er tilpasset eleven.   

Kapitel 4 § 13, stk. 3 i bekendtgørelsen: 

Timetallet kan med forældrenes tilslutning nedsættes, hvis elevens helbred ifølge lægeerklæring 

ikke tillader gennemførelse af fuld undervisning. 

Skoleforvaltningen har igennem længere tid været i dialog med Undervisningsministeriet og 

Lægeforeningen i Aalborg kommune, PLO-K, om håndteringen og udfærdigelsen af en sådan 

lægeerklæring. Der findes i sundhedssystemet ikke på nuværende tidspunkt en specifik 

lægeerklæring, der kan håndtere dette lovkrav, hvorfor skoleforvaltningen har anmodet om at 

rejse problematikken i KL’s attestudvalg. Inden udgangen af 2017 forventes en afklaring af dette. 

Indtil der træffes en permanent beslutning om håndtering af den lovpåkrævede lægeerklæring, 

dispenseres således i Aalborg Kommune, at det er skole og forældre, der med faglig vejledning fra 

PPR  vurderer, om en elev i en periode har behov for reduceret timetal. 

Det er skolens ansvar at tilbyde pasning i undervisningstiden. 

 Der tilrettelægges, med udgangspunkt i elevplanen, et relevant forløb for eleven, der løbende 

justeres og tilpasses, således denne rummer målsætning og initiativer i processen. Herunder tages 
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stilling til, hvad eleven tilbydes i det tidsrum, hvor der aktuelt ikke er undervisning. Der henvises i 

øvrigt i denne sammenhæng til Handlevejledningen for bekymrende fravær. 

Skole og forældre afholder undervejs i forløbet kvartalsvise opfølgningsmøder med mulighed for 

at inddrage vejledning fra PPR. 

I tvivlstilfælde rettes henvendelse til skolechef Jakob Ryttersgaard, der vurderer behovet for en 

eventuel lægefaglig bistand fra en af kommunens lægekonsulenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


