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Supplement til svar på 10 dages forespørgsel fra Socialde-
mokratiet vedr. to-voksenordning mv.  
 

 

Baggrund 

Socialdemokratiet har sendt en 10 dages forespørgsel til Børn og Unge 

vedr. to-voksenordningen samt gennemførelse og aflysning af undervis-

ningstimer. Børn og Unge har fremsendt en besvarelse af 14. maj 2019.  

 

Flere af spørgsmålene krævede dog supplerende data fra skolerne, og et 

indberetnings- og registreringsarbejde på skolerne kunne ikke nås inden for 

tidsrammen. Efter aftale med Socialdemokratiet er der gennemført en min-

dre undersøgelse på to skoler med henblik på at indhente data til konkret 

belysning af spørgsmålene ud fra disse skoler.  

 

Elsted Skole og Katrinebjergskolen er valgt som ’cases’ til belysning af 

spørgsmålene. De to skoler er valgt, da de er blandt de skoler, hvor flest 

klasser har anvendt § 16 b.  

 

Besvarelse 

Spørgsmål 1a:  

Er samtlige af de vekslede timer blevet gennemført med to voksne?  

 

Svar fra Børn og Unge:  

Elsted Skole og Katrinebjergskolen oplyser, at de i skoleåret 2017/18 har 

gennemført 100 % af de konverterede timer som to-voksentimer i den fagop-

delte undervisning. Alle de berørte timer er således konverteret én til én, 

hvilket vil sige, at én times understøttende undervisning er konverteret til én 

undervisningstime med to voksne.  

Skoleåret 2017/18 er af forvaltningen valgt som opgørelsesperiode med 

henblik på, at opgørelsen omfatter et fuldt skoleår. 

 

                            

Spørgsmål 1b:  

Er der blevet vekslet timer fra understøttende undervisning til to-voksen ti-

mer, som er blevet brugt på eksempelvis vikardækning, eksamensobserva-

tion og lignende?  

 

Svar fra Børn og Unge: 

Elsted Skole og Katrinebjergskolen oplyser, at de i skoleåret 2017/18 ikke 

har anvendt konverterede timer til vikardækning, eksamensobservation eller 

andet. Alle de berørte timer er således konverteret til to-voksentimer i fagun-

dervisningen i tråd med reglerne for brug af § 16 b.  

Skoleåret 2017/18 er af forvaltningen valgt som opgørelsesperiode med 

henblik på, at opgørelsen omfatter et fuldt skoleår. 
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Spørgsmål 2:  

Hvor mange timer – hvis nogen – er blevet aflyst på de aarhusianske skoler?  

 

Svar fra Børn og Unge:  

Opgørelsen fra Elsted Skole og Katrinebjergskolen viser, at det er 89,4 % af 

alle undervisningstimer på tværs af alle klassetrin og inklusiv den understøt-

tende undervisning, som er blevet gennemført efter planen, beregnet som 

vægtet gennemsnit af de to skoler. Samlet set er det således 10,6 % af un-

dervisningstimerne, der ikke er blevet gennemført som planlagt. Heraf er 

langt de fleste timer blevet gennemført med vikarer, herunder hovedsageligt 

med læreruddannede vikarer. I gennemsnit er der 0,2 % af timerne, hvor der 

ikke er foregået undervisning på de to skoler.  

 

Den gennemsnitlige andel undervisningstimer læst efter planen på de to 

skoler ligger en smule højere end det landsgennemsnit (88,9 %), som Un-

dervisningsministeriet har beregnet på baggrund af en stikprøveundersø-

gelse på 314 skoler i 20181. Samtidig ligger andelen af undervisningstimer, 

hvor der ikke er foregået undervisning, en smule lavere end landsgennem-

snittet (0,3 %).  

 

Oversigt over andel undervisningstimer, som ikke er gennemført som planlagt, 

og hvordan disse timer er vikardækket – gennemsnit for de to stikprøveskoler 

Andel timer gennemført efter planen 

 
89,4 % 

Andel timer gennemført med en læreruddannet vikar eller 
en vikar med særlige kvalifikationer 

4,5 % 

Andel timer gennemført med en pædagoguddannet vikar 
eller en vikar med relevante kvalifikationer 

1,3 % 

Andel timer gennemført af en vikar uden kvalifikationsgi-
vende uddannelse eller særlige/relevante kvalifikationer 

4,4 % 

Andel timer hvor en klasse ifm. fravær har arbejdet alene 
eller under opsyn 

0,2 % 

Andel timer, hvor der ikke er foregået undervisning 

 
0,2 % 

Opgørelsesperiode: 25. marts – 12. april 2019. 

 

Opgørelsesmetoden er valgt af forvaltningen og er i tråd med Undervisnings-

ministeriets undersøgelse af undervisningstimer fra 2018. I lighed med mini-

steriets undersøgelse er der udvalgt en periode på 15 undervisningsdage 

som stikprøve for belysningen af aflyste timer.  

 
 

 

                                                      
1 Styrelsen for It og Læring, UVM (2018): ”Notat om folkeskolers brug af vikarer i un-

dervisningen” 

https://stukuvm.dk/aktuelt/uvm/2018/aug/180825-vikarer-staar-for-mere-end-hver-tiende-undervisningstime-i-folkeskolen
https://stukuvm.dk/aktuelt/uvm/2018/aug/180825-vikarer-staar-for-mere-end-hver-tiende-undervisningstime-i-folkeskolen

