Tjørring den 27. april
Til Kommunalbestyrelsen ved Herning Kommune
Lundgårdskolen ønsker at benytte sig af §16b i Folkeskoleloven i forhold til af lave et
skoleforsøg med organisering af den understøttende undervisning i skolens 3 modtageklasser, MTA, MTB og MTC.
Skoledagens organisering er i dag således, at modtageklasseeleverne har fagfaglig undervisning i tidsrummet mellem kl. 8.00 og 14.00, og mellem kl. 14.00 og 15.00 er den
understøttende undervisning placeret. Den understøttende undervisning i modtageklasserne bruges som yderligere understøttelse af elevernes dansk indlæring og integration
i det danske samfund. Der er fokus på danskundervisning og lektiehjælp. Hver uge har
klasserne projekttimer, hvor der undervises med fokus på nærområdet og dansk kultur,
fx har de besøgt plejehjem, MCH, DGI, Laerdansk etc.
Den pædagogiske begrundelsen for at benytte §16 b og dermed etablere tolærerordning/holddeling er, at undervisningssituationen i Lundgårdskolens modtagelsesklasser
er særdeles kompleks. Skolemæssigt spænder elevgruppen i de 3 klasser over elever,
der er analfabeter, over mange, særligt syriske elever, der ikke har gået i skole de seneste 5 år og til skole og bogligt vante elever. Aldersmæssigt er de mellem 12 og 18 år
gamle. Dog er det ét sammenfald for eleverne. De har alle stort behov for meget støtte,
de har meget svært ved at tage mange nye indtryk og læring på et nyt sprog ind i 7 timer om dagen. De vil alle med fordel kunne profitere af at have flere lærerressourcer i
færre undervisningstimer. Ligeledes vil lærerne have stor gavn af et endnu tættere
samarbejde om en meget vanskelig og udfordrende opgave.
Lundgårdskolen vil derfor gerne ansøge om, at elevernes ugentlige mødetid forsøgsmæssigt for skoleåret 2016/17 nedsættes med 4 af lektionerne mellem kl. 14.00 15.00, og i stedet etablere mulighed for at undervisningsdifferentiere og holddele i de
øvrige lektioner. Den sidste understøttende undervisningslektion vil fortsat blive brugt
til projekttimer med fokus på samfundskendskab og besøg i lokalområdets faciliteter.
Forsøgsordningen vil være udgiftsneutral for kommunen.
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