Tjørring den 28. april
Til Kommunalbestyrelsen ved Herning Kommune
Lundgårdskolen ønsker at benytte sig af §16b i Folkeskoleloven i forhold til et skoleudviklingsprojekt for det kommende skoleår. Nærværende ansøgning er gældende for
vores 7., 8., og 9. årgang og tager udgangspunkt i de tilkendegivelser og ønsker, som
overbygningens lærere har fremlagt for bestyrelsen og skolens ledelse ud fra ønsket
om, at ”eleverne skal blive så dygtige, som de kan”.
I indeværende skoleår er skoledagen organiseret således, at de ældste elever har fagfaglig undervisning i tidsrummet mellem kl. 8.00 – 14.00, og mellem kl. 14.00 – 15.00
er den understøttende undervisning placeret. Den understøttende undervisning er fordelt med to ugentlige lektioner til lektiehjælp og en ugentlig lektion til klassetrivsel,
hvilket fungerer rigtig godt.
De to sidste lektioner er tildelt til understøttelse af den fagfaglige undervisning. I skoleåret 2015/16 er fagene dansk, matematik, engelsk og tysk blevet prioriteret og placeret som fagkurser, hvert fag med forløb af 2*10 uger.
Den pædagogiske begrundelsen for at benytte §16 b og dermed etablere tolærerordning/holddeling er, at undervisningssituationen på Lundgårdskolen er meget kompleks.
Vores overbygningsklasser er generelt meget store med 25-28 distriktsskoleelever.
Derudover integreres et antal elever fra vores modtagelsesklasser, typisk mellem 2-4
elever forskelligt fra fag til fag. Med op til 32 elever i klassen kan det være en stor udfordring at komme omkring alle elever og gennemføre en tilfredsstillende faglig støtte.
Lundgårdskolen vil derfor gerne ansøge om, at den ugentlige mødetid på 7., 8., og 9.
årgang nedsættes med de to sidstnævnte lektioner og i stedet etablere mulighed for at
undervisningsdifferentiere og holddele i de fagfaglige lektioner mellem kl. 8.00 –
14.00.
Hvis ansøgningen imødekommes, vil 7., 8., og 9. klasserne næste skoleår slutte skoledagen kl. 14 to dage og kl. 15 de sidste tre dage. De tre lektioner fra kl. 14.00 – 15.00
vil som i indeværende år blive brugt til to lektioners lektiehjælp og en lektion til klassetrivsel.
Ansøgningen er gældende for skoleåret 2016/17 og vil blive evalueret løbende.
Forsøgsordningen er udgiftsneutral for kommunen.
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