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Herningsholmskolen, den 1. maj 2016

Til kommunalbestyrelsen ved Herning Kommune

Ansøgning vedr. dispensation for folkeskolelovens § 16b – kortere skoledag

Iflg. § 16b kan Kommunalbestyrelsen godkende at nedsætte undervisningstiden ved at
aflyse den understøttende undervisning med henblik på at yde faglig støtte og
undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen.

Herningsholmskolen ansøger hermed om, at mødetiden for eleverne på 5. og 6. årgang i
skoleåret 2016/2017 nedsættes med 1 lektion, der konverteres til to-lærerordning. I
indeværende skoleår er en del af den understøttende undervisning placeret i den
fagopdelte undervisning. Dette til dels for at tilgodese lektionslængden på 60 minutter og
dels for, at man i fagene får bedre mulighed for fordybelse. For at skabe plads til
forsøgsordningen ønsker vi i kommende skoleår at gøre følgende:

-

5. årgang: i indeværende skoleår har vi én ugentlig time i understøttende
undervisning. Denne ønsker vi at konvertere til tolærerordning.

-

6. årgang: går fra 240 årlige undervisningstimer i dansk til 220 timer. De sidste timer
hentes fra historie, hvor vi går fra 80 årlige undervisningstimer til 60 timer.

På Herningsholmskolen er vi meget optagede af, hvordan vi bedst muligt arbejder med de
to overordnede mål; Alle børn skal blive så dygtige, som de kan – og – Alle børn skal være
en del af fællesskabet, og med ordningen mener vi, det bliver muligt at imødekomme
målene endnu bedre. Vi ønsker dermed at skabe mere tid til
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læringssamtaler med eleverne, så de bliver mere bevidste om deres individuelle mål
samtidig med, at der bliver mulighed for at følge op deres trivsel på skolen. Elevplanen
skal desuden være omdrejningspunkt for læringssamtalerne. En anden dimension er, at vi
ønsker at tilgodese muligheden for holddeling på de forskellige årgange, således at
elevernes individuelle, faglige niveau kan tilgodeses bedre.

Omlægningen af timer fra den understøttende undervisning er udgiftsneutral, da eleverne
ikke er i pasningstilbud.

Med venlig hilsen

Lone Krog, skoleleder

Peder Hyldahl, skolebestyrelsesformand
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