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Er praktik i 7. klasse lovligt?
Om skolepraktik
Spørgsmål:

om minimums timetal giver mulighed for en
fleks ibel planlægning af undervis ningen. Den
enkelte kommune og folkes kole s kal nemlig s elv
bes lutte, hvordan timerne s kal fordeles på
årgange og klas s etrin inden for reglerne om
minimums timetal i folkes kolen.
Minimums timetallet er det antal timer, s om
kommunerne s om minimum s kal tilbyde hver
klas s e på folkes kolerne. Minimums timetallet er
fordelt på tre fagblokke og klas s ens tid.
Minimums timetallet gælder for en treårig periode.
Derudover er der fas ts at konkrete
minimums timetal for fagene dans k, his torie og
matematik på udvalgte klas s etrin i treårige
perioder. I reglerne om minimums timetal indgår
ogs å bas is timetal. Det er det s amlede antal timer
på de enkelte klas s etrin, s om kommunerne s kal
tilbyde på s kolerne hvert år. Det vejledende
timetal er det årlige antal timer, s om
Undervis nings minis teriet anbefaler i de enkelte
fag på de enkelte klas s etrin fra 1.-9. klas s etrin. Der
er ikke noget krav om, at s kolerne s kal tilbyde et
timetal, der s varer til det vejledende timetal.

Hej
Kan I oplys e, hvor mange timer man har krav på jf.
undervis nings pligten i 7. klas s e. Jeg har en dreng,
der pt. ikke går i s kole, og vi har forlangt at s kolen
overholder s in undervis nings pligt. De har nu lavet
et s kema, hvor han undervis es i 9 timer, og de
arbejder på, at han s kal i praktik.
Så vidt jeg s elv kan finde frem til, s kal
undervis nings pligten s vare til det timetal, der er
vedtaget i kommunen, hvilket er ca. 21 i vores
kommune. Endvidere kan jeg ikke finde den
paragraf, hvori det bekræftes , at en 7. klas s es elev
kan komme i praktik. Tværtimod s tår der i
Folkes koleloven, at man førs t kan komme i praktik
fra 8. klas s e. Har jeg overs et en undtagels e på
denne regel? Det kan oplys es , at vi s om forældre
ikke øns ker at vores s øn s kal i praktik, men at der
findes en ny s kole til ham.
Med venlig hils en HA

Det er alts å ikke noget man lige kan s lå op i en
tabel og s e, hvor mange timer en 7. klas s e s kal
have, men i dit tilfælde er det mås ke heller ikke det
vigtigs te. Jeg har fors tået, at din s øn får
enkeltmands undervis ning, indtil der findes et
egnet undervis nings tilbud.
Enkeltmands undervis ning kan iværks ættes i
gans ke s ærlige tilfælde hvor anden undervis ning
ikke er mulig. Skolemyndighederne s kal i dis s e
tilfælde ”uden ophør unders øge mulighederne for
at henvis e eleven til et egnet tilbud på en s kole,
s åledes at enkeltmands undervis ningen får en s å
kort varighed s om muligt ” s om der s tår i
vejledningen til bekendtgørels en om folkes kolens
s pecialundervis ning. Der s tår ogs å, at det
ugentlige timetal bør være minds t 8–10 timer på
4. til 10. klas s etrin. De 9 timers undervis ning, s om
din s øn får, er alts å i orden, hvis der er tale om
enkeltmands undervis ning. Er der tale om, at han
deltager i klas s ens undervis ning i 9 timer, er det
ikke i orden, s å s kal han i det minds te have
s upplerende undervis ning.

S va r :
Kære HA
Du s tiller to s pørgs mål: Om minimums timetal i 7.
klas s e og om man kan opfylde
undervis nings pligten i 7. klas s e med et
praktikophold. Lad os tage dem et ad gangen.
Reglerne om minimums timetal og vejledende
timetal er gans ke indviklede, og kræver en
længere forklaring, men her er en kort vers ion. Vil
du vide mere må jeg henvis e til
Undervis nings minis teriets hjemmes ide.
Det er kommunerne, s kolebes tyrels erne og
s kolelederne, der fas ts ætter rammerne for
undervis ningen på s kolerne. For folkes kolernes
vedkommende s ker det ud fra
Undervis nings minis teriets minimums timetal og
det vejledende timetal. Reglerne
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Hvis jeg har fors tået dig rigtigt, og at s kolen vil
ers tatte undervis ningen i 7. klas s e med praktik,
kan jeg godt fors tå at du ikke kan finde den
paragraf, hvorefter det er lovligt. Den kan jeg heller
ikke finde. Som du s elv er inde på kan en elev
opfylde undervis nings pligten efter afs lutning af 7.
klas s e ved at deltage i s ærligt tilrettelagte forløb,
men kun efter anmodning fra forældrene og med
inddragels e af Ungdommens
Uddannels es vejledning, og eleven s kal des uden
s om minimum undervis es i dans k og matematik.
Du har alts å ret i at s kolen ikke kan ers tatte
undervis ningen med praktik i 7. klas s e, det vil
være i s trid med folkes koleloven.
Du s kriver ikke hvorfor s kolen ikke kan undervis e
din s øn i 7. klas s e, s å med hens yn til valg af anden
s kole kan jeg ikke udtale mig præcis t. Under alle
oms tændigheder vil jeg anbefale dig at tale med
Pædagogis k Ps ykologis k Rådgivning (PPR), de
kender s ikkert allerede kender din s øn, og de har
det nødvendige lokalkends kab. Der s kal meget
hurtigt findes et undervis nings tilbud til din s øn,
hvor han kan undervis es s ammen med andre.
Jeg vil ogs å minde dig om, at I har frit s kolevalg.
Det gælder ogs å s elv om din s øn mås ke har behov
for s pecialpædagogis k bis tand. Hvis du finder en
s kole, s om du mener kan give din s øn et godt
undervis nings tilbud, s kal den tage ham hvis den
har plads . Du s kal dog være opmærks om på, at I
s elv s kal afholde eventuelle trans portudgifter.
Hvis s kolen fas tholder, at de vil opfylde
undervis nings pligten ved at s ende ham i et
praktikophold, kan du klage til
kommunalbes tyrels en.
Du er velkommen til at henvende dig til
Forældrerådgivningen igen, hvis du får brug for
det.
Venlig hils en, Forældrerådgivningen
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