
Fravigelser fra regler i folkeskoleloven i Esbjerg kommune 
Vedtaget af Esbjerg byråd  

 

 

 

Folkeskoleområdet 

Bestemmelser i folkeskoleloven HVOR: Angiv hvor i 
kommunen den fraviges. 
(helt eller delvist) 

HVORNÅR: Angiv den 
periode hvor bestemmelsen 
fraviges - Dato for 
ikrafttrædelse og 
udløbsdato. 
Angiv også hvis perioden 
ændres undervejs.  
 

Bemærkninger mv. 
(evt. henvisning) 

Folkeskolens struktur og indhold til og med 9. klasse 
§ 3. Om folkeskolens struktur, rammer for undervisningen, åben skole, 
mulighed for at tilbyde undervisning i fritiden, optagelse i en 
skolefritidsordning mv. 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor.  

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 4.     
Stk. 5.      
Stk. 6.      



Stk. 7.      
Stk. 8.     
Stk. 9.      
§ 5. Om undervisningens indhold og tilrettelæggelse 
 

 

 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1     
Stk. 2.      
Stk. 3.      
Stk. 4.      
Stk. 7.     
§ 6. Om undervisningen i kristendomskundskab Alle kommunens skoler: 

Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1     

Stk. 2, 4. pkt.     

§ 7. I undervisningen i grundskolen indgår følgende obligatoriske emner: 
1) Færdselslære, 
2) sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  



3) uddannelse og job. 
 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 2.     
§ 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til 
ungdomsuddannelse, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år. 
 

 Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024 

 Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 2.     
§ 9. Om valgfag 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 2.     



Stk. 3.      
Stk. 4.      
Stk. 5.      
Stk. 6.      
Stk. 7.      
Stk. 8.     
Stk. 9.      
§ 10. Om formålet med undervisningen og obligatoriske emner. 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 2.     
Stk. 3.     
Stk. 4.      
Stk. 5.      
§ 11. Om undervisningen i børnehaveklassen 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 2.     



Stk. 3.      
§ 11 a. Om obligatoriske sprogprøver i børnehaveklassen på skoler og 
afdelinger af skoler, hvor mere end 30 pct. af eleverne bor i et 
udsatboligområde, der har været på listen over udsatte boligområder.  

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 2.      
Stk. 3.      
Stk. 4.      
Stk. 5.      
§ 12. Om at eleverne undervises på det klassetrin i grundskolen, der svarer til 
deres skolealder, og skolelederens mulighed for at bestemme, at en elev rykkes 
et klassetrin op eller undervises på samme klassetrin i 2 år, hvis det er til 
elevens bedste.  

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 4.      
§ 13. Om skole-hjemsamarbejde, den løbende evaluering af elevernes udbytte 
af undervisningen og test i udvalgte fag og på bestemte klassetrin 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Fra 17/5 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 

Hele paragraffen fraviges 



de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 
Stk. 1.     
Stk. 2.      
Stk. 4.      
Stk. 6.      
Stk. 7.      
Stk. 8.      
Stk. 9.      
Stk. 10.      
§ 13 a. Børne- og undervisningsministeren offentliggør på baggrund af de 
afholdte test, jf. § 13, stk. 3, hvert år landsresultaterne. 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 2.      
§ 13 b. Om elevplan 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     



Stk. 2.      
Stk. 3.     
Stk. 4.     
Stk. 5.      
Stk. 6.      
§ 14. Om folkeskolens afgangseksamen og 9.-klasseprøver. 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis der er 
godkendt, at andre fag 
indgår i folkeskolens 
afgangseksamen og 
angiv de fag, der indgår 
i stedet, jf. § 9, stk. 2, i 
lov om velfærdsaftaler 
på dagtilbudsområdet 
og folkeskoleområdet 

Hele paragraffen fraviges 

§ 14 a. Om skoleårets begyndelse og skolernes sommerferie 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 2.      
§ 14 b. Om den undervisningstidens samlede varighed Alle kommunens skoler: 

Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  
Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 



Signaturskolen 
Vadehavsskolen 

Urbanskolen 
Studie10 /Ungdomsskolen 

Stk. 1.     
Stk. 2.      
Stk. 3.     
Stk. 4.      
§ 15. Om at eleverne dagligt skal have motion og bevægelse, og at der skal 
etableres lektiehjælp. 
 

 Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024 

 Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 2.      
§ 16. Om det samlede årlige undervisningstimetal 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 2.      
Stk. 3.      
Stk. 4.      



§ 16 a. Om understøttende undervisning 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 2.      
§ 16 b. Om mulighed for at afkorte undervisningstiden med henblik på ekstra 
personale i klassen 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     

Stk. 2.      
Stk. 3.      
Stk. 4.     
§ 16 c. Om ekskursioner og lejrskoler. 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 

Hele paragraffen fraviges 



de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Signaturskolen 
Vadehavsskolen 

Urbanskolen 
Studie10 /Ungdomsskolen 

Stk. 1.     
Stk. 2.     
§ 16 d. Om afkortning af undervisningstiden med henblik på at tilrettelægge 
andre aktiviteter 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 2.      
§ 17. Om klassestørrelser. 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 2.     
§ 18. Om undervisningsdifferentiering og tilrettelæggelse af undervisningen 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  



Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges Bohrskolen 
Cosmosskolen 

Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 
Stk. 1.     
Stk. 2.     
Stk. 3.      
Stk. 4.      
Stk. 5.      
§ 19. Om det pædagogiske læringscenter og mulighed for at etablere fælles 
ledelse med et folkebibliotek 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 2.     
Stk. 3.      
Stk. 4.      

10. klasses struktur og indhold 
§ 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter 
grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af 
uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Alle kommunens skoler: 
Studie10 /Ungdomsskolen 

  

Sæt x her hvis 
paragraffen fraviges  

Hele paragraffen fraviges 



§ 19 b. Undervisningen i 10. klasse omfatter en obligatorisk del, jf. § 19 c, og 
en valgfri del, jf. § 19 d. Ved undervisningsforløb, der er tilrettelagt som 
helårsforløb, udgør det mindste antal årlige undervisningstimer 840. Ved 10.-
klasseforløb, der planlægges af kortere varighed end et år, reduceres timetallet 
for de obligatoriske fag, jf. § 19 c, stk. 2, tilbudsfag og andre 
undervisningsaktiviteter, jf. § 19 d, stk. 2-5, forholdsmæssigt. 
 

Alle kommunens skoler: 
Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 2.      
Stk. 3.      
§ 19 c. Den obligatoriske del af 10. klasse omfatter obligatoriske fag, 
brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et 
uddannelsesperspektiv, en selvvalgt opgave og arbejde med en 
uddannelsesplan, herunder vejledning. 
 

Alle kommunens skoler: 
Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 2.      
Stk. 3.      
Stk. 4.      
Stk. 6.      
§ 19 d. Den valgfrie del af 10. klasse omfatter tilbudsfag, andre 
undervisningsaktiviteter og brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse 
eller kombinationer af brobygning til erhvervsrettet ungdomsuddannelse og 
ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv. 

Alle kommunens skoler: 
Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  



 

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 2.      
Stk. 3.      
Stk. 4.      
Stk. 5.      
Stk. 6.      
Stk. 7.      
Stk. 8.      
§ 19 e. Kommunalbestyrelsen kan ved indgåelse af overenskomst med en 
institution, der udbyder erhvervsuddannelse, tilbyde et 10.-klasseforløb, der 
kombinerer 10. klasse med 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb. 
Eleven skal opfylde adgangskravene til erhvervsuddannelserne, jf. lov om 
erhvervsuddannelser, for at kunne påbegynde forløbet. 
 

Alle kommunens skoler: 
Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 2.      
Stk. 3.      
Stk. 4.      
Stk. 5.      



 
§ 19 f. Elever i 10. klasse kan indstille sig til 10.-klasseprøver i et eller flere af 
fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, fransk og fysik/kemi eller indstille sig 
til at aflægge en eller flere af folkeskolens 9.-klasseprøver i fagene dansk, 
matematik og engelsk. Der kan ske indstilling til prøve enten til 
vinterterminen eller sommerterminen. En elev kan kun indstille sig til prøve i 
et fag, hvis eleven har fulgt undervisningen i det pågældende fag frem til 
prøveafviklingen. Elever, der har fulgt undervisningen i eud10, jf. § 19 j, skal 
aflægge prøve i dansk og matematik, hvis de ikke ved afslutningen af 9. klasse 
har opnået mindst 2,0 i karaktergennemsnit i hvert af fagene ved folkeskolens 
9.-klasseprøver. 
 

Alle kommunens skoler: 
Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 2.      
Stk. 3.      
Stk. 4.     
§ 19 g. Betegnelsen 10. klasse må kun anvendes i andre skoleformer end 
folkeskolen, hvis undervisningen står mål med den obligatoriske undervisning 
i folkeskolens 10. klasse, jf. § 19 c, stk. 2, 3, 5 og 6, jf. dog § 19 i, stk. 1, om 
specialundervisning, og hvis skolen tilbyder de dertil knyttede prøver, jf. § 19 
f, stk. 1. § 19 c, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse for disse skoler. For 
eud10, jf. § 19 j, gælder bestemmelsen i § 22, stk. 11. 
 

Alle kommunens skoler: 
Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for  

Hele paragraffen fraviges 

§ 19 h. § 10 gælder tilsvarende for fagene i § 19 c, stk. 2, og § 19 d, stk. 2 og 4. 
 

Alle kommunens skoler: 
Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  



Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 2.      
Stk. 3.      
Stk. 4.      
Stk. 5.      
§ 19 i. § 3, stk. 2-6, 8 og 9, og §§ 3 a og 3 b gælder tilsvarende for 
undervisningen i 10. klasse. I forbindelse med fastsættelse af regler i medfør af 
§ 3, stk. 3, kan børne- og undervisningsministeren fravige § 19 c, stk. 2, 4 og 5, 
samt § 19 d. 
 

 Alle kommunens skoler: 
Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024 

 Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for hver 
enkelt styk nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 2.      
Stk. 3.      
Stk. 4.      
§ 19 j. Kommunalbestyrelsen skal foruden den almindelige 10. klasse, jf. §§ 19 
b-19 d, tilbyde et erhvervsrettet 10.-klasseforløb (eud10), som er særligt 
målrettet elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse efter 9. klasse, 
men ikke opfylder de faglige adgangskrav hertil, jf. lov om 
erhvervsuddannelser, eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette 
valg. Eud10 skal tilrettelægges som et helårsforløb, der omfatter mindst 840 
årlige undervisningstimer. 
 

Alle kommunens skoler: 
Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 

Hele paragraffen fraviges 



de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Stk. 1.     
Stk. 2.      
Stk. 3.      
Stk. 4.      
Stk. 5.      
Stk. 6.      

Skolevæsenets ordning 

§ 22. En kommunalbestyrelse kan efter overenskomst med en anden 
kommune eller den pågældende skole, jf. nr. 2-6, henvise elever til 
undervisning, jf. § 20, stk. 1 og 2, i 
1) en anden kommunes skoler, 
2) en statsskole, 
3) en anmeldt fri grundskole, 
4) en godkendt efterskole, 
5) en godkendt fri fagskole eller 
6) en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, for så vidt angår 
undervisning i 10. klasse. 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 3.      
Stk. 4.      
Stk. 7.      
Stk. 8.      
Stk. 9.      
Stk. 10.      
Stk. 11     



Stk. 12.     
Stk. 13.      
§ 24. Om skolestørrelse, nedlæggelse af en skole mv. 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 2.      
Stk. 3.      
Stk. 4.      
§ 24 a. Om etablering af fælles ledelse mellem en folkeskole med eventuel 
skolefritidsordning og et dagtilbud eller fritidshjem. 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1     
Stk. 2.      
Stk. 3.      
Stk. 4.      
§ 24 b. Om etablering af fælles ledelse mellem en folkeskole og en 
ungdomsskole. 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  



Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 
Stk. 1.     
Stk. 2.      
Stk. 3.      
Stk. 4.      
§ 25. Om opdeling i klasser, mulighed for at etablere aldersintegrerede klasser, 
eliteidrætsklasser og talentklasser i musik mv. 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 2.      
Stk. 3.      
Stk. 4.      
Stk. 5.      
§ 25 a. Om organiseringen af undervisningen i hold. 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 



Urbanskolen 
Studie10 /Ungdomsskolen 

Stk. 1.     
Stk. 2.      
Stk. 3.      
Stk. 4.      
Stk. 5.      
§ 27. Om mulighed for at sørge for indlogering i skolebyen af elever på 7.-10. 
klassetrin, hvis den daglige befordring mellem hjemmet og skolen ville være 
særlig usikker eller tidkrævende. 
 

 Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 2.      

Lærere og øvrigt undervisende personale 
§ 28. For at kunne varetage undervisningen i folkeskolens 1.-10. klasse skal 
underviseren have gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen eller anden 
læreruddannelse, der er godkendt af børne- og undervisningsministeren i 
denne henseende, jf. dog stk. 2 og §§ 29 a, 30 og 30 c. Godkendelsen kan 
betinges af, at de uddannede består en prøve ved en professionshøjskole, der 
af børne- og undervisningsministeren er godkendt til at uddanne lærere i 
folkeskolen. 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 



Stk. 1.     
Stk. 2.      
§ 29. For at kunne varetage undervisningen i børnehaveklassen skal 
underviseren have gennemført uddannelsen til pædagog eller en tilsvarende 
uddannelse, der er godkendt af børne- og undervisningsministeren til dette 
formål, jf. dog §§ 29 a, 30 og 30 c. Godkendelsen kan betinges af, at de 
uddannede består en prøve ved en professionshøjskole, der af børne- og 
undervisningsministeren er godkendt til at uddanne pædagoger. Børne- og 
undervisningsministeren kan i særlige tilfælde fravige bestemmelsen i 1. pkt. 

 Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis 
paragraffen fraviges 

Hele paragraffen fraviges 

§ 29 a. Personale med lærer- eller pædagoguddannelse, jf. §§ 28 og 29, kan 
varetage undervisning i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin. Det er en 
betingelse, at pædagogen på 1.-3. klassetrin varetager afgrænsede 
undervisningsopgaver inden for sine kompetencer og kvalifikationer i øvrigt. 
Tilsvarende er det en betingelse, at læreren i børnehaveklassen varetager 
afgrænsede undervisningsopgaver inden for sine kompetencer og 
kvalifikationer i øvrigt. 
 

 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis 
paragraffen fraviges 

§ 30. Personale med pædagoguddannelse, jf. § 29, og andet personale med 
relevante kvalifikationer kan varetage understøttende undervisningsopgaver. 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis 
paragraffen fraviges 

Hele paragraffen fraviges 



§ 30 a. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere 
bestemmelser om kvalifikationskrav til personer, der skal varetage særlige 
undervisningsopgaver eller opgaver af særlig karakter i tilknytning til 
undervisningen. 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis 
paragraffen fraviges 

Hele paragraffen fraviges 

§ 30 b. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kan godkende, at lærere, som 
ikke har gennemført den danske uddannelse til lærer i folkeskolen og ikke har 
fået godkendt en tilsvarende uddannelse, jf. § 28, stk. 1, varetager 
undervisning i børnehaveklassen, jf. § 29 a, og i 1.-10. klasse, jf. § 28, stk. 1. 
Godkendelse efter 1. pkt. forudsætter, at den pågældende har kvalifikationer, 
der svarer til uddannelsen til lærer i folkeskolen. 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 2.      
Stk. 3.      
Stk. 4.      
§ 30 c. I helt særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at ansætte personer som 
nævnt i §§ 28, 29 og 30 b til at varetage undervisningen i børnehaveklassen og 
i 1.-10. klasse, kan kommunalbestyrelsen fravige lovens § 28, stk. 1, 1. pkt., § 
29, 1. pkt., § 29 a, 1. pkt., og § 30. 
 

 Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis 
paragraffen fraviges  

Hele paragraffen fraviges 



Undervisningspligt. Indskrivning og optagelse i folkeskolen 

§ 34. Om udsættelse af undervisningspligtens indtræden og rullende 
skolestart. 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 2.     

Stk. 3.     
§ 35. Forældremyndighedens indehaver eller den, der faktisk sørger for 
barnet, skal medvirke til, at barnet opfylder undervisningspligten, og må ikke 
lægge hindringer i vejen herfor. 
 

 

  §35 fastholdes for 
samtlige skoler 
Fastslår specifikt 
forældremyndighedens 
ansvar for at 
overholde 
undervisningspligten, 
hvilket er vigtigt 
element i forhold til 
indsatser mod fravær 
jf. §39. 

Sæt x her hvis 
paragraffen fraviges. 

§ 36. Et barn kan efter forældrenes anmodning, jf. § 54, indskrives i 
folkeskolen fra begyndelsen af det kalenderår, hvor det fylder 5 år. 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 



Studie10 /Ungdomsskolen 

Stk. 1.     
Stk. 2.      
Stk. 5.      
§ 37. Et barn skal efter forældrenes anmodning, jf. § 54, optages i 
børnehaveklasse i det kalenderår, hvor barnet inden 1. oktober fylder 5 år, 
hvis det må antages at kunne følge undervisningen. 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis 
paragraffen fraviges  

Hele paragraffen fraviges 

§ 38. Om indskrivning af børn i folkeskolen via digital selvbetjening.  

 

  §38 fastholdes for 
samtlige skoler 
Med fastholdelse af 
§38 sikres en ensartet 
indskrivning og 
optagelse i folkeskolen 
og skolefritidsordning. 
Hermed videreføres 
nuværende rammer og 
system til indskrivning 
af alle børn. Dermed 
sikres at alle børn er 
registreret ens og 
forældre oplever et 
ens serviceniveau, som 
ikke er afhængig af 
den enkelte skoles 
interesse. 

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 



Stk. 1.     
Stk. 2.      
Stk. 3.      
Stk. 4.      
§ 39. Skolens leder påser, at alle elever, der er optaget i skolen, deltager i 
undervisningen og registrering af fravær. 

 

  §39 fastholdes for 
samtlige skoler 
Med fastholdelse af 
§39 og den tilhørende 
bekendtgørelse sikres 
videreførelse af 
eksisterende rammer 
omkring fravær. Her 
beskrives rettigheder 
og pligter for elever, 
orældre og skole i 
orhold til elevens 

deltagelse i 
undervisning og 
opfølgningen på 
ravær.  

Paradigmeskifte 2.0 er 
en hegnspæl i de 
kommunale rammer 
for Velfærdsaftalen: 
Paradigmeskifte 2.0 
fastsætter rammer for, 
hvordan arbejdet med 
børn i udsatte 
positioner skal 
forløbe, således alle 
institutioner lever op 
til lovgivninger på 
området. 
Ligeledes opstiller den 
rammer for en tidlig 

f
f

f

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 



og tværgående indsats, 
som har til formål at 
sikre bedst mulig 
understøttelse af børn 
og familier, som har 
brug for støtte. Dette 
arbejde fastlægges i 
Esbjerg Kommunes 
TVÆRS struktur. 
I Paradigmeskiftet 2.0 
under punktet: 
Skoletilbud er altid en 
del af indsatsen – 
fastslås bl.a.: 
• Andel af 
skoleforsømmere skal 
kortlægges og udgøre 
indikatoren på 
forebyggelsesbehov i 
skoleregi. 
• Samtlige 
skoleforsømmere får i 
regi af skoleområdet 
og 
evt. i samarbejde med 
Familierådgivningen 
lagt en 
sammenhængende 
plan for, hvordan de 
kan vende tilbage til 
skolegang. 

Stk. 1.     
Stk. 2.     
Stk. 3.  
 

 
 

   



Kommunalbestyrelsen 
§ 40. Om kommunalbestyrelsens adgang til at fastlægge mål og rammer for 
skolens virksomhed mv. 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 2.     
Stk. 3.      
Stk. 5.      
Stk. 6.      
Stk. 7.      
§ 40 a. Om udarbejdelse af kvalitetsrapporter 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 2.      
Stk. 3.      
Stk. 4.     
Stk. 5.      
§ 41. Om fastsættelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  



Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges Bohrskolen 
Cosmosskolen 

Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 
Stk. 1.     
Stk. 2.      
Stk. 3.      

Skolebestyrelsen 

§ 42. Om skolebestyrelsens sammensætning  
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1, 2. pkt, og nr. 1-3     
Stk. 2     
Stk. 3.     
Stk. 4.     
Stk. 5.      
Stk. 6.      
Stk. 7.      
Stk. 8.      
Stk. 9.      
Stk. 10.      
Stk. 11.      



Stk. 12.      
Stk. 13.      
§ 43. Kommunalbestyrelsen fastsætter efter godkendelse af de berørte 
skolebestyrelser regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen. 
 

 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller
sæt kryds ud for det eller
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 2.     
Stk. 3.     
Stk. 4.     
§ 44. Om skolebestyrelsens virksomhed og opgaver 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 2.     
Stk. 3.     
Stk. 4.     
Stk. 5.     
Stk. 6.     
Stk. 7.     
Stk. 8.     



Stk. 9     
Stk.. 10.     
Stk. 11     
Stk. 12.     
Stk. 13.     

Skolens leder 

 

§ 45. Ved hver skole ansættes en leder, jf. dog § 24, stk. 3, § 24 a, stk. 1, og § 
24 b, stk. 1. Skolens leder har den administrative og pædagogiske ledelse af 
skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og 
kommunalbestyrelsen. 

 

  §45 fastholdes for 
samtlige skoler 
Det er fastslået som en
kommunal hegnspæl, 
at skolestrukturen i 
Esbjerg Kommune 
bevares i 
frihedsforsøget. 
Ledelsesstrukturen og 
ledelsesansvaret er en 
vigtig del af 
skolestrukturen. Da 
§45 fastsætter 
ledelsesrollen og 
ledelsesansvaret for 
skolerne fastholdes 
denne paragraf under 
frihedsforsøget. 

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

 

 
 

Stk. 1.     
Stk. 2.     
Stk. 3.      
Stk. 4.      
Stk. 5.      
Stk. 6.      



Rådgivende organer 
§ 46, stk. 1, 3. pkt. om elevrådsbekendtgørelsen. 
 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis reglerne i 
elevrådsbekendtgørelsen helt eller 
delvist fraviges. 

Hele paragraffen fraviges 

§ 46 a. I kommuner, hvor der ikke er nedsat et fælles rådgivende organ, jf. 
§ 41, stk. 1, nr. 4, afholder kommunalbestyrelsen mindst to gange om året et 
møde mellem repræsentanter for skolebestyrelserne og kommunen til 
drøftelse af spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling. 
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at andre kan deltage i møderne. 
 
 
Hele paragraffen fraviges 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Andre bestemmelser 
§ 52. Om regler om foranstaltninger til fremme af god orden i skolerne mv. 
 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis reglerne i 
bekendtgørelse om fremme af god 
orden i folkeskolen helt eller 
delvist fraviges. 

Hele paragraffen fraviges 



 

 

§ 53. Tiden for konfirmationsforberedelsen fastsættes ved forhandling mellem
kommunalbestyrelsen og præsterne i kommunen. Kan der ikke opnås enighed 
mellem parterne, træffes afgørelsen af kommunalbestyrelsen efter forhandling 
med de berørte menighedsråd. 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 2.      

 

§ 55. For at fremme forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde eller 
for at bevare små skoler kan børne- og undervisningsministeren fravige lovens 
bestemmelser, bortset fra kapitel 1 og kapitel 4. Ved små skoler og små 
afdelinger af skoler forstås en skole og afdelinger af en skole i landdistrikter 
eller skoler og afdelinger med normalt ikke over 300 elever. 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 2.     
Stk. 3.      
Stk. 4.      
§ 55 c. Børne- og undervisningsministeren kan tilbyde skoler som nævnt i § 
22, stk. 1, nr. 2-5, eller en ungdomsskole som nævnt i § 33, stk. 3, at anvende 
testene, jf. § 13, stk. 3. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte regler 
om afviklingen af test for disse skoler. 

 Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis 
paragraffen fraviges  

Hele paragraffen fraviges 



§ 56. Om indberetning af oplysninger til Børne- og Undervisningsministeriet Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges 
eller sæt kryds ud for 
det eller de stykker, der 
fraviges nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 3.     

Stk. 4.     
Stk. 5.     

§ 56 a. Oplysninger om elevers trivsel, jf. § 56, stk. 3, og § 56 b, skal indgå i 
skolernes undervisningsmiljøvurdering efter lov om elevers og studerendes 
undervisningsmiljø. 

 

  

 
 

  

   
   

§56a og §56b 
fastholdes for 
samtlige skoler 
Med fastholdelsen af 
§56a og §56b 
videreføres 
trivselsmålinger i 
frihedsforsøget. Dette 
sker for at skolernes 
arbejde med 
undervisningsmiljø, 
som en vigtig 
hegnspæl under 
frihedsforsøget. 
Desuden er det tanken 
at trivselsmålinger skal 
indgå som en del af 
evaluering af skolerne 
i den 3-årige 
forsøgsperiode.  

Sæt x her hvis 
paragraffen fraviges  

§ 56 b. Skolens leder skal en gang årligt gennemføre en måling af elevernes 
trivsel med det formål at følge og styrke elevernes trivsel. De enkelte elevers 
svar må udelukkende bruges til at udføre statistiske og videnskabelige 
undersøgelser af elevers trivsel. 

Sæt x her hvis hele 
paragraffen fraviges eller 
sæt kryds ud for det eller 
de stykker, der fraviges 
nedenfor. 
Stk. 1. 
Stk. 2.  



Kvalitetsrapporter 
jævnfør §40a 
bortfalder, men 
forvaltningen 
udarbejder sammen 
med skolerne et fælles 
datagrundlag, som kan 
følge og 
dokumenterer 
skolernes arbejde i 
forsøgsperioden. Her 
vil trivselsmålinger 
også være et vigtigt 
bidrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lov om kommunal indsats for unge under 25 år 
Særlige ordninger jf. § 9 stk. 5, i lov om velfærdsaftaler på dagstilbudsområdet og folkeskoleområdet. 

Bestemmelser i lov om kommunal indsats for unge under 25 år. HVOR: Angiv hvor i 
kommunen den fraviges. 
(helt eller delvist) 

HVORNÅR: Angiv den 
periode hvor bestemmelsen 
fraviges - Dato for 
ikrafttrædelse og udløbsdato. 
Angiv også hvis den fraviges 
før tid.  
 

Bemærkninger mv. 
(evt. henvisning) 

Vurdering af uddannelsesparathed 

§ 2 g. Elever i folkeskolen, der i 9. og 10. klasse søger om optagelse til en 
erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, skal have en vurdering 
af, om de har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er 
nødvendige for at påbegynde og gennemføre ungdomsuddannelsen 
(uddannelsesparathed), jf. dog stk. 7. De forudsætninger for at blive 
vurderet uddannelsesparat, der er nævnt i 1. pkt, suppleres med en 
tværgående vurdering af elevens praksisfaglige kompetencer. Eleven 
vurderes til de 3-årige gymnasiale uddannelser, til den 2-årige hf-
uddannelse og til gruppen af erhvervsuddannelser, uanset hvilken af de 
tre kategorier af ungdomsuddannelser eleven søger optagelse på. 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele paragraffen 
fraviges eller sæt kryds ud for 
det eller de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 2, bortset fra punkt 4.      
Stk. 3.      
Stk. 4.      
Stk. 5.      
Stk. 6.      

Uddannelsesplan 



§ 2 c. En elev skal ved udgangen af grundskolens 9. klasse have en plan 
for sin videre uddannelse, som skal indeholde:  
3) Kommunalbestyrelsens eller skolens vurdering efter § 2 g af, om eleven 
har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for 
at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele paragraffen 
fraviges eller sæt kryds ud for 
det eller de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1, nr. 3     
Stk. 3.      
§ 2 d, stk. 1. For elever i folkeskolen udarbejdes uddannelsesplanen efter 
§ 2 c med udgangspunkt i elevens elevplan, jf. folkeskolelovens § 13 b. 
 

 

 Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis bestemmelsen 
fraviges  

Vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv og Ungdommens Uddannelsesvejledning 

§ 5. Kommunalbestyrelsen udarbejder til brug for vejledningen i 8. og 9. 
klasse en sammenhængende plan for indsatser relateret til elevernes valg 
af ungdomsuddannelse. Det skal fremgå af planen, at vejlednings- og 
skoleindsatsen skal ske i et samarbejde med 
ungdomsuddannelsesinstitutionerne, forældremyndighedens indehaver og 
den unge. Det skal endvidere fremgå af planen, at vejlednings- og 
undervisningsaktiviteter skal kædes sammen og integreres i 
undervisningens fag og emner. 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele paragraffen 
fraviges eller sæt kryds ud for 
det eller de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 



Stk. 1.     

Stk. 2.      
§ 6. Undervisningen i folkeskolens obligatoriske emne uddannelse og job 
skal tilrettelægges i samarbejde med kommunalbestyrelsen, jf. lov om 
folkeskolen. Vejledningen bygger bl.a. på den viden og de færdigheder, 
som eleverne har tilegnet sig i emnet, og undervisningen i emnet har 
betydning for, at eleverne kan træffe valg om ungdomsuddannelse på et 
oplyst og kvalificeret grundlag. 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis paragraffen 
fraviges  

Hele paragraffen fraviges 

Introduktionskurser og brobygning 
§ 10 a. Introduktionskurser i 8. klasse er vejlednings- og 
undervisningsforløb, der skal bidrage til, at den unge bliver afklaret og 
motiveret for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Kurserne 
skal omfatte introduktion til mindst en erhvervsuddannelse eller en 
erhvervsgymnasial uddannelse. 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele paragraffen 
fraviges eller sæt kryds ud for 
det eller de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 2.      
Stk. 3.      
Stk. 4.     
Stk. 5.      
Stk. 6.      

Introduktionskurser i 8. klasse 



§ 10 b. Elever i folkeskolens 8. klasse og i den kommunale 
ungdomsskoles heltidsundervisning på tilsvarende klassetrin skal ved 
introduktionskurser til ungdomsuddannelser forberedes på valget af 
ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Introduktionskurser kan 
tillige tilbydes 8. klasses elever i andre skoleformer. 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele paragraffen 
fraviges eller sæt kryds ud for 
det eller de stykker, der fraviges 
nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 2.  
 
 

 
 

   

Brobygning fra 9. klasse 
§ 10 c. Elever i folkeskolen og den kommunale ungdomsskoles 
heltidsundervisning, som er vurderet ikkeuddannelsesparate, eller som har 
behov for afklaring af uddannelsesvalg, kan tilbydes brobygning i 9. 
klasse. Brobygning kan endvidere tilbydes elever i 9. klasse i andre 
skoleformer, når lederen af elevens skole i samråd med 
kommunalbestyrelsen vurderer, at det vil gavne elevers mulighed for 
fortsat uddannelse. 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele paragraffen 
fraviges eller sæt kryds ud for 
hver enkelt styk nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 2.      

Brobygning fra 10. klasse 



§ 10 d. Elever i 10. klasse, jf. dog stk. 4, skal deltage i brobygning eller 
kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et 
uddannelsesperspektiv. Der skal brobygges til mindst én erhvervsrettet 
ungdomsuddannelse eller én erhvervsgymnasial uddannelse i forløb af 
mindst 2 dages varighed, som kan afvikles samlet eller enkeltvis. 
Brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et 
uddannelsesperspektiv kan omfatte brobygning til en almen gymnasial 
uddannelse og skal samlet udgøre 1 uge svarende til 21 timer og være 
afviklet inden den 1. marts i skoleåret. 
 

Alle kommunens skoler: 
Auraskolen 
Bohrskolen 

Cosmosskolen 
Darum Børneby 
Fortunaskolen 
Signaturskolen 

Vadehavsskolen 
Urbanskolen 

Studie10 /Ungdomsskolen 

Fra 7/6 2021 til 30/9 2024  

Sæt x her hvis hele paragraffen 
fraviges eller sæt kryds ud for 
hver enkelt styk nedenfor. 

Hele paragraffen fraviges 

Stk. 1.     
Stk. 2.      
Stk. 3.      
Stk. 4.      
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