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1. Indledning/baggrund
Folkeskolens formål:
§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere,….

Ud over introduktionskurser, brobygning og erhvervspraktik har skolerne mulighed for at
tilrettelægge særlige undervisningsforløb for elever efter Folkeskolelovens § 9,4 og § 33,47. For disse undervisningsforløb gælder:
Målgruppe:
Elever, der er skoletrætte, eller af anden grund ikke får udbytte af undervisningen.
Formål:
Undervisningsaktiviteten/det særlige forløb skal medvirke til at afklare elevens uddannelsesvalg.
Hensigt:
Eleven vender tilbage til skolen, altså inklusion i skolen/uddannelse - ikke eksklusion!
Skolens leder træffer alle afgørelser med inddragelse af UU (sammen med elev og forældre) og har ansvaret for planlægning og gennemførelse.
2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb
Særligt tilrettelagte forløb efter § 9.4
”Skolens leder kan med inddragelse af den ungeindsats, som kommunalbestyrelsen har etableret efter kapitel 1d i lov om kommunal indsats for unge under 25 år, tilbyde elever med særligt behov herfor undervisningsforløb i 8. og 9. klasse, hvor praktisk og teoretisk indhold kombineres i en undervisning, der kan finde
sted på og uden for skolen….”

 Er en del af elevens samlede undervisning
 Kan indeholde kombination af undervisning og ulønnet praktik
 Dele af fagrækken kan afviges, men eleven skal undervises i dansk, matematik, engelsk og
fysik/kemi (i et omfang, så fagmål og prøvekrav kan opfyldes)
 Eleven er omfattet af Statens Erstatningsordning (ulønnet praktik)
 Max. 13 uger (sammenlagt – dvs. at forløbet tidsmæssigt kan strække sig over mere end
13 uger)

Særligt tilrettelagte forløb efter § 33, stk. 4-7
(kun i helt særlige tilfælde)
§33,4
”Efter anmodning fra forældrene, jf. § 54, kan skolens leder med inddragelse af den ungeindsats, som kommunalbestyrelsen har etableret efter kapitel 1d i lov om kommunal indsats for unge under 25 år, når hensynet til eleven taler for det, tillade, at en elev efter afslutning af 7. klasse opfylder undervisningspligten ved at
deltage i særligt tilrettelagte forløb eller helt eller delvis opfylder undervisningspligten i erhvervsmæssig uddannelse eller erhvervsmæssig beskæftigelse med henblik på at afklare elevens uddannelsesvalg……”

Særligt tilrettelagte forløb (§33,5)
 Skal indeholde undervisning og ulønnet praktik
 Eleven skal som et minimum undervises i dansk og matematik, så fagenes mål og kravene
ved prøven kan opfyldes
 Eleven skal som udgangspunkt aflægge obligatorisk test i dansk/læsning
 Eleven skal som udgangspunkt aflægge prøve i dansk og matematik
 Skolens leder, forældre og elev kan beslutte, om der skal undervises og aflægges test og
prøve i andre fag
 Ungdomsskolen kan inddrages i undervisningen
 Eleven er omfattet af Statens Erstatningsordning (ulønnet praktik)
 Max. 13 uger (sammenlagt – dvs. at forløbet tidsmæssigt kan strække sig over mere end
13 uger)
Delvis opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig uddannelse (§33,6)
 Eleven skal som et minimum undervises i dansk og matematik, så fagenes mål og kravene
ved prøven kan opfyldes
 Eleven skal som udgangspunkt aflægge obligatorisk test i dansk/læsning
 Eleven skal som udgangspunkt aflægge prøve i dansk og matematik
 Skolens leder, forældre og elev kan beslutte, om der skal undervises og aflægges test og
prøve i andre fag
 Ungdomsskolen kan inddrages i undervisningen
 Statens Erstatningsordning dækker ikke. Her dækker uddannelsens forsikringsordninger
Hel opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig uddannelse (§33,6)
 Tilladelsen kan betinges af, at eleven deltager i supplerende undervisning i ungdomsskolen
 Statens erstatningsordning dækker ikke. Her dækker uddannelsens forsikringsordninger
Delvis opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig beskæftigelse (§33,7)
 Skolens leder beslutter, med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning, forældre og elev, hvilken undervisning eleven skal deltage i, og om eleven skal aflægge test og
prøver
 Statens Erstatningsordning dækker ikke. Her dækker arbejdsgiverens forsikringsordninger
Hel opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig uddannelse (§33,7)
 Tilladelsen kan betinges af at eleven deltager i supplerende undervisning i ungdomsskolen
 Statens Erstatningsordning dækker ikke. Her dækker arbejdsgiverens forsikringsordninger
Bemærk, at både § 33,6 og § 33,7 typisk vil tage udgangspunkt i 2-3 ugers ulønnet prøvepraktik eller et forløb
efter §9,4 eller §33,5

3. Oversigt over § 9,4 og § 33,4-7 i Lov om Folkeskolen
§ 9 stk. 4

Indhold

Introduktion
og brobygning

Krav om undervisning

Test og prøver

Tidsperspektiv
Forsikring

§ 33 stk. 5

§ 33 stk. 6

§ 33 stk. 7

Særligt tilrettelagt
forløb med henblik på
at afklare elevens uddannelsesvalg

Hel eller delvis opfyldelse af undervisningspligten ved
erhvervsmæssig
uddannelse med
henblik på at afklare
elevens uddannelsesvalg
Eleven indgår i uddannelsesforløb på
en erhvervsuddannelse

Hel eller delvis opfyldelse af undervisningspligten ved
erhvervsmæssig
beskæftigelse med
henblik på at afklare
elevens uddannelsesvalg
Eleven arbejder på
en arbejdsplads

Delvis:
Eleven skal undervises i min. dansk
og matematik, så
mål og krav ved
prøven kan opfyldes
Hel:
Tilladelsen kan betinges af, at eleven
deltager i suppl. uv.
i den kommunale
ungdomsskole

Skolens leder beslutter med inddragelse af elev, forældre og UU hvilke fag
eleven skal undervises i.

Kombination af
praktisk og teoretisk undervisning i
og uden for skolen
Introduktion og
brobygning (max.
4 uger pr. år) kan
indgå
Eleven skal i skoleåret have en
undervisning, der
lever op til de
fastsatte mål for
de obl. fag.
Kan fraviges.
Dog altid dansk,
matematik, engelsk, fysik/kemi

Undervisning og
ulønnet praktik med
et uddannelsesperspektiv
Introduktion og brobygning (max 4 uger
pr. år) kan indgå

Obligatoriske test
og afgangsprøve i
de fag eleven deltager i

Obligatoriske test og
afgangsprøve i dansk
og matematik

Obligatoriske test
og afgangsprøve i
dansk og matematik
(delvis) eller tilsvarende niveau (hel)

Max. 13 uger indenfor et skoleår
jf. Statens Erstatningsordning
Statens Erstatningsordning

Max. 13 uger indenfor
et skoleår jf. Statens
Erstatningsordning

Ikke begrænset i tid

Hel:
Tilladelsen kan betinges af, at eleven
deltager i suppl. uv.
i den kommunale
ungdomsskole
Skolens leder beslutter med inddragelse af elev, forældre og UU om eleven skal aflægge
prøver
Ikke begrænset i tid

Statens Erstatningsordning

Gældende for uddannelsen

Arbejdsstedets forsikring

Eleven skal undervises
i min. dansk og matematik, så mål og
krav ved prøven kan
opfyldes

4. Procedure
1. Lærere og/eller UU-vejleder drøfter/foreslår et evt. forløb for en elev i 8.-9. klasse,
(efter anmodning fra forældre vedr. § 33,4-7).
2. Skoleleder godkender foreløbigt forslag.
3. Skolen kontakter elev og forældre ang. forslag om forløb.
4. Som udgangspunkt finder elev og forældre selv praktiksted og laver aftaler. UUvejleder kan være behjælpelig.
5. Skolen udfylder skema med mål m.m. og sender kopi af udfyldt skema til UUvejlederen.
6. UU-vejleder sender skriftlig praktikaftale til elev/forældre, praktikvært og skole.
7. Skolen bevarer kontakten til elev og praktikvært.
8. Skolen orienterer andre lærere om aftalen.

Registrering i UV-vej
Forløb oprettes under fanebladet vejledningsaktivitet som en ”Individuel vejledningsaktivitet”.
Udfyldt skema scannes ind i den unges personmappe.

Aftale om at opfylde undervisningspligten efter
folkeskolelovens § 9,4
Skolen tilbyder hermed, at
Elevens navn:

Cpr.nr.:

Adresse:

Klasse:

kan opfylde undervisningspligten

Tlf.:

helt

§ 9,4 praktikforløb

som

eller delvist

Erhverv

hos:
Virksomhed/uddannelsesinstitution

Adresse:

Virksomhedens kontaktperson:

Email:

Tlf.:

Aftalen gælder i perioden:
Fra:

Til:

Formålet med forløbet/begrundelse for tilladelsen:

Skolens kontaktperson til elev, virksomhed og forældre:
Navn

Tlf.

Email

Tlf.

Email

Elevens UU-vejleder:
Navn

Underskrifter:
Skoleleder
Skolens kontaktperson
Virksomhedens kontaktperson
Elevens forældre
Eleven










Eleven opfylder sin undervisningspligt med dette forløb
Eleven skal melde afbud til praktikværten
Praktikken er ulønnet
Eleven er dækket af Statens Erstatningsordning.
Praktikværten skal sikre, at arbejdsmiljøloven overholdes
Praktikværten skal kontakte skolen, hvis der opstår problemer
Skolen har løbende kontakt med elev og praktikvært.
Skolen har tilsynspligt med eleven under hele forløbet
Skolen sikrer, at eleven vender tilbage til skolen efter forløbet

ved

Meddelelse om tilladelse til at opfylde undervisningspligten efter
folkeskolelovens § 33, stk. 4 – 7.
Skolen meddeler hermed på baggrund af anmodning fra elevens forældre, at
Elevens navn:

Cpr.nr.:

Adresse:

Klasse:

har fået tilladelse til at opfylde undervisningspligten ved
§33,5 særligt tilrettelagt forløb
som

Tlf.:

Erhverv

(undervisning i dansk og matematik er obligatorisk)

§33,6 delvis erhvervsmæssig uddannelse
(undervisning i dansk og matematik er obligatorisk)

§33,6 hel erhvervsmæssig uddannelse

som
som

§33,7 delvis erhvervsmæssig beskæftigelse som
§33,7 hel erhvervsmæssig beskæftigelse

som

hos:
Virksomhed/uddannelsesinstitution

Adresse:

Virksomhedens kontaktperson:

Email:

Tlf.:

Tilladelsen gælder i perioden:
Fra:

Til:

Vedr. § 33., 5, 6 og 7 kan tilladelsen være betinget af evt. supplerende undervisning:
I folkeskolen
timer:
i fagene:
I ungdomsskolen timer:
i fagene:
Formål med forløbet/begrundelse for tilladelsen:

Skolens kontaktperson til elev, virksomhed og forældre:
Navn

Tlf.

Email

Tlf.

Email

Elevens UU-vejleder:
Navn

Underskrifter:
Skoleleder
Skolens kontaktperson
Virksomhedens kontaktperson
Elevens forældre
Eleven

7. Inspirationsmateriale og anbefalinger til brug før, under og efter forløbet
1. Giv eleven et skema
Kl.
Mandag

Tirsdag

Onsdag

2. Sæt konkrete mål og forventninger op for forløbet
Eleven skal:
1.
2.
3.
4.
5.
3. Indgå aftaler om:
 Skoledelen
 Lærerbesøg på praktikstedet
 Tilbagemelding til praktiksted
 Forældreinvolvering
4. Evaluer hyppigt – både undervejs og til sidst
Tag f.eks. følgende emner op:
 Elevens mødestabilitet
 Elevens interesser/arbejdsindsats
 Elevens evner for faget
 Gode råd til eleven:
 Hvad går særligt godt
 Hvad bør der arbejdes med
 Forberedelse til ungdomsuddannelsen
 Andre bemærkninger

Torsdag

Fredag

