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K-meddelelse nr. 30 

 

Støtte i den overvejende del af undervisningstiden kan kun i visse 

tilfælde deles med andre elever 

 

Når en kommune anerkender, at en elev har behov for støtte i den 

overvejende del af undervisningstiden og tildeler eleven støtten til 

deling med flere andre elever på klassetrinnet, bør kommunen overve-

je, dels om der reelt er tale om støtte i den overvejende del af under-

visningstiden, og dels om der er tale om et inkluderende tilbud. 

 

Lovgrundlag m.v. 

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (Lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. 

august 2010 – FSL). 

 

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpæda-

gogisk bistand (Bekendtgørelse nr. 885 af 7. juli 2010 – BEK). 

 

Konkret anvendte bestemmelser 

FSL § 20, stk. 2, jf. § 21, stk. 2. 

 

Meddelelse 

Klagenævnet har i visse tilfælde vurderet, at en elev har behov for støtte i 

den overvejende del af undervisningstiden, og at støtten kan deles med en 

anden elev i klassen, der har lignende vanskeligheder, under den forudsæt-

ning, at elevens støtte ikke forringes, hvis den anden elev måtte forlade klas-

sen. 

 

Klagenævnet er blevet opmærksomt på, at kommunerne nogle gange henvi-

ser en elev til støtte i den overvejende del af undervisningstiden og samtidig 

vurderer, at støtten kan deles med flere andre elever. 
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Klagenævnet vil ikke udelukke, at det er muligt for en elev, der har behov 

for støtte i den overvejende del af undervisningstiden, at dele noget af den 

tildelte støtte. Det bør dog altid nøje overvejes, hvorvidt den enkelte elev i 

givet fald får sit individuelle og specifikke støttebehov tilgodeset. Der bør 

derfor som udgangspunkt være tale om, at de andre elever har lignende van-

skeligheder og dermed samme støttebehov.  

 

I de tilfælde, hvor støtten skal deles med flere elever på samme klassetrin, 

hvilket kan betyde, at støtten fortrinsvis gives uden for elevens stamklasse, 

kan det diskuteres, om der er i realiteten er tale om inklusion af eleven.  

 

Yderligere oplysninger 

Klagenævnets sekretariat: klagenaevnet@ktst.dk 
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