
 
   

 
Spørgsmål om senere mødetider i udskolingen i 
Gentofte 

 

Kære Emil 

Du har den 11. oktober 2022 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen 

om senere mødetider i udskolingen i Gentofte: 

1. Kan forvaltningen tilvejebringe mere viden om, hvordan man i 

Gentofte nu vil lave forsøg med senere mødetider i udskolingen? 

Jeg ønsker bl.a. at vide, hvad det koster, samt hvordan man i praksis 

går frem med udmøntningen – uden forhåbentligt at indskrænke 

skolernes frihed til planlægning for meget. 

2. Er forvaltningen opmærksomme på andre implementeringer eller 

forsøg med senere mødetider i grundskolen? Og hvilke erfaringer 

findes der fra disse cases? (bl.a. Silkeborg Kommune har været 

nævnt på det seneste). 

 

Motivation 

Jeg vil gerne gøre opmærksom på nedenstående uddrag fra 

budgetaftalen for Gentofte Kommune, hvor det fremgår, at man 

politisk har sat penge af til senere mødetider. Jeg forestiller mig, at det 

ligger nogle yderligere dokumenter bag, eksempelvis et budgetnotat, 

mere detaljerede budgetoplysninger eller en udvalgsbehandling. Jeg 

håber, at BUF kan grave det frem, evt. med hjælp fra Gentofte 

Kommune. Casen fra Gentofte er interessant, fordi man politisk går ind 

og skubber på for andre mødetider i skolen. Udfordringen består i at 

gøre det på en måde, hvor skolernes frihed ikke bliver for indskrænket. 

Det ville være interessant at finde ud af, hvordan man i Gentofte har 

fundet vej frem i dette dilemma. 

 

Fra budgetteksten 

”Forsøg med senere mødetid i udskolingen Forligspartierne er 

opmærksomme på den forskning, der pågår om de mulige fordele ved 

at lade især udskolingselever møde senere i skole om morgenen. Derfor 

ønsker partierne, at der gennemføres en test i udskolingen på 3-5 

skoler, og at der på baggrund af en evaluering af de lokale forsøg 

besluttes en evt. videre udrulning”. 
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https://gentofte.dk/media/2hgkqsln/budgetforligstekst-2023-tlg.pdf 

 

Besvarelse 

Ad1 

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) er ikke bekendt med de tiltag, 

der er igangsat vedr. senere mødetider i grundskolen i Gentofte 

Kommune. Hvis BUF skal tilvejebringe den efterspurgte viden om 

forsøget i Gentofte, skal forslaget stilles som et medlemsforslag i Børne- 

og Ungdomsudvalget. 

 

Ad2 

Forvaltningen har ikke indsamlet viden om andre implementeringer 

eller forsøg med senere mødetider i grundskolen i Københavns eller 

andre kommuner.  

 

BUF er vidende om, at der i nogle af kommunens 10. klasser praktiseres 

anvendelse af senere mødetider. Ud fra en lokal årlig evaluering blandt 

lærere og ledere har man her valgt at fortsætte ordningen, men der 

forefindes hverken interne eller eksterne systematiske 

evalueringsrapporter om ordningen. 
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