Skoleudvalget

Punkt 3.

Godkendelse af forsøg med tidlig tysk på Vestbjerg Skole
2019-034312
Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at Vestbjerg Skole igangsætter forsøg med tidlig
tysk fra 3. klasse.
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Sagsbeskrivelse
Resume
Vestbjerg Skole ønsker at igangsætte en prøvehandling vedrørende tysk fra 3. klasse fra skoleåret 2019/20.
Skoleforvaltningen anbefaler Vestbjergs Skoles anmodning herom.

Beskrivelse af indsatsen
Vestbjerg Skole har i mange år haft et internationalt udsyn, og har deltaget i internationale og tværkulturelle
projekter (Uganda, Kina, Holland), hvor det har været vigtigt at kunne begå sig på engelsk.
Implementering af tidlig tysk ligger således som en naturlig forlængelse af skolens internationale profil.
Skolen ønsker med udgangspunkt i de positive erfaringer fra Sønderjylland at udbyde tysk fra 3. klassetrin
på Vestbjerg Skole fra skoleåret 2019-2020.
Der gives 30 klokketimer fra understøttende undervisning på begge klassetrin svarende til én ugentlig
lektion. Tysklærer varetager undervisning. Vestbjerg Skole tager udgangspunkt i fagformål,
kompetenceområder, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder samt læseplan fra Sønderborg
Kommunes fælles mål til tysk fra 1. – 4. klasse.
Det er muligt at tilbyde den ønskede tyskundervisning indenfor de gældende regler i folkeskoleloven –
herunder kravene til timetal og understøttende undervisning.
Yderligere beskrivelse af indsatsen findes i bilag 1.

Økonomi
Udgiftsneutralt, da det er timer fra understøttende undervisning, der konverteres til 1 ugentlig tysktime på 3.
og 4. årgang.

Lovgivning
Af folkeskolelovens § 5, stk. 4 fremgår, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der undervises i den
obligatoriske fagrække på andre klassetrin end fastsat i loven. Folkeskoleloven indeholder ikke mulighed for
at delegere beslutningen til skolebestyrelsen.
Hvis en kommunalbestyrelse beslutter at give et fag på et lavere klassetrin i henhold til folkeskolelovens § 5,
stk. 4, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at der fastsættes en læseplan for undervisningen, j f.
folkeskolelovens § 40, stk. 3, 2. pkt.
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Bilag:
Bilag 1 - Tidlig tysk Vestbjerg Skole - Warum
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