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Princip for undervisningens organisering, herunder elevernes 

undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, 

understøttende undervisning, holddannelse, samarbejde med 

lokalsamfundets kultur- og idrætsliv, udbud af valgfag, 

specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser. 
 

Overordnet formål: 

Undervisningens organisering skal skabe de bedste muligheder for den enkelte elevs alsidige 

udvikling både fagligt og socialt. Det betyder, at eleverne skal tilbydes udfordringer i levende, men 

trygge rammer, så deres lyst til læring styrkes. Medarbejdernes faglighed og kompetencer skal 

søges udnyttet, hvor de giver størst virkning i et tæt samarbejde. 

Hverdagen skal struktureres, så den både skaber tryghed og giver muligheder for fleksibilitet. 

 

Formål: 

• At sikre at den nødvendige fagkompetence er tilstede. 

• At sikre at den nødvendige ressource er til stede, til at udvikle læringspotentialet hos den 

enkelte elev. 

• At sikre mulighed for et tæt samarbejde i årgangsteams for involverede medarbejdere. 

 

Mål: 

• At skolens timeplan følger den kommunalt vedtagne timeplan. 

• At evt. overskydende timer tildeles efter behov og i dialog med medarbejderne. 

 

Det betyder: 

• At skoleåret og skoledagen med afsæt i et grundskema kan planlægges fleksibelt. 

• At medarbejderne arbejder i årsnorm. 

• At medarbejderne arbejder i årgangsteams som primærteam. 

• At medarbejderne arbejder i fagteams som sekundærteams. 

• At medarbejderne som udgangspunkt er i en afdeling. 

• At skoledagens længde skal have særlig opmærksomhed 

• At der skabes mulighed for holddannelse. 

• At muligheden for to-lærer ordning vurderes efter behov. 

• At inklusionsopgaven medtænkes ved planlægning af timefordeling og opgavefordeling. 

• At udbuddet af valgfag vurderes hvert år på 9. årgang. Valgfag på 7. årgang udbydes jf. 

Undervisningsministeriet. 

• At timer til understøttende undervisning og lektiehjælp/faglig fordybelse vurderes hvert år. 
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Tilsyn: 

Skolebestyrelsen fører tilsyn med princippet igennem orientering fra skolelederen, på 

skolebestyrelsesmøder, i et fastlagt årshjul. 


