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Princip for undervisningens organisering 
 

Formål 

• Undervisningens organisering skal skabe rammer, der sikrer hver enkelt elev bedst 

mulig læring, dannelse og trivsel. 

• Tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag 

 

Elevernes placering i klasser (Folkeskoleloven §25) 

Se særskilt princip for klassedannelse og princip for profilspor 

 

Holddannelse (Folkeskoleloven § 25a) 

• Skolen tilstræber at bruge holddannelse på tværs af klasser og klassetrin, når det kan 

fremme undervisningens differentiering, elevernes motivation og fællesskabet på 

skolen. 

• Skolen tilstræber at bruge holddannelse til særlige talentforløb og særlige faglige 

udviklingsforløb for alle elever 

• Skolen tilstræber, at elevernes synspunkter inddrages i holddannelsen, og at 

grundlaget for holdplaceringen er tydelig for den enkelte elev (se evt. princip for 

profilspor) 

• Skolen tilstræber at evaluere holddannelse løbende 

 

Elevernes undervisningstimetal 

• Skolen tilstræber, at undervisningstiden ikke væsentligt overskrider 

minimumstimetallet og i øvrigt følger Odense Kommunes vejledende timetal 

 

Skoledagens længde 

• Skolen tilrettelægger så vidt muligt elevernes skoledage, så undervisningen i indskolingen 

ligger i tidsrummet 8.00-14.00, på mellemtrinnet i tidsrummet 8.00-15 og i udskolingen i 

tidsrummet 8.00-15.00. Vi følger retningslinjerne fra Odense Kommune 
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Skemalægning 

• Skemalægningen har som mål at sikre eleverne en både sammenhængende 

og varieret skoledag 

• Skoledagen planlægges under hensyntagen til elevernes behov for pauser og tid til 

at spise 

• Skolen tilstræber, at skemaet og evt. skemaændringer er kendt af elever, 

forældre, skolens medarbejdere, ledelse og relevante samarbejdspartnere 

• Skolen tilstræber, at skoledagen planlægges, så der er mulighed for at 

tilrettelægge tværfaglige forløb, understøttende undervisning og projekter med 

optimal udnyttelse af faglokaler og lærerressourcer 

• Skolen tilstræber, at skemaet lægges med flest muligt parallellagte lektioner, så 

der bliver mulighed for holddeling 

 

Vikardækning 

• Skolen tilstræber et højt fagligt niveau i undervisningen ved vikardækning 

o Tydelig vikarplan ved planlagt fravær 

o Materialer til fagene på årgangen ved pludseligt fravær 

• Skolen tilstræber, at vikardækningen så vidt muligt varetages af personale 

eleverne kender i forvejen 

• Skolen tilstræber en vedvarende og sammenhængende vikardækning ved en 

undervisers fravær 

 

Undervisningsdifferentiering (Folkeskoleloven § 18) 

• Skolen tilstræber, at undervisningen tilrettelægges med hensyntagen til de 

enkelte elevers faglige og personlige forudsætninger 

• Skolen tilstræber, at undervisningen planlægges så den rummer udfordringer for alle 

elever 

• Skolen tilstræber, at undervisningen differentieres og målene er tydelige for den 

enkelte elev 

 

F-dage og uger 

• Skolen tilstræber, at f-dage og -uger planlægges og afvikles på tværs af klasser og 

årgange 

• Skolen tilstræber, at f-dage og uger er fastlagt inden skoleårets begyndelse 

• Skolen tilstræber, at informere hjemmene i god tid om f-dages og -ugers formål, 

indhold og organisering og om eventuelle ændringer i elevernes mødetid 

• Skolen tilstræber, at der i organiseringen af f-dage og -uger tages specielt 

hensyn til elever, der har det svært med opbruddet i skolens faste struktur og 

relationer 

• Skolen tilstræber, at inddrage forældre og andre med særlig viden om 

emnet både i planlægning og afvikling af f-dage og -uger, når det skønnes 

relevant 
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Lektiehjælp og faglig fordybelse (Folkeskoleloven § 15 stk. 2) 

• Skolen tilstræber at integrere lektiehjælp og faglig fordybelse i både den 

faglige og den understøttende undervisning 

• Skolen tilstræber, at lektiehjælp og faglig fordybelse skemalægges med 

henblik på holddannelse på tværs af årgangen 

• Skolen tilstræber, at lektiehjælp og faglig fordybelse støtter eleverne bedst 

muligt i at realisere deres individuelle læringsmål 

• Skolen tilstræber, at lektiehjælp og faglig fordybelse understøtter 

elevernes sociale kompetencer, tiltro til egne evner og motivation for at 

gå i skole 

 

Elevernes hjemmeaktiviteter 

• Se særskilt princip for lektier 

 

Motion og bevægelse (Folkeskoleloven § 15 stk. 1) 

• Skolen tilstræber, at motion og bevægelse inddrages i alle fag, både 

den understøttende og fagopdelte undervisning 

• Skolen tilstræber, at motion og bevægelse i undervisningen understøtter det 

faglige indhold 

 

Valgfag 

Se særskilt princip om profilspor 

 

 

 

Supplerende undervisning 

• Skolen tilstræber at samarbejde med forældrene og eleven om 

tilrettelæggelse af den supplerende undervisning 

• Skolen tilstræber at have den fornødne specialpædagogiske kompetence i 

personalegruppen (til at specialundervisningen kan gives på skolen til de elever, 

der fortsat er tilknyttet til en almindelig klasse) 

• Skolen tilstræber, at personalet, der varetager den supplerende undervisning, 

lever op til de samme kvalifikationskrav, som gælder for specialundervisningen 

• Skolen tilstræber, at den samlede undervisningstid for elever, der får 

supplerende undervisning, ikke overstiger det fastsatte loft for den højeste 

samlede undervisningstid 

• Ved længerevarende sygdom tilbydes undervisning i det omfang loven 

foreskriver (www. retsinformation.dk/forms/RO710.aspx) 
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Dansk som andetsprog (Folkeskoleloven § 5 stk. 6) 

• Skolen tilstræber at gøre forældre til to-sprogede elever opmærksomme på 

muligheden for undervisning af eleverne i dansk som andetsprog 

• Organiseringen af undervisningen i dansk som andetsprog skal så vidt muligt 

tage hensyn til elevernes behov for at være en del af klassefællesskabet 

• Skolen tilstræber, at den samlede undervisningstid for elever, der modtager 

undervisning i dansk som andetsprog, ikke overstiger det fastsatte loft for den 

højeste samlede undervisningstid 

• Skolen tilstræber at forældrene inddragen i elevernes undervisning og støttes til at 

tage ansvar for deres børns undervisning i skolen 

• Der benyttes tolk til samtaler med forældre, når der er behov for det. 

 

Fagenes fordeling på klassetrin 

• Skolen følger retningslinjer fra ministeriet 

 

 

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper, 

af kommunens mål og rammer samt Folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i § 2, stk. 3 at: 

”Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål”. 

 

 

 

Vedtaget i skolebestyrelsen den 02.02.2017 
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