Retningslinje for vikardækning
Det vil til enhver tid være ønsket, at undervisningen dækkes af de på skolen ansatte og uddannede lærere.
Formålet med denne retningslinje er at sikre, at skolens elever i videst mulige omfang arbejder fagligt ved
lærerfravær.
Lærerfravær af kortere varighed
-

Ved fravær (sygdom, omsorgsdage m.m.) dækkes lektionerne af skolens faste vikarer,
Hvis der er holdtimer eller ressourcetimer i klassen, bliver den fraværende lærer som udgangspunkt ikke
erstattet.
Ressourcetimer vikardækkes som udgangspunkt ikke.

Hvis der ikke er en vikar til rådighed, som kan sikre et reelt fagligt indhold, kan følgende løsninger anvendes, hvis
det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til den enkelte klasse:
-

8. og 9. klasse kan arbejde alene i mellemtimer, kan blive tildelt en opgave som de skal arbejde med hjemme
og/eller kan gives fri
6. og 7. klasse kan arbejde alene i mellemtimer, kan blive tildelt en opgave som de skal arbejde med hjemme
og/eller kan gives fri i ydertimer – dog ikke før kl. 11.35.
4. - 5. klasse kan arbejde alene i mellemtimer, hvis der er tilsyn af en lærer fra naboklassen og kan gives fri
efter kl. 13.45. Kan evt. efter aftale gå i Fritten før kl.13.45
Eleverne 0. - 3. klasse kan ikke gives fri i undervisningstiden. Kan evt. efter aftale gå i Fritten

Så vidt det er muligt laver den enkelte lærer en vikarplan med faglig relevans, for at understøtte vikarens mulighed
for at gennemføre undervisning med et fagligt indhold.
Såfremt der ikke er lavet en vikarplan, planlægger vikaren undervisningen.
De øvrige lærere i klasseteamet understøtter vikaren således, at eleverne har noget materiale at arbejde med, hvis
der ikke i forvejen ligger en plan for undervisningen.

Vikardækning ved længerevarende sygdom, barsel mm.
Det tilstræbes at benytte så få vikarer/lærere som muligt, til at dække lærerens enkelte fag/samlede skema, således
at klassen får så få skift som muligt, indtil læreren kan genoptage arbejdet.
Hvis en lærer bliver ”frigivet” undervisningslektioner grundet andre aktiviteter enten på skolen eller udenfor skolen
eks. i forbindelse med projektopgaven, lejrskole, hyttetur, ture ud af huset m.m. læses disse undervisningslektioner
som vikartimer i samme periode (dag(e) eller uge), som aktiviteten foregår.
Hvis der ikke er brug for en vikar den eller de pågældende dage, er undervisningslektionerne til forberedelse, og
læreren skylder ikke skolen undervisningslektionerne.
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