Princip for vikardækning
Skolen tilrettelægger vikardækning, så der gives de bedst mulige vilkår for, at alle elever opnår et højt
udbytte af undervisningen. Skolen tilstræber derfor at give den bedste vikardækning ved lærerforfald under
hensyntagen til fraværets årsag, skolens økonomiske ressourcer og elevforudsætningerne i den givne
situation.
Lærerfravær opdeles i:
 planlagt fravær, f.eks. kurser og tjenestefri
 ikke-planlagt fravær, f.eks. sygdom og barns første sygedag.
Formål:
At sikre en vikardækning, der bidrager til en rolig skoledag med tilfredsstillende fagligt indhold.
Mål:
Sikre, at klassen ved vikardækning fungerer fagligt og socialt under fraværet.
 Ved længerevarende fravær opprioriteres vikardækningen, så der sikres en vedvarende og
sammenhængende vikardækning af faguddannet personale
 Det tilstræbes, at alle lektioner dækkes af voksne, der kender klasserne
 Hvis en klasse ikke kan vikardækkes i en eller flere lektioner:
o Klasser i overbygningen kan sidde alene og udføre det arbejde, de skal, under tilsyn af en
lærer fra en anden klasse. Der kan i overbygningen i særlige tilfælde ske aflysning af
lektioner i morgen- eller eftermiddagstimer. I disse særlige tilfælde skal forældrene
informeres.
o Klasser i indskoling og på mellemtrinnet sidder ikke alene.
Skolens ansvar:
 At stille vejledning og vidensbank til rådighed for vikarer
 Ved planlagt fravær skal den fraværende lærer have forberedt undervisningen.
 Ved ikke-planlagt fravær skal den fraværende lærer om muligt have forberedt undervisningen.
 Skolens ledelse eller klassens lærere skal sikre information til forældrene i tilfælde af perioder med
øget frekvens af fravær.
 Skolens ledelse sikrer registrering af fravær, vikardækning og aflyste timer
- denne registrering vil blive gennemgået med skolebestyrelsen mindst 1 x årligt
Forældreansvar:
 Respektere vikarer som ligeværdige medarbejdere på skolen
 Sikre respektfuld konstruktiv dialog med lærere/ledelse i tilfælde af opfølgning på længerevarende
vikardækning
Dette princip er udarbejdet af skolebestyrelsen og godkendt 11/10/2018
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