
        

 

PRINCIP FOR SKOLEDAGENS LÆNGDE OG SKEMALÆGNING 
 
Formålet er at sikre den optimale ramme for skolens elever og ansatte, således  at elevernes læring 
og trivsel bedst muligt kan sikres.  
 

Skoledagens længde 
På skolen følges undervisningstiden fra undervisningsministeriet, hvilket i gennemsnit giver: 

• 0.-3. klasse har 28,75 timer ugentlig i gennemsnit 

• 4.-6. klasse har ca. 31 timer ugentlig i gennemsnit. Skolebestyrelsen søger om reduktion for 
mellemtrinnet med 2 lektioner, som konverteres til 2-voksenordninger.   

• 7.-9. klasse har omkring 33,33 timer ugentlig. Skolebestyrelsen søger om reduktion for 
udskolingen med 2 lektioner, som konverteres til 2-voksenordninger.   

• I førskolen opfodres til fast mødetid mellem ca. kl. 8-14. Starttid for det faste program i 
førskolen følger den enkelte afdelings mødetid 

• Pauser indgår i den samlede undervisningstid 
 
Der fordeles 200 undervisningsdage pr. skoleår. Som udgangspunkt vil undervisningen foregå på 
hverdage inden for tidsrummet mellem klokken 7.50 og 16.00. I særlige tilfælde kan skoledagen dog 
godt være længere. Det kan f.eks. ske ved ekskursioner, temadage eller arrangementer på skolen. 
 
Skemalægning 
Skemaerne skal tilrettelægges således, at elevernes skoledag giver mulighed for sammenhæng, 
variation og fordybelse. Det er skolens ledelse, der lægger skemaerne. Følgende principper 
tilstræbes: 
  

• Skolebestyrelsen godkender skemaplan og timefordelingsplan inden skemalægning startes.   

• Ingen elever må have mellemtimer 

• Der vil være forskellige mødetider på de tre afdelinger, således at de åbne busruter kan sikre 
transport til elever 

• Elever møder og er klar 5 minutter før undervisningens start  

• Det tilstræbes, at alle elever i indskolingen hver dag får timer med deres klasselærere 

• Fast mødeblok for personalet en gang om ugen  

• Skemaet lægges ud fra faglokalemæssige muligheder, således at et fag, der kræver brug af 
faglokale, kan benytte dette 

• Fuldtidsansatte har undervisning hver dag med mindre de er på uddannelse 

• Det tilstræbes at ansatte får mulighed for forberedelse hver dag 

• Skemaet tilstræbes modullagt med 90 min. moduler. Da der er enkelte fag med kun én 
ugentlig lektion, betyder det en lektionslængde på 45 min. 

• Faget idræt bør ikke gå henover én af de store pauser  

• Det tilstræbes at fordele de praktisk-musiske fag jævnt hen over ugen 
  

 

 
Vedtaget i skolebestyrelsen den  8. oktober 2019 

 


