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Principper for vikardækning på Vigersted Skole 
 
Formål 
 
Formålet med skolens vikardækning er først og fremmest at sikre dækningen af elevernes undervisning 
med bedst mulig kontinuitet og fagligt indhold på trods af den faste lærers fravær. 
 
Herudover er der to andre formål, som principperne i bredest muligt omfang forsøger at tage hensyn til: 
 

1) Der skal arbejdes aktivt med kommunikation omkring vikarer og aflysning af timer, så 
mytedannelse undgås blandt forældre og elever. 

2) Der skal arbejdes med at sikre involvering af aktive ressourcer i lokalområdet til dækning af 
specifikke behov. 

 
Overordnede principper 
 

1) Hvis det er muligt, forsøges det at lade en lærer/vikar, der i forvejen er kendt af klassen, varetage 
undervisningen. 

2) Kontinuitet i undervisningen og i brugen af vikarer prioriteres, så den samme vikar i så stort omfang 
det kan lade sig gøre, følger de samme elever. 

3) Det søges så vidt muligt at undgå aflysning af undervisning. 
  
Principperne for vikardækning på Vigersted skole fokuserer på to typer af vikarbehov: 
 
1) Akut vikarbehov pga. kortvarigt sygefravær og andet kortvarigt fravær som f.eks. barnets første- og 
anden sygedag. I disse situationer skal skolen stræbe efter at dække undervisningen ind med så højt 
kvalificeret personale som muligt. Der undervises så vidt muligt efter planen, så elevernes 
undervisningsforløb ikke forstyrres/afbrydes.  
 
2) Behov for vikardækning ved langtidssygemelding, efteruddannelse, barsel,  eller andet planlagt fravær 
herunder afholdelse af 6. ferieuge. Undervisningen forsøges dækket på en måde, så eleverne undervises af 
den samme læreruddannede vikar, så undervisningen fortsat har høj kvalitet, og der er ro om 
undervisningen. Klassens faste lærer og vikaren tilrettelægger fraværsperioden – undtagen hvis det ikke er 
muligt i forbindelse med sygemelding, så undervisningen fortsætter mest hensigtsmæssigt, indtil den faste 
lærer vender tilbage. 
 
 
Herudover arbejdes der efter følgende principper for at imødekomme behovet for kommunikation til 
forældre: 
 
Kommunikationen mellem skole og hjem er helt central i forbindelse med længerevarende vikardækning 
i klassen. På Vigersted skole arbejdes derfor aktivt med information omkring vikarforløb: 
 

a) Skolen sender besked til forældrene om, at klassen skal have vikar i en nærmere 
defineret periode samt årsagen til lærerens fravær. Forældrene orienteres om, at 
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skolen arbejder på en vikarløsning og at der kommer nærmere besked, når 
vikardækningen er på plads. 

b) Når vikardækningen er på plads, gives der igen besked til forældrene, denne gang 
om, hvilken vikar, der skal dække undervisningen. 

c) Der oplyses om kendt fravær og vikardækning i generelt felt på ugeplanen. 
d) Brugen af vikarer, aflyste timer og opfyldelsen af de herværende principper skal 

mindst en gang om året tages op som et selvstændigt punkt på et 
skolebestyrelsesmøde. Fortrinsvist i forbindelse med begyndelsen af et nyt 
skoleår. 

 
Andre principper 
 

a) Indslusningsordning for vikarer indeholder i udgangspunktet: 

1. Introduktion til skolens hverdag (to timers intromøde) 

2. Opfølgning 

3. En individuel vurdering og vejledning af hver enkelt vikar 

4. Føl ordning 

5. Etablering af vikarplaner – inkl. tilbagemeldinger 

6. Halvårs statusmøder 
b) I indskolingen (0. – 3. klasse) vikardækkes alle lektioner.  
c) På mellemtrinnet (4. – 6. klasse) vikardækkes som udgangspunkt altid. Hvis det ikke er muligt at 

skaffe vikar sidst på dagen, kan eleverne eventuelt gå hjem eller i sfo efter aftale.   
d) I udskolingen første klasser (7.-8. klasse) foretages en konkret vurdering af ressourceudnyttelsen i 

forhold til vikarernes kvalifikationer. Såfremt det vurderes, at det ikke er muligt at skaffe en 
kvalificeret vikar i overbygningen, kan eleverne pålægges en selvstændig faglig opgave, som de 
arbejder med enten på skolen eller hjemme. 

e) I udskolingens 9. klasse skal undervisning og gennemførsel af de planlagte lektioner i hvert enkelt 
fag prioriteres særligt højt, da større mængder af aflyste eller vikardækkede timer kan gå ud over 
elevernes mulighed for at gennemføre Folkeskolens Afgangsprøve.   

f) Der arbejdes fagligt i vikarlektioner. 
g) Så stor en del som muligt af det planlagte undervisningsforløb gennemføres, alternativt arbejdes 

der for eksempel med andre faglige opgaver i tilknytning til klassens arbejde eller særlige opgaver 
til vikarlektioner.    

h) Vikarlektioner ved barsel eller sygdom af længerevarende karakter læses af uddannede lærere eller 
ansatte med særlige kvalifikationer og der er særligt fokus på information af elever og forældre.   

 
 

 
Særlige fag og aktivering af ressourcer i lokalområdet 
 
Undervisningen i særlige fag (fysik, håndværk og design, musik og madkundskab) som enten ikke 
eller kun i meget begrænset omfang kan varetages af ikke specialuddannede ressourcer forsøges 
sikret gennem oprettelsen af et ressourcenetværk blandt lokalområdets beboere, der kan tilbydes 
at gennemføre vikarundervisning specielt i tilfælde, hvor fraværet er kendt i forvejen.  
 
 
Skolebestyrelsen juni 2017 
 


