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VIBESKOLENS PRINCIPPER 

 

 

 
 
 

 
 

Princip for lektiehjælp og faglig fordybelse 

 

Indledning/Formål 

Ord skaber virkeligheder, og ordet lektier er forbundet med mange negative oplevelser hos 

mange børn. Samtidig går børnene i skole i så mange timer, så det svarer til en hel 

arbejdsdag. Det betyder, at de som udgangspunkt skal have fri, når de kommer hjem fra 

skole.  

Vi vælger på Vibeskolen at benytte udtrykket ”Studietid og faglig fordybelse”, idet det 

netop indikerer fordybelsen i faglige områder. 

Derfor skal børn som udgangspunkt kunne nå deres lektier i skoletiden og lektier skal 

kobles på fag og forstås som den individuelle faglige fordybelse i fagene.  

 

I forhold til arbejdet  hjemme så 

 kan der være tale om, at elever i fase 2 og 3 har brug for at arbejde med faglig 

fordybelse hjemme i forhold til større opgaver.  

 skal elever stadig læse 20 min. hver dag hjemme i fase 1, 2  og 3.   

 Kan der være behov for at lave individuelle aftaler for at sikre den enkelte elevs 

læring 

 
 
 

Målsætning 

 At elever lærer at ”studere og fordybe sig i faglige områder 

 At elever får tid til at fordybe sig i faglige områder 

 At elever som udgangspunkt når deres arbejdsopgaver i skoletiden 
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Udmøntning 

Ledelsen: 

 Sikrer tid til studietid og faglig fordybelse ved skoleårets planlægning 

 Sikrer at studietid som udgangspunkt varetages af årgangens faglærere 

 Understøtter at der kan arbejdes fleksibelt med forskellige holdsammensætninger 

på tværs af årgangen 

 Understøtter at vejledere så vidt muligt kan være med som særlige 

ressourcepersoner, når den faglige fordybelse kræver særlig støtte 

 

 

Medarbejderne: 

 Tilrettelægger studietid og faglig fordybelse, så det har tilknytning til fag 

 Tilrettelægger studietid og faglig fordybelse, så eleverne arbejder med individuelle 

læringsmål 

 

 

Forældrene: 

 Sikrer at deres barn læser 20 min om dagen derhjemme 

 Understøtter deres barn, når der er brug for, at der arbejdes med større opgaver 

hjemme 

 Taler med deres barn om vigtigheden af at udnytte den afsatte tid til studietid og 

faglig fordybelse optimalt. 

 Bakker op om individuelle aftaler 
 

 

 

Skolebestyrelsen: 

 Sikrer at der er tid til studietid og faglig fordybelse, når timefordelingsplan 

godkendes. 

 Fører tilsyn med studietid og faglig fordybelse 
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Relaterede oplysninger 

Folkeskoleloven § 15 

Vibeskolens retningslinjer for ”Studietid og faglig fordybelse”.  

 

Dokumentoplysninger 

Vedtaget i skolebestyrelsen:  19. juni 2017 
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René Lund Nielsen  

Formand for skolebestyrelsen 

 


