Princip for skoleårets planlægning
Formålet er at planlægge og tilrettelægge et skoleår inden for den ressourceramme, som er
meldt ud fra Børn og Unge. Ledelsen skal sikre at processen overholder de opstillede mål og
handlinger beskrevet neden for.

Mål:
•
•
•
•

At
At
At
At

der sammensættes team i de tre afdelinger; indskoling, mellemtrin og udskoling.
danne team med faglig kompetence uden uhensigtsmæssigt mange tilknyttede.
alle ansatte har tilhørsforhold til et team.
ressourcerne fordeles efter folkeskolens vejledende undervisningstimetal.

Undervisningens timetal – herunder skoledagens længde
Ledelsen udarbejder en timefordelingsplan efter lovens mindstekrav i fagene dansk,
matematik og historie samt en prioriteret fordeling i de resterende fag samt den
understøttende undervisning inden for lovens rammer.
Timefordelingsplanen skal til høring i skolens MED-udvalg og godkendes af skolebestyrelsen.
Støtteressourcer (eks. AKT-timer, læseindsatser, matematikforløb m.m.) prioriteres højt og
tildeles i den bedst mulige udstrækning inden for de givet økonomiske rammer.
Arbejdsfordeling mellem det pædagogiske personale:
Lærere og pædagoger er i en længere periode tilknyttet et niveau (indskoling, mellemtrin eller
udskoling).
Hvert barn skifter mindst to gange i skoleforløbet primærvoksen. Der tilstræbes så få skift i
denne funktion for det enkelte barn som muligt.
I indskolingen og på mellemtrinnet skal det tilstræbes, at få lærere tilknyttes den enkelte
storgruppe/årgang. Ligeledes tilstræbes det også at udskolingselever ikke har flere faglærer
end højest nødvendigt.
Elev- og medarbejderskemaerne skal være færdige inden sommerferien. Orientering til
hjemmene om elevskemaer og voksentilknytning meddeles samme dag for alle klasser.

Undervisningens organisering
Ledelsen udarbejder sammen med det pædagogiske personale en dagsstruktur (fagtimer,
to-voksentimer, pauser, spisning), der skaber sammenhæng for børnene og understøtter
skolens vision. Dagsstrukturen er til høring i skolens MED-udvalg og skolebestyrelse.
Dagstrukturen besluttes af skolens ledelse.

Vedtaget i skolebestyrelsen den 22.11.2017
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