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Principper for vikardækning

Klasser og fag dækkes i prioriteret rækkefølge:
1.
2.
3.

0.-6. klasse, som er omfattet af tilsynspligt
Prøvefag i afgangsklasser
Resten dækkes (efter sund fornuft)

Hvis det er muligt anvendes kendte lærere som vikarer.
Lærere, som er frigjort, fordi deres klasse f.eks. er på tur, anvendes som vikarer.
Vikardækkes ikke
*
*
*

Undervisningstimer i ressourcecenteret
To-voksen timer
Pædagogernes understøttende undervisning sammen med en lærer

Delehold kan lægges sammen efter samråd med involverede lærere.
Aflysning af timer
For 7. - 9. klasse kan timer i tilfælde at mangel på vikarer aflyses i ydertimerne.
I særlige tilfælde kan ressourcetimer og to-voksen ordninger aflyses, og lærere og pædagoger anvendes som vikar, når en klasse er uden bemanding.
Klassens lærere rådføres i tilfælde af valget mellem enten at aflyse timen eller at lade eleverne arbejde alene. Om muligt bør klassen blive på skolen og arbejde.
Der skal så vidt muligt foregå undervisning i vikartimerne, men ikke nødvendigvis i skemafaget.
Vikartimer
Som udgangspunktet tilstræbes altid et fagligt udbytte for eleverne. Vikaren skal, så vidt det
er muligt, orientere sig om, forberede og gennemføre vikarbeskeder fra lærerne. Fritimer,
rundbold, filmvisning, youtube og lign. forekommer kun i overensstemmelse med skolens ledelse.
Hvis der i tilfælde af sygdom ikke er lagt en vikarbesked, kan vikaren:

*
*

Finde en generel vikarbesked i kateterets øverste skuffe, med beskrivelse af årgangens/klassens emner og materialer, der kan arbejdes med.
Spørge årgangens øvrige lærere, om de evt. kan bidrage med materiale.

Såfremt der hverken er vikarbesked fra den fraværende lærer eller materiale fra klassens øvrige lærere, skal vikaren forberede sig fagligt på alternativ vis. Der kan i disse tilfælde søges
rådgivning hos skolens ledelse.
Fast vikarkorps
På Holmegårdsskolen har vi et korps af faste vikarer tilknyttet. Holmegårdsskolens vikarkorps
arbejder ud fra retningslinjerne i ”Arbejdsbeskrivelse for vikarer”.
Besluttet på Skolebestyrelsens møde 30. marts 2016

