PRINCIP FOR VIKARDÆKNING
Sygdom, kortere kurser, lejrskole, 1-dags ekskursioner, emnearbejde i klasser, møder med myndigheder eller
andre aftaler med skoleledelsen, hvor lærere er involveret, betyder skemaændringer.
Lærerfravær i ovennævnte situationer søges dækket af vikarer.
Vikartimerne dækkes fortrinsvis af skolens egne lærere, der har disse timer i deres opgaveoversigt.
Derudover forsøges der planlagt med en vikarpulje til køb af løse vikarer, som kan være skolens egne lærere
eller vikarer ansat på time- eller periodebasis.
Selvom f.eks. lejrskolefravær er kendt i god tid - kan fraværende læreres skemaer ikke dækkes af samme
vikarer. Timerne læses af kolleger, der er frigjort på grund af klassens fravær - eller teamets lærere/pædagoger
med vikartimepulje.
Vikartimer vil i praksis give nogle overvejelser, når timerne skal tildeles de respektive vikarer.
Evt. sygemeldinger indgår til teamets vikarplanlægger mellem kl. 07.00 og 07.30. Derefter klargøres vikarplanen, og vikaren får besked om sine timer via skoleintra.
Den fraværende lærer har inden sit fravær eller pr. telefon ved sygemeldingen ofte meddelt, hvilke aktiviteter,
der er planlagt den pågældende dag. Disse skriftlige beskeder lægges på skoleintra umiddelbart efter
færdiggørelsen af.
Hvordan dækkes timerne i praksis?
1) Vikartimepuljen i teamene.
• En af lærerne, der har resursetimer sættes på som vikar, hvis pågældende er skemafri.
2) Ved ikke at besætte timer.
• Når en lærer er fraværende i en time, hvor der er dobbeltbesætning, tildeles denne time ingen
vikar.
3) Kolleger, der har skemafri den pågældende time og som ikke har vikarpulje i det pågældende team eller
ikke har vikarpulje i sin opgaveoversigt:
4) Ved at tage 2-lærere ud af deres støttetimer:
• D.v.s. en time, hvor der er dobbeltbesætning, tages en lærer ud og bliver brugt som vikar.
5) En klasse arbejder selvstændigt under tilsyn af en "nabolærer".
• Eleverne får deres opgaver fra en lærer, som har timer i en klasse i umiddelbar nærhed. Denne
lærer har så tilsyn med klassen.
6) "Fremmed" vikar - udefra.
7) Der gives undervisningsfri i ydertimer, hvis der ikke er kvalificeret vikar.
• Dog kun klassetrin 4. - 9. klasse. Dette kan være nødvendigt i fag, hvor skolen skal rette sig efter
nogle sikkerhedsbestemmelser (f.eks. sløjd, hjemkundskab og fysik), eller når det skønnes
nødvendigt ud fra fagligheden.
• Hvis der gives fri i morgentimer, vil dette kun ske ved varsling senest dagen før.
8) "Plan B": Eleverne er på forhånd inddelt i mindre grupper, der ved manglende vikar går over i en anden
klasse - hvilken er aftalt på forhånd i en såkaldt "Plan B"
Ovenstående skal ikke opfattes som fastlåst prioriteret i denne rækkefølge.
Pædagogiske overvejelser er altid afgørende for den endelige vikardækning den pågældende dag. F.eks. tages
højde for at eleverne får vikarer, som de i forvejen kender, og at man i de yngste klasser får så få forskellige
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vikarer som muligt, samt vikardækning ved langtidssygdom foretages så vidt muligt af samme vikar i hele
perioden.
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