
 

 

Principper for fag- og opgavefordeling  
og teamdannelse 

 
 

I fag- og opgavefordelingen skal der være gode betingelser for at give skolens elever den bedst 
mulige læring og trivsel. Fag- og opgavefordelingen skal tilrettelægges således at den tilgodeser 
lærernes linjefag og specialisering, dog således at der også sikres en individuel balance mellem 
generelle fag og linjefag. 
 
Det er ledelsens opgave igennem fag- og opgavefordelingen at sikre grundlaget for dette. Det er et 
fælles ansvar – ledelse og medarbejdere – at fag- og opgavefordelingen giver det bedst mulige 
faglige og pædagogiske resultat. Således har alle lærere og pædagoger krav på og pligt til at 
deltage aktivt i arbejdet med at fordele det kommende års fag og opgaver. Det indebærer bl.a., at 
ingens fag- og opgavefordeling er færdig før alles er færdige. 

 
Fag- og opgavefordelingen skal understøtte: 

 at undervisningen og opgavevaretagelsen på skolen varetages på en fagligt forsvarlig 
måde, således at skolens elever tilbydes den bedst mulige undervisning. 

 at lærernes/pædagogernes samarbejdsrelationer prioriteres højt, så der dannes 
funktionsdygtige team, hvor den enkeltes kompetencer – fagligt og personligt – 
komplementerer hinanden. Der dannes team omkring en årgang. 

 at evt. lærer/pædagogskift sker ved overgangen til en ny afdeling. Når lærere/pædagoger 
følger en klasse op i en ny afdeling – eller af anden grund skifter afdeling – skal det 
planlægges og aftales forinden mellem læreren/pædagogen og lederen. 

 
Det tilstræbes i fag- og opgavefordelingen: 

 at den enkelte lærers/pædagogs undervisningsopgaver ligger indenfor én afdeling. 

 at undervisningsopgaverne og andentidsopgaver fordeles ligeligt blandt 
lærerne/pædagogerne. 

 at de yngste klasser undervises af færrest mulige lærere /pædaggoger. 

 at eleverne har så få lærer-/pædagogskift som muligt inden for en periode (indskoling, mel-
lemtrin eller udskoling).  

 at der ved teamsammensætningenen indgår overvejelser om teammedlemmernes 
kompetencer, erfaring, alder og køn. 

 at klasselærerfunktionen deles mellem flere. 

 at hovedlærere i kommende første klasse skal være kendt et skoleår i forvejen. 

 At der er fokus på elevernes trivsel ved overgange til anden afdeling.  
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