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Principper for vikardækning 
 

• Det er en kvalitet, når der foregår relevant undervisning eller understøttende undervisning i 
alle vikartimer, og udgangspunktet er, at den daglige undervisning skal fortsætte. 

• Skoleledelsen, eller den, der udpeges til at varetage opgaven, må ved tilrettelæggelsen af vi-
kardækning i forbindelse med læreres eller pædagogs fravær både af længere og kortere varig-
hed altid tage udgangspunkt i pædagogiske hensyn. 

• Der vikardækkes bedst muligt inden for budget.  

• Det tilstræbes, at forældre og elever løbende orienteres om planlagt fravær og ved længereva-
rende sygefravær.  Som udgangspunkt sendes der altid information ud til forældrene efter 2 - 
4 ugers sammenhængende fravær. 

• Lærere, pædagoger og lærervikarer har i samarbejde med ledelsen et fælles ansvar for at der 
er kvalitet i undervisningen.   

• Det er medarbejder-teamet omkring en klasses ansvar at sikre, at der er materiale (”vikarmap-
per” eller tilsvarende) til rådighed, således at den undervisning, der foregår, er meningsfuld 
indenfor de læringsmål, der ligger for klassen. 

• 2 gange årligt drøftes vikardækning med udgangspunkt i økonomi og pædagogisk konsekvens i 
skolebestyrelsen. 
 

  

Retningslinjer for vikardækning 

Det er en forudsætning for god vikardækning, at skemaerne opdateres løbende. Hvis der opdages 
fejl eller mangler skal afdelingslederen orienteres og fejlen rettes hurtigst muligt. 
 
Kortvarigt sygefravær og andet kortvarigt fravær:  

• Der forsøgs vikardækkes efter vikarernes faglige kvalifikationer og kendskab til eleverne, 
således at eleverne får tilbudt den mest kvalificerede undervisning.  

• Holdundervisning og anden undervisning, hvor man ikke er alene i undervisningen, vikar-
dækkes normalt ikke, undtagelsesvis dog hvis det fra ledelsens side vurderes nødvendigt af 
hensyn til den enkelte elev eller klassen. 

• 7. – 9. klasse må i et begrænset omfang gerne lave opgaver andre steder end på skolen 
som selvstudie.  

• Som udgangspunkt vikardækkes der ikke i 6xy. Personalet dækker selv for hinanden. Der 
arbejdes hen imod samme fleksibilitet i 3xy og AB-grupperne. 

• Når der er vikar på i en klasse skal undervisningen have et fagligt indhold. Vikaren sender 
efter undervisningen en mail til læreren eller pædagogen, der har været fraværende, om 
hvad der er lavet og hvordan det er gået. 

• Alle klasser har vikarmateriale i en eller anden form. Det kan være fysisk vikarmateriale el-
ler materiale på forskellige digitale platforme vikarerne kan anvende. Dette skal sikre, at 
der altid er fagligt materiale, eleverne kan arbejde med ved lærerens/pædagogens fravær.  

• Ved planlagt fravær skriver læreren eller pædagogen ind i vikarsystemet, hvilket vikarmate-
riale der skal anvendes.  

• Lærere og pædagoger informerer eleverne, forældrene og teamet om det planlagte fra-
vær. 
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Langvarigt sygefravær:  

• Hvis sygefraværet forventes at vare i mere end en måned, søges det så vidt muligt at be-
sætte den fraværendes stilling midlertidigt med en uddannet lærer eller vikar. 

• Der vil være en tæt dialog/orientering til forældrene, når en medarbejder er fraværende 
længe. 

• Alternativt kan der ændres i de øvrige læreres eller pædagogs fagfordeling, så allerede an-
satte lærere eller pædagoger i en periode overtager en del af den langtidssyges undervis-
ning.  
 

Undervisning I tilfælde af, at der ikke kan skaffes vikar eller skolen af økonomiske årsager ikke 
er i stand til at vikardække: 
 

• Elever fra 7.– 9. klassetrin kan i begrænset omfang få lov til at arbejde med opgaver som 
selvstudie andre steder end på skolen efter aftale med lærere/ledelse.  

• I de tilfælde, hvor man på forhånd ved, at en lærer eller pædagog er fraværende, gives be-
sked dagen før, hvis en klasse skal arbejde andre steder end på skolen i ydertimer. 

• Holdtimer, DSA, KPC, AKT, FBI og støttetimer kan benyttes til vikardækning. I særlige til-
fælde kan lærere/pædagoger, der ikke er planlagt med undervisning, spørges om de kan 
hjælpe. Som udgangspunkt tages der dog hensyn til lærernes/pædagogernes planlagte øv-
rige opgaver.  

• En lærer/pædagog kan udover egen klasse også have tilsyn med en naboklasse, som arbej-
der alene med opgaver. 

• Mellemtrinnet og udskolingen skal lære at arbejde alene med skolerelevante opgaver, hvil-
ket anses som en del af deres dannelse. 

• Undervisning i AB og xy grupperne kan ikke aflyses, men godt omlægges til en social ind-
sats i stedet for. 

• Afgangsprøveklasser tilgodeses, hvilket betyder, at lærere med de påkrævede kompeten-
cer kan tages ud af deres igangværende opgavevaretagelse med henblik på at føre elever 
til afgangsprøver, eller i tilfælde, hvor andre tungtvejende grunde taler for det. 

 
Vedtaget i skolebestyrelsen d. 5. marts 2020 og drøftet i MED-udvalget d. 14. juni 2020. 


