Princip nr. 17
Princip vedrørende vikardækning
Vikartimerne kan deles i 3 grupper.
1. Den første gruppe består af ukendt fravær – det er typisk sygefravær, der først kendes ved
morgenens sygemelding.
2. Den anden gruppe består af fravær, der er kendt på forhånd – det er typisk omsorgsdage, læreres
kursusdeltagelse eller deltagelse i lejrskoler, ekskursioner mv.
3. Den 3 gruppe består af længerevarende sygdom, barsel, orlov – det er fravær ud over 14 dage.
Generelt dækkes fravær ud fra følgende retningslinjer
0.-3. klasse dækkes altid
4.-6. klasses søges altid dækket, men i tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre, holdes der opsyn
med eleverne på skolen
7.-9. klasse er normalt lavest prioriteret. Disse elever er så store, at det i en hvis udstrækning må
forventes, at de kan arbejde selv med opgaver fra den sygemeldte lærer.
I overbygningen vurderes det altid, om udgiften for vikartimen står mål med det forventede
indhold. Hvis det skønnes, at den planlagte undervisning eller anden relevant undervisning kan
gennemføres, påsættes vikar. Der bruges ikke vikartimer til ”pasning” af elever i overbygningen.
I f.eks. fysik og sløjd er der sikkerhedsregler, der gør, at den planlagte undervisning normalt ikke
kan finde sted med en uuddannet vikar.
I situationer, hvor det ikke er muligt at skaffe vikarer til at dække det aktuelle behov, prioriteres
yngste elever og timer, hvor undervisningen kan gennemføres, højest.
Klasser der har været meget ramt af lærerfravær opprioriteters i forbindelsen med
vikardækningen.
Der tages ikke lærere ud fra deres planlagte undervisning for at varetage vikaropgaver, med mindre
deres undervisning kan varetages af en anden lærer.
Vikardækningen laves indenfor de gældende økonomiske rammer
Ad 2) Kendt fravær dækkes normalt på forhånd med vikarer enten fra teamet eller fra det faste vikarkorps,
men eleverne kan også have opgaver/projekter, som de skal arbejde med alene.
Ad 3) Længerevarende fravær søges altid dækket med læreruddannede vikarer fra første dag.
Vikarkorps
Skolen søger ved skoleårets start og løbende at etablere et korps af vikarer, der med kort varsel kan stå til
rådighed for vikardækningen. I den udstrækning, det er muligt, skal vikarerne være læreruddannede, men
der vil normalt også indgå uuddannede vikarer f.eks. studenter eller studerende.
Skolens faste lærere læser vikartimer på deres timerester. I enkelte tilfælde kan en fastansat lærer have
enkelte ugentlige vikartimer på sin årsplan.

Undervisningen i vikartimerne
Når en lærer er fraværende med kendt fravær, skal der altid ligge materialer til timerne, så den planlagte
undervisning kan gennemføres.
Det er altid ledelsens opgave og ansvar at tage stilling til, hvordan og i hvilket omfang vikartimerne dækkes.
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