
 
 

Strandvejen 14 

3770 Allinge 

Tlf.: 56922930 

KONGESKÆRSKOLEN 

J.nr.: x 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
Principper for understøttende undervisning, herunder 
lektiehjælp og faglig fordybelse. 

 
Understøttende undervisning er læringsaktiviteter, som ligger udover fol-
keskolens faste fag og emner. Aktiviteterne i understøttende undervisning 
skal:  

- understøtte den faglige undervisning og/ eller  

- styrke eleverne personligt med læringsparathed, sociale kompetencer, 
alsidig udvikling, motivation og trivsel. 

 

Eleverne får i understøttende undervisning mulighed for faglig fordybelse 
og for at arbejde bredt med deres evner og interesser 

I den understøttende undervisning kan der arbejdes med at styrke klasse-
fællesskabet og med de enkelte elevers sociale kompetencer 

En del af den understøttende undervisning er lektiehjælp. Målet med lek-

tiehjælpen er at støtte elevernes læring med udgangspunkt i skoleunder-

visningen. Der er mulighed for, at eleverne kan arbejde med lektier og få 

støtte og hjælp til dette. Lektiehjælpen skal tilrettelægges og tilpasses 

elevernes niveau og behov, så såvel fagligt stærke som fagligt svage ele-

ver udfordres, og deres faglige niveau styrkes.  

Det er i sidste ende forældrenes ansvar at følge op på elevernes skolear-
bejde og sikre, at eleverne får lavet de givne lektier.  
 
En del af den understøttende undervisning er faglig fordybelse. Målet 
med den faglige fordybelse er at støtte op om og styrke elevernes faglige 
udvikling, og aktiviteten skal være målrettet den enkelte elevs faglige ni-
veau.  
Der skal sikres sammenhæng mellem fordybelsesaktiviteterne og elevens 
individuelle læringsmål.  
Det er elevens sædvanlige faglærere, som aftaler med eleven, hvilke op-
gaver og aktiviteter, der kan arbejdes med i såvel lektiedelen som i fordy-
belsestiden. Endvidere skal faglæreren sikre, at de lærere og pædagoger, 
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der varetager lektie- og fordybelsestiden ved, hvad der for eleven er væ-
sentligt at arbejde med.  
 
Eleven skal kunne følge den fagopdelte undervisning uafhængigt af akti-
viteterne i understøttende undervisning. 
 
Bemandingen i den understøttende undervisning kan være både pæda-
goger og lærere i 0.-9. kl.  
Pædagoger og lærere skal tilbyde eleverne faglig træning og udfordringer 
ved anvendelse af varierede og differentierede læringsformer. 
 
 
Vedtaget på skolebestyrelsens møde den 01.12.2015 
 


