
 

Princip for undervisningens organisering 

Hærvejsskolen 

Mål 

- Undervisningen lever op til skolens værdier om Faglighed – Forskellighed – Fællesskab 

– Forandring. 

- Undervisningen lever op til Bekendtgørelsen om Fælles Mål 2018 og Bekendtgørelse om 

folkeskolens prøver 2018. 

Afdelingsopdeling 

- Hærvejsskolen er afdelingsopdelt i tre afdelinger: Indskoling (0.- 3. klasse), Mellemtrin 

(4.- 6. klasse) og Overbygning (7.- 9. klasse). 

- Til hver enkelt afdeling tilknyttes fagligt kompetente medarbejdere, der både som team 

og enkeltvis har ansvar for at udvikle og støtte et godt socialt fællesskab i afdelingen 

samt personlig og faglig udvikling for alle elever.  

- Eleverne sikres en god overgang mellem afdelingerne, således at de nye lærere får del i 

den erfaring, der er omkring hver enkelt elev. 

Klasser/Årgange 

- Der etableres et klasseteam omkring den enkelte klasse eller et årgangsteam omkring 

den enkelte årgang. Teamet består af lærere, der er fagligt kvalificerede til at varetage 

undervisningen i klassen. Teamet har i fællesskab ansvar for udvikling af et godt socialt 

miljø, et tæt samarbejde med forældrene – og en opmærksomhed over for den enkelte 

elevs trivsel, udvikling, tilhør til fællesskaber og tanker om fremtid. 

Undervisningen 

- Der planlægges undervisningslektioner til de enkelte fag ud fra det vejledende timetal i 

folkeskoleloven, målene i Strategien for folkeskolerne i Aabenraa Kommune og skolens 

værdier. 

Elever med særlige behov 

- Der afsættes ressourcer til faglig og personlig udvikling af eleverne samt arbejde med 

et inkluderende læringsmiljø med udgangspunkt i PPR1-vurderinger og/eller den 

løbende evaluering af undervisningen og den enkelte elev. 

Vejledning 

- Der afsættes ressourcer, der kan sikre den nødvendige vejledning af lærere, elever og 

forældre i forhold til undervisning, læsning, matematik, tidlig sprogstart, IT, AKT2, PLC3 

test og inklusion. 

Besluttet i skolebestyrelsen for Hærvejsskolen foråret 2012. Revideret foråret 2018. Revideres 

løbende mindst hvert andet år. 

                                           
1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. 

2 AKT står for Adfærd, Kontakt, Trivsel. Der er lærere, der er særligt uddannede til at hjælpe i forhold til disse 
områder. 

3 PLC står for pædagogisk læringscenter – det tidligere bibliotek. 


