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Retningslinjer for planlægning af og deltagelse i alternative dage og uger 

Hærvejsskolen  

 

Mål 

• Alternative dage og uger på Hærvejsskolen skal planlægges, så der er mål (faglige 
og/eller sociale) for dagens og ugens udbytte og dermed også for det indhold, der er 
planlagt for den alternative dag eller uge. 

• Alternative dage og uger skal være med til at give særlige oplevelser for eleverne – og 
give mulighed for fordybelse i de emner, der er fokus på. 

• Alternative dage og uger skal afholdes indenfor den økonomiske ramme, der er afsat til 
undervisningen. 

Planlægning 

• Ved skoleårets start er der afsat tid til planlægningen af en alternativ dag eller uge. 
Denne tidsramme skal så vidt muligt overholdes. Oftest er der afsat 6 timer pr. 
planlægger til planlægning og opsætning af en enkelt dag – og 15 timer pr. planlægger 
til en hel uge. 

• Da alle undervisere, der er involveret i en alternativ dag eller uges afvikling, har afsat 
forberedelsestid til undervisningen, kan planlægningsgruppen forvente af kollegerne, at 
kollegerne selv har en forberedelsesopgave inden afviklingen af en alternativ dag eller 
uge. 

• Hvis planlægningsgruppen i løbet af planlægningen erfarer, at de har brug for 
yderligere tid til planlægning, end der er afsat, kontakter de straks afdelingsleder (hvis 
det er en afdelingsaktivitet) eller skoleleder (hvis det er en aktivitet for hele skolen). 
Dette kan evt. ske i samarbejde med TR. Der vil så være en drøftelse af, om der skal 
afsættes yderligere tid til opgaven. 

Afvikling  

• Det forventes, at alle medarbejdere har 5 undervisningslektioner pr. dag til alternative 
dage og uger – medmindre at andet er aftalt med nærmeste leder. Disse lektioner kan 
placeres, som det er bedst i sammenhængen i løbet af dagen og ugen. 

• I tilfælde af medarbejdere på nedsat tid – eller med tid til andre opgaver end 
undervisning – aftales det med planlægningsgruppen, den involverede medarbejder og 
nærmeste leder, om der skal afsættes yderligere tid til undervisning til den alternative 
dag eller uge. Hvis der afsættes yderligere tid, skal der tillægges yderligere 
undervisningstillæg ved skoleårets planlægning. 

 

Aftalen er godkendt i MED den 20.6.2019 og gennemgået i alle afdelinger i august 2019. 
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