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Princip for vikardækning 
 
 
Formål 

 
Formålet med vikardækningen er, at eleverne så vidt muligt mod-
tager undervisning med relevant indhold og mindst muligt afbræk i 
den planlagte undervisning, samt at tilsynspligten overholdes. 
 

 
Mål 
 
 
 

 
Når en lærer er fraværende, skal undervisningen gennemføres 
med et indhold så tæt på det planlagte som muligt, eller – hvis der 
ikke er planlagte aktiviteter – med et andet fagligt indhold.  
 

 
Skolens ansvar 
 
 
 

 
Vikardækningen udføres under hensyntagen til pædagogiske 
overvejelser og den gældende økonomiske ramme. 
 
Generelle rammer (kortvarigt fravær): 

• Elever i 0.-3. klasse kan ikke gives fri. 

• Elever i 4.-6. klasse kan kun gives fri i helt særlige tilfælde 
efter skriftlig besked til hjemmene senest dagen før. 

• Elever i 7.-9. klasse kan gives fri samme dag i ydertimer, 
men hjemmet skal så hurtigt som muligt (gerne om morge-
nen) underrettes via AULA. 

• Støtte-/KC-timer aflyses, hvis støttepersonen er syg. 

• Der sættes ikke vikar på i klasser, hvor der i forvejen er fle-
re medarbejder i samme klasse i de pågældende timer. 

• Der kan etableres tilsyn af lærer i kombination med under-
visning i en anden klasse. 

 
Er fraværet af længere varighed end en uge, sættes der så vidt 
muligt vikar på alle timer. 
Lærerne forbereder vikarsituationen ved at udarbejde planer og 
henvise til materiale, som vikaren kan anvende. Dette gælder så 
vidt muligt også ved pludseligt opstået sygdom. 
 

 
Forældrenes ansvar 
 
 

 
Forældrene skal være orienteret om ovenstående principper. 
 
 

Formelle rammer 
 
 
 
 

De formelle rammer er Folkeskoleloven 

§ 28: For at kunne varetage undervisningen i folkeskolens 1.-10. 
klasse skal underviseren have gennemført uddannelsen til lærer i 
folkeskolen eller anden læreruddannelse, der er godkendt af bør-
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ne- og undervisningsministeren i denne henseende, jf. dog stk. 2 
og §§ 29 a, 30 og 30 c. Godkendelsen kan betinges af, at de ud-
dannede består en prøve ved en professionshøjskole, der af bør-
ne- og undervisningsministeren er godkendt til at uddanne lærere 
i folkeskolen. 

§ 29 a. Personale med lærer- eller pædagoguddannelse, jf. §§ 28 
og 29, kan varetage undervisning i børnehaveklassen og på 1.-3. 
klassetrin. Det er en betingelse, at pædagogen på 1.-3. klassetrin 
varetager afgrænsede undervisningsopgaver inden for sine kom-
petencer og kvalifikationer i øvrigt.  

Bemærkninger: 

Hvis det faste undervisende personale er sygemeldt eller af an-
den grund ikke kan gennemføre den planlagte undervisning, kan 
skolelederen vælge at aflyse timen eller overlade den til en vikar. 
Indsættelsen af en vikar kan ske dels for at have en forsvarligt 
tilsyn med eleverne og dels for at gennemføre den planlagte un-
dervisning. 

Vikartimer tæller dog kun med i minimumstimetallene, hvis der er 
foregået undervisning i faget i vikartimen. Og hvis en vikar skal 
stå for undervisningen, skal vedkommende i udgangspunktet op-
fylde de samme kvalifikationskrav, som gælder for de faste un-
dervisere. Det er ikke altid muligt at skaffe vikarer, der lever op til 
kravene, men skolen har pligt til at forsøge. 

Undervisningstimer, der dækkes af vikarer uden læreruddannelse 
eller særlige kvalifikationer, kan alene anses for gennemførte, 
hvis vikaren har fået forudgående instruktion til undervisningen, 
f.eks. gennem skriftlige anvisninger i en vikarplan. 

  
 

 
Vedtaget i skolebestyrelsen den 25/9 2019 
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