
 
 

Retningslinje for lektier på Gammelgaardsskolen 
 
 
Lektier på Gammelgaardskolen gives i forhold til elevens og klassens aktuelle forudsætninger, som et 
element i arbejdet med at styrke elevernes læring. 
 
Lektier fungerer blandt andet som bindeled mellem skole og hjem, så forældrene kan få indblik i, og i 
videst mulige omfang bidrage til det aktuelle indhold i skoletiden.  
 
Årgangsteamene sikrer en fælles retning i forhold til Skolebestyrelsens principper for lektier. Denne 
udmøntes i en aftale internt i klasseteamet. Aftalen indgår som et punkt på forældremødet ved 
skoleårets start og nedfældes i klassens kommunikationsaftale. 
 
Lektier i hjemmet og i skolen 

 
• Forberedelse 

Læse ugeplanen, forberedelse af temaer/forløb (eks; se en vejrudsigt inden forestående emne 
om vejret), flipped classroom og lignende. 

• Træning 
Eksempler; læsning, staveord, matematik-fessor, skriftlige opgaver og rapporter. 

• Efter- og viderebehandling 
Refleksive processer, der kan foregå elev-elev og elev-forældre; samt opgaver, der giver 
anledning til samtale eller en fælles aktivitet i hjemmet vedrørende det aktuelle tema/forløb i 
skolen.  

•  Færdiggørelse af diverse former for arbejde og opgaver 
 
I forbindelse med tilrettelæggelse af lektier i hjemmet tilstræbes det, i videst mulige omfang, at 
hjemmearbejde ligger inden for elevens nærmeste udviklingszone, således at det er muligt for eleven 
selv at lave lektier, der er givet for som hjemmearbejde. Forældre forventes at støtte deres børn i 
lektiearbejde 
 
 
Faglig fordybelse (FAF) i skolen 
Faglig fordybelse og lektiehjælp er det ”rum” på Gammelgaardsskolen, hvor eleverne kan fordybe sig, 
repetere og lave lektier. 
 
I tiden til faglig fordybelse og lektiehjælp kan eleverne således arbejde med: 

• For-forståelse og forberedelse af den kommende undervisning ved repetition af allerede 

gennemgåede emner og fagområder 

• Fordybelse i gennemgået stof gennem træning   

• Faglige udfordringer der ligger ud over den almindelige undervisning 

• Lektielæsning, herunder løsning af afleveringsopgaver 

• Flipped classroom 

• Forberedelse af faglige oplæg for klassekammerater eller andre klasse 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Det understreges desuden, at faglig fordybelse og lektiehjælp fra skoleåret 15/16 forstås, som et 

element i den samlede undervisning, til styrkelse af elevernes læring gennem varierede og 

differentierede læringsformer.  

Lektiehjælp og faglig fordybelse kan ud over at være en skemalagt  FAF-lektion udmøntes på forskellig 

vis f.eks i .: 

• faglige fordybelsesforløb (f.eks. med fokus på den åbne skole) 

• Intensive forløb (f.eks. faglige boosts eller talentforløb) 

• Temadage (faglige flexuger eller tværfaglige forløb/flexuger) 

• Moduler hvor eleverne kan afprøve. Uddybe, repetere og træne færdigheder (f.eks. læsebånd) 

• Holddeling i perioder 

• Ældre elever underviser yngre elever 

 

Der er altså tale om et element i den samlede undervisning, som i praksis udgør forskellige didaktiske 

muligheder.  

 

 

 

 

 

  

 
 


