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Ansvarlighed og gensidig respekt gennem dialog 
5.1 

 
Understøttende undervisning. 
 

Den understøttende undervisning er på Rask Mølle Skole i skoleåret 2014-15 placeret dels i 
et morgenbånd fra kl. 8.10-8.35, dels i et mellembånd på 10 min. mellem 3-4 lektion.  
 
Derudover har 1. og 2. klasse en samlet blok på 3 understøttende lektioner.  
På 5. og 6. årgang skal eleverne i mellembåndet dagligt have bevægelsesbånd, da årgangen 
har en mindre lektion idræt end anbefalet, men til gengæld har to musiktimer. 
På 7. årgang er den understøttende undervisning placeret parallelt med præst, således af 
eleverne i den præstefri periode har understøttende undervisning.  
På 8. årgang inddrages to morgenbånd fast til en dansk time, idet klasserne på denne årgang 
har en ekstra lektion i indeværende skoleår pga. ændret time tal i geografi. 
 
I lovteksten vedr. den understøttende undervisning står: 

 »§ 16 a. Undervisningen i folkeskolens fag, jf. §§ 5, 9 og 11, og obligatoriske emner, jf. § 

7, suppleres af understøttende undervisning. Den understøttende undervisning skal anvendes 

til forløb, læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte sammenhæng med undervisningen i 

folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at styrke eleverne 

læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.  
Stk. 2. Skolens leder skal sikre sammenhæng mellem undervisningen i fagene, de 
obligatoriske emner og den understøttende undervisning. 
 
 

 
1. Den understøttende undervisning dækkes i den enkelte klasse af personale med 

mindst 3 lektioner i klassen.  
 

2. Placeringen af den understøttende undervisning skal give bedst mulig pædagogisk 
mening, derfor tilstræbes det, at mellembåndet varetages af den/de lærere, der 
varetager 3. og/eller 4. lektion.  

 
3. I klasser, hvor der findes understøttende undervisnings blokke byder klassens lærere 

og skolepædagoger ind med ønsker til placering. Teamet om klassen planlægger 
sammen fordelingen.  
Ledelsen opfordrer til, at teamet sikre, at klassen løbende præsenteres for flere fag, så 
at ét fag ikke har opbrugt sin uuv. i løbet af få måneder. 

 
4. Det ønskes, at den understøttende undervisning medtænkes i årsplanerne, så teamet 

sikre en fagdidaktisk sammenhæng mellem fagene og den uuv. 
 

Udmøntning: 
Dækning af klassens uuv. vil kunne give en skævvridning af det timetal, der er udmeldt på 
den enkeltes opgaveoversigt. I april regnes det samlede forbrug af uuv. ud for hver enkelt 
medarbejder. Herefter vil en evt. afspadsering/aflønning eller merarbejde aftales. 
 

Ved sygdom op til 2 dage dækker teamet selv morgenbåndet. Teamet er forpligtet til at 
fordele denne opgave mellem sig. 
 


