
 

 
Telefon: 

E-mail: info@saælixskole.dk 

Dét bør du vide 

som vikar... 

 

Oversigt over vores 

ringetider… 

vn 

8.30-8.50 Læsebånd Min. 

8.50-9.35 1. lektion 20 

9.35-10.15 2 lektion 40 

10.15-10-35 Pause 20 

10.35-11.15 3 lektion 40 

11.15-11.55 4. lektion 40 

11.55—
12.05 

SPISEPAUSE 10 

12.05-12.30 12-PAUSE 25 

12.30-13.15 5 lektion  45 

13.15 - 14.00 6.lektion 45 

14.00-14.10 Pause 10 

14.10-14.55 7.lektion 45 

Du skal huske følgende, når du mø-

der op på skolen: 

 Tavletus, udleveres af sous-

chefen. 

 Melde din ankomst hos sous-

chefen. 

 Aflevere navn og cpr.nr  til 

lønudbetaling på kontoret/

skolesekretæren) 

(nemkonto). 

 Tjekke eventuelle meddelel-

ser angående undervisningen 

til dig fra lærerne. 

 Madpakke 

 Godt humør 

 Du kan forvente at skulle del-

tage i gårdvagt mm på sko-

len. 

 



Kære Vikar, 

 

Du vil få en beskrivelse for 

lektionerne, du skal have. 

Hvis der ingen beskrivelse er 

modtaget, skal du benytte 

vikarmapperne.  

Vikarmapperne indeholder 

kopisider i fagene dansk, ma-

tematik, engelsk og tysk. 

Tag én eller flere kopisider 

for at kopiere til X antal ele-

ver. 

Skriv dato: dd.mm.åå, på de 

brugte/ kopierede sider og 

læg dem tilbage i mappen. 

 

Eleverne skal arbejde med kopisiderne, men 

du skal gennemgå og rette siderne med ele-

verne de sidste 15 minutter af timen/ før det 

ringer. 

                                                                         

ER DU DEN SIDSTE LÆRER? 

 

HUSK… at følgende er 

gjort, før du forlader 

klassen: 

Skraldespanden er tømt. 

Vinduerne er lukket. 

Gulvet er fejet. 

Lyset er slukket. 

Stole er sat op 

 

...TAK... 

FORVENTNINGER TIL DIG SOM VIKAR... 

Du skal i. 1.lektion: 

 

 Samle mobiltelefonerne i mobilskabet 

eller i en kasse, som skal låses i Uglen.  

 

 Udfør protol (/ = ikke tilstede, ° = til 

stede, f/s = for sent) - (skriv, de elever, 

der er fraværende og kommer for sent 

på et stykke papir, også de elever, der 

mangler en frilæsningsbog og aflever til 

souschefen. 

 

 Eleverne skal læse i deres frilæsnings-

bog fra 8.30-8.50. Du skal derefter note-

re dato og sidetal i den mappe, der lig-

ger på katederet. Skriv  - ved de elever, 

der mangler en frilæsningsbog i stedet 

for sidetal. 

 

 Du skal huske at udføre protokol i alle 

lektioner du har. 

 

 Mobiltelefonerne skal afleveres tilbage 

5 minutter før ringetid. 

 

 

 

KANTINE: 

 

 Kantinen åbner kl.11.45-12.15. 

 Du må ikke sende eleverne ud før 

kl.11.45. 

 3.klasse må købe  hver torsdag kl.11.35. 

 

 

 

 

 

Henvend dig 

til kontoret, 

hvis du er i 

tvivl om no-

 

Hænderne skal 

vaskes, før spis-

ning... 

Specifikt: 

 

Skolen forventer: 

 At undervisningen foregår i god ro og 

orden 

 At eleven behandler sine kammerater 

ordentligt 

 At elevens samvær med kammerater 

og lærere er præget af gensidig re-

spekt, tryghed og tillid. 

 Der må ikke støjes på gangen. 

 Eleverne må ikke få tidligere fri i lek-

tionen. De må ikke forlade skolens 

område før skoledagen er slut. Dog 

andre regler for udskolingen. 

 7.,8.,9. klasse må ikke være i skole-

gården. 

 Hvis du går ud med eleverne, skal du 

først gøre dem opmærksom på at de 

ikke må låne bolde i de klasser, hvor 

der er undervisning. 

 

 

Rigtig god arbejdslyst… 


