
Side 1 af 2 
 

JB, d. 5. oktober 2010 

 

Om koordinering af elevernes skriftlige afleveringstidspunkter. 
 

Baggrund 

Koordinering af elevernes skriftlige arbejde er omtalt flere steder i stx-bekendtgørelsen. I kapitel 6 om 
undervisningens planlægning og gennemførelse står bl.a.: 

• Lederen skal sikre, at elevernes arbejdsbyrde fordeles jævnt over hele uddannelsesforløbet (§ 80) 

• Skolens leder skal sikre, at der sker en koordinering af undervisningen og det skriftlige arbejde (§ 82) 

 

Formål 

Der er overordnet 2 formål med koordineringen af placeringen af elevernes skriftlige afleveringer på 
Paderup Gymnasium: 

1.  Koordineringen skal sikre, at elevernes skriftlige arbejdsbyrde fordeles jævnt hen over skoleåret. 
Konkret sker dette ved at alle fag fordeler deres elevtid jævnt ud over skoleåret og ved at indføre et loft 
på 10 timer for en klasses samlede elevtid for den enkelte uge. 
 

2. Eleverne skal have mulighed for at se planerne for deres opgaveafleveringer (fag, tidspunkter og 
elevtid) et stykke tid ud i fremtiden.  Konkret sker dette ved at inddele skoleåret i 4 perioder, hvor 
fagene lægger deres planlagte afleveringer ind i lectio forud for den kommende periode.  

 

Procedure 

Den enkelte faglærer orienterer ved skoleårets start eleverne om fagets samlede elevtid for skoleåret. 
Derefter lægger læreren en overordnet plan, der fordeler elevtiden jævnt ud over de 4 perioder i skoleåret 
(med hensyntagen til, at perioderne ikke er lige lange): 

1. Sommerferien – Efterårsferien 
2. Efterårsferien – Medio januar (Grundforløbets afslutning) 
3. Grundforløbets afslutning - Påskeferien 
5. Påskeferien – Sommerferien (undervisningens afslutning) 

 
Mindst 2 uger før en periode lægger læreren periodens afleveringer ind i lectio. Den enkelte lærer må 
gerne lægge opgaver ind i lectio tidligere og må gerne lægge opgaver ind flere perioder forud.  

Lærerteamet / kontaktlæreren sørger for, at koordineringen drøftes på klassemøderne. Her kan lærerne 
aftale nærmere, hvordan fagene placerer deres opgaver inden for de enkelte perioder. 
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En lærer må ikke lægge en aflevering ind i en uge, hvis den sammen med de opgaver, der allerede ligger, 
bringer klassens samlede elevtid over 10 timer for den pågældende uge. Afleveringer må heller ikke lægges 
ind i SRP-uger. Det skal tilstræbes, at afleveringerne spredes på ugedagene.    

Loftet på 10 elevtimer ugentligt gælder for klassen. 3g-elever med 5 A-niveau fag og dermed ekstra mange 
afleveringer skal være indstillet på at loftet ikke altid kan overholdes for dem. 

Hvis der sker ændringer i undervisningens tilrettelæggelse eller andet, der gør det hensigtsmæssigt at flytte 
en planlagt aflevering, kan læreren gøre dette med ned til 2 ugers varsel, men stadig med overholdelse af 
10 timers loftet. 

 

Evaluering 

Ovenstående procedure fungerer fra efterårsferien 2010 og resten af skoleåret 2010-2011. Den evalueres 
sidst på foråret i forhold til hvorvidt den har levet op til formålene. 


