
 
 

 

 

Principper for fordeling af skolens ressourcer, kompetenceudvikling og 

vikardækning 

Vores skole består af 3 almene skolematrikler samt Undløse Skole-Behandlingshjem 

Undløse skole med skoletilbud fra 0.-6. klasse samt specialtilbud 
Knabstrup skole med skoletilbud fra 0.-6. klasse 
Nr. Jernløse skole med skoletilbud fra 0. – 9. klasse samt specialtilbud vedr. skolevægring 
Undløse skole og behandlingshjem har egne regler, politikker, retningslinjer og principper 

 

Fordeling af skolens ressourcer til skolens matrikler. 

Forud for hvert skoleår udarbejder skolens ledelse en ressourcefordeling, der fordeler timer samt økonomi 

til skolens virksomhed. Fordelingen sker på baggrund af en fælles drøftelse i ledelsen, samt under 

hensyntagen til skolens økonomi, klasser på de enkelte matrikler samt skolens niveau for 

specialundervisning.  

På baggrund af denne etablerer ledelse i samarbejde med medarbejdere på de enkelte matrikler hver deres 

fagfordeling og opgavefordeling. Tildeling til skolens øvrige virksomhed sker på baggrund af udkast fra 

ledelsen samt efter indstilling fra skolens økonomiudvalg, der prioriterer indsatser og materialeindkøb. 

Det er skolens ledelse, som udarbejder skolens budget, som skal godkendes af skolens bestyrelse.  

Kompetenceudvikling  

Hvert år fastlægges en pulje til efter- og videreuddannelse af skolens personale. Dette iværksættes efter 

ønsker fra personale, ledelse samt de økonomiske muligheder for videreuddannelse. Det tilstræbes, at der 

samarbejdes på tværs af skoler og dagtilbud i planlægningen af efter- og videreuddannelse.  

Vikardækning 

Skolen søger altid at give den bedste vikardækning ved lærerforfald under hensyntagen til fraværets årsag, 
skolens økonomiske ressourcer og elevforudsætningerne i den givne situation. 

• Skolens bestyrelse ser gerne, at vikardækningen varetages af enten skolens egne lærere eller af 
faste tilkaldevikarer. 

• Skolens ledelse skal udarbejde retningslinjer for de faste tilkaldevikarer samt introduktion af nye 
vikarer.  

• Ved en lærers længerevarende fravær søges en vedvarende og sammenhængende vikardækning. 
 
 
Som udgangspunkt for skolens vikardækning gælder følgende 
Lektionerne på 0.-6. klassetrin aflyses kun i særlige tilfælde og kun efter forudgående information til 
hjemmene.  
 
Når det gælder 0.-3. klasser, er der dog altid tilsyn med eleverne. 
 
Lektionerne på 7. – 9. klasse kan aflyses. I disse tilfælde sendes eleverne hjem. I mellemtimer arbejder 



 
 

de alene, men med tilsyn. 
Lektioner med to lærere læses af den tilbageblivende lærer. 
Lektioner anvendt til støttefunktioner aflyses så vidt muligt ikke. 
 
Vedtaget i skolebestyrelsen 22/1 2022 


