
Karup skoles lektieprincip 

Vores overordnede tanker er at skabe en fælles retning og forståelse for hvad lektier er, og 
hvorfor lektier gives og hvad der forventes i de forskellige afdelinger (hvor mange lektier 
det enkelte barn har for) Det kan give en mulighed for at forældre kan følge med i deres 
barns skolegang. 

Der gives lektier for, når læreren vurderer at eleverne kan profitere og lære af lektierne. 

Læreren aktiverer og involverer eleverne i lektierne, så det bliver konkret for eleverne 
hvilke forventninger der er til dem mht. lektier, og hvilke områder de skal træne.  Det er 
målet at lektier understøtter og styrker elevernes arbejdsglæde, engagement, lyst og 
motivation til skolearbejdet 

På Karup skole anerkender vi, at eleverne har forskellige forudsætninger og kommer med 
forskellig baggrund. Derfor lægger vi vægt på, at lektier gives differentieret, således at 
forældrene kan støtte deres barn på den bedst mulige måde. 

Definition af lektier 

Lektier er aktiviteter uden for undervisningstiden, der understøtter elevens læring og 
forbereder eleven til den kommende undervisning. Lektier gives differentieret, det vil sige 
at udfordringerne tilpasses den enkelte elev. 

Lektier er generelt præget af gentagelser, træning og repetition, - nye læringsområder vil 
kræve indføring fra en lærer. 

Lektier styrker og understøtter elevernes læring både de faglige, personlige/sociale og de 
metodemæssige kompetencer. Der vil kunne være lektier/forberedelse i alle fag. Det kan 
fx være:  

- Læsetræning 
- Matematisk færdighedstræning (fx tabeltræning) 
- Begrebstræning fx via dialog i hjemmet 
- I sprogfag: øve gloser 
- Fordybelse og koncentration fx gennem spil,  
- Indsamling af information til emne eller projektopgaver fx via nettet, eller i dialog 

med familien 
- Repetitions opgaver (fx noget der er gennemgået tidligere) 
- At have overblik over sit skema og pakke sin skoletaske  

 

Der vil være en naturlig udvidelse af lektiernes mængde og sværhedsgrad i takt med at 
eleverne bliver ældre. 

Lektier gives differentieret fx kan der laves individuelle aftaler med elever, der har 
vanskeligheder ved skolearbejdet og elever på højt fagligt niveau, hvis eleverne vil 
profitere af det. Forældre kan også henvende sig til lærerne og lave aftaler om individuelle 
lektier. 



Når der gives lektier for, skal dette så vidt muligt koordineres inden for teamet, så 
lektiemængden ikke bliver uforholdsmæssig stor. Lektier er et fælles ansvar (børn, 
forældre og lærere) og forældre og lærere har et fælles ansvar for at informere hinanden 
hvis man fornemmer at der ikke arbejdes konstruktivt og målrettet med lektierne. 

Der laves en liste til elever/forældre med konkrete forslag til links eller andre 
træningsmuligheder. 

 

Lektier i de enkelte afdelinger 

Indskolingen  

Læsetræning 15 minutter om dagen.  

Træningslektier i matematik eller andre fag. 

Færdiggørelse af det, der ikke er nået på skolen fra de forskellige fag. 

 

Mellemtrinnet: 

Daglig læsetræning. Infohæfte til forældre: ”15 minutter om dagen, det er sagen” 

Matematisk færdighedstræning eller træningslektier i andre fag. 

Færdiggørelse af det, der ikke er nået på skolen fra de forskellige fag. 

Ved fravær forventes det, at eleverne selv får fulgt op på afleveringstidspunkter og 
lektiemængde, evt. lektiemakker. 

 

Udskolingen  

Træne og vedligeholde færdigheder 

Der skal indarbejdes gode arbejds- og lektievaner, som skal bruges i det videre 
uddannelsesforløb. 

Afleveringer - Det man ikke når på den tid, der er afsat, skal laves hjemme. 

Lærerens forventninger skal være konkrete (konkret afsættelse af timer/lektioner til 
opgaven og orientering herom, så eleverne ikke er i tvivl om, hvad de skal nå i timerne) 

I 9. klasse skal man regne med, at lektiebyrden er større, da mængden af opgaver stiger. 

Ved fravær forventes det, at eleverne selv får fulgt op på afleveringstidspunkter og 
lektiemængde, evt. lektiemakker. 

 

 



Skole/hjem samarbejdet:  

Intentionerne som de fremgår i lektieprincippet evalueres mellem skole og hjem bl.a. ved 
skole/hjem samtalen, hvor også lektiemængden og træningsområder er et fokus. Vi 
forventer at I som forældre bakker op, når børnene får lektier for. 

Lektier kan kommunikeres ud via eleven; - på læsesedler; - x i bogen eller via intra. 

Lektier vil være et punkt på det første forældremøde i afdelingen. 

 

 

 

 

 

Lektieprincippet er vedtaget af skolebestyrelsen juni 2018. Evalueres løbende og minimum 
hvert andet år 


