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Formål for lektier på FPR
Lektier er skolearbejde, der stilles af læreren og udføres af eleven, som oftest uden lærerens
tilstedeværelse. Lektier er hjemmearbejde, som læreren vurderer, at eleven kan løse
selvstændigt, uden eller med kun lidt hjælp og støtte.
Lektier kan være en integreret del af undervisningen og i de tilfælde færdiggøres de i
undervisningstiden.
Lektier kan også være arbejde stillet af faglæreren, men som eleverne ved de selvstændigt
skal klare, når der fx er vikar.
Formål:
Hovedformålet med lektier er at træne faglige discipliner samt lære eleven at planlægge og
organisere tid og udvikle gode selvstændige arbejdsvaner, selvdisciplin og selvindsigt.
Lektier er en del af undervisningen. Lektier anvendes når læreren vurderer lektiearbejdet kan
øge elevens faglige kundskaber og færdigheder. Læreren kan differentiere i opgavetype,
mængde, sværhedsgrad og tidsramme i forhold til den enkelte elev.
Klasselærerne informerer på forældremødet om, hvordan der arbejdes med lektier i den
daglige undervisning. Der kan være variation lærerne imellem.
Lektier fremgår af ugeplanen. Der kan ske ændringer i løbet af ugen.
Mængden af dag til dag lektier vil være begrænset og kendt af eleven samt senest indskrevet i
fællesskab i dagens lektion.
Der kan være faste dag til dag lektier som fx læselektie, staveord, tabeller mv.
Klassens lærere tilstræber, at afleveringslektier ligger hensigtsmæssigt i forhold til hinanden.
I udskolingen (7.-9. Kl.) sættes afleveringer i fælles kalenderoversigt. Der kan dog ske
ændringer undervejs i skoleåret.
Kammerater, forældre og anden lektiehjælp kan være god støtte for eleven i lektiearbejdet.
Skolen har UU tid for elever i 0.-3. kl. Her hjælpes der med lektier. Desuden er der frivillig
lektiecafe for 4-9. klasse to eftermiddage om ugen på biblioteket. Elever kan visteres til
obligatorisk lektiecafe for en periode.
Forældrene skal sikre at eleven har lavet lektier og kontakte læreren ved tvivl og problemer
med lektiearbejdet.
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