
 

 
 

 
Skemalægningsprincipper  
 
 
Skoledagen er inddelt i følgende måder: 
 
Mellemtrin og overbygning:      Indskoling: 
 
Mandag, onsdag og fredag         Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 
                                                      

1. lektion: 8.00–08.45 Fag 

2. lektion: 8.45-09.30 Fag 

Pause:      9.30-9.45 Pause 

3. lektion: 9.45-10.30 Fag 

4. lektion: 10.30-11.15 Fag 

Pause:      11.15-12.00 Pause 

5. lektion: 12.00-12.45 Fag 

6. lektion: 12.45–13.15 (30 min.) Fag 

7. lektion: 13.15-14.00   Fag 

Pause:      14.00-14.15 Pause 

8. lektion: 14.15–15.00 Fag 

 
Tirsdag og torsdag            Onsdag  

 
 
 

   
 

Skoledagen tilrettelægges efter følgende principper: 
 

 Det tilstræbes at alle klasser får skemalagt min. to sammen-
hængende lektioner i henholdsvis dansk og matematik, 
håndværk/design, madkundskab og Fysik/Kemi. 

 Grundet ny fællesfaglig naturfagsprøve som dækker fagene biologi-, 
geografi- og fysik/kemil tilstræbes parallel lægning af fagene. 

 På årgange med tilknyttede holddelings-/samlæsningstimer, bør 
alle holddelingstimer på årgangen parallellægges. 

Gyvelhøjskolen 

Røddikvej 20 

8464 Galten 

Tlf. 87943200 

 

gyvelhoejskolen@skanderborg.dk 

www.gyvelhoejskolen.dk 

 

1. lektion: 8.00–08.45 Fag 

2. lektion: 8.45-09.30 Fag 

Pause:      9.30-9.45 Pause 

3. lektion: 9.45-10.30 Fag 

4. lektion: 10.30-11.15 Fag 

Pause:      11.15-12.00 Pause 

5. lektion: 12.00-12.45 Fag 

6. lektion: 12.45–13.15 (30 min.) Fag 

7. lektion: 13.15-14.00  Fag 

1. lektion: 8.00–08.45 Fag 

2. lektion: 8.45-09.30 Fag 

Pause:      9.30-9.45 Pause 

3. lektion: 9.45-10.30 Fag 

4. lektion: 10.30-11.15 Fag 

Pause:      11.15-12.00 Pause 

5.-8. lektion 12.00-15.00 

- selvvalgt pausetid 

Fagmodul 

 

1.-4 lektion: 8.00–11.15 

- selvvalgt pausetid 
Fagmodul 

Pause:      11.15-12.00 Pause 

5. lektion: 12.00-12.45 Fag 

6. lektion: 12.45-13.15 Fag 

7. lektion: 13.15-14.00 Fag 



   Side 2 af 2 

 Det tilstræbes, at 1. og 2. årgang har dansk hver dag. 

 Vi tilstræber modulopdeling af lektionerne. 

 Børnehaveklasse - 2. klasse slutter undervisningen kl. 14.00, alle 
ugens dage. 

 Klasserne skal altid møde kl. 08.00, dog ikke 7. årgang, der i en 
periode på 3 mdr. møder kl. 9.45 grundet 
konfirmationsforberedende undervisning. 

 Det tilstræbes, at kontaktlærer(ne) har timer i klassen hver dag. 

 Det tilstræbes, at en klasse ikke har samme lærere en hel dag. 

 Mellemtimer for eleverne bør undgås, men kan om nødvendigt 
forekomme for elever som er fritaget for tysk. 

 Det tilstræbes, at tysk i 5. klasse ikke lægges som fagmodul. 

 Lærerskemaerne bør lægges, så de optimerer lærernes 
forberedelsesvilkår.  

 Alle lærere bør forud for skemalægningen sende deres personlige 
ønsker til skemalæggerne. 

 Individuelle ønsker/ønsker fra lærerteam bør afspejle skolens 
pædagogiske mål og didaktiske hensyn til elevernes trivsel og 
læring. 

 Prioriteringen bør udarbejdes af ledelsen og skemalæggerne. 
 
Vedtaget i skolebestyrelsen 12. april 2016 
Revideres én gang årligt i marts måned. 


