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PRINCIP FOR UNDERVISNINGENS ORGANISERING 

(distrikts-afdelingen) 

 

Undervisningstimetal: 

Elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin følger ministeriets udmeldinger samt 

eventuelle retningslinjer fra Herning Kommune.  

0.-3.årgang går i skole i 28 ugentlige timer. 

4.-5. årgang går i skole 31 ugentlige timer.  

6.årgang går i skole i 32 ugentlige timer.  

7.-9.årgang går i skole i 34 ugentlige timer  

Skoledagens længde: 

0.-3. årgang: To dage ugentligt fra 8.00 – 13.00 + tre dage ugentligt fra 8.00 – 14.00. Frivil-

lig musik kan tilvælges udenfor skoletid for 3. årgang.  

4.- 5. årgang: En dag ugentligt fra 8.00 -13.00, tre dage ugentligt fra 8.00 – 14.15 samt en 
dag ugentligt fra 8.00 – 15.15. Eleverne kan tilvælge kor samt guitar og sambaundervis-

ning efter skoletid.  

6. årgang: Fire dage ugentligt fra 8.00 – 14.15 samt en dag ugentligt fra 8.00 – 15.15. Ele-
verne kan tilvælge kor samt guitar og sambaundervisning efter skoletid. 

7.-8. årgang: En dag ugentligt fra 8.00 – 16.00, en dag ugentligt fra 8.00 – 15.15 samt tre 
dage ugentligt fra 8.00 – 14.15.  

9. årgang: To dage ugentligt fra 8.00 – 14.15, tre dage ugentligt fra 8.00 – 15.15. 

Valgfag: 

7.+8. årgang tilbydes håndværk/design, musik, madkundskab og billedkunst som to-årige 
valgfag med afsluttende prøve.  

mailto:Herningsholm@herning.dk


 

 - 2 - 

9.årgang tilbydes forskellige valgfag svarende til to lektioner ugentligt.  

Understøttende undervisning: 

En del af den understøttende undervisning er omlagt til to-lærer-ordning.  

0.-3. årgang har en time ugentligt til understøttende undervisning, hvor de har mulighed for 
at benytte skolens hal.  

Alternative skoledage: 

I løbet af skoleåret planlægges der med et antal dage og uger med omlagt skema. Her kan 

eleverne lejlighedsvist blive bedt om at møde på anderledes mødetidspunkter for at imø-
dekomme en fleksibel og mere kreativ undervisning. Dette har høj prioritet for skolen. 

I fag- og projektuger planlægges med samme undervisningstimetal som i almindelige uger. 
Undtaget er 6.- 9. årgang, der i disse uger går i skole til kl. 14.15 hver dag.  

Holddannelse: 

Ved parallellagte timer på tværs af årgangen er der mulighed for holddannelse. 

På alternative skoledage er der ligeledes mulighed for holddannelse på tværs af klasser 
og årgange.  

Skolen arbejder med co-teaching som metode. På afdelingen på Holtbjerg er der særligt 
fokus på dette, og arbejdet forventes at kunne inspirere til tiltag i Herning Kommune. 

Åben Skole: 
 
Vi ligger placeret midt i Herning midtby og har derfor rig lejlighed – og mulighed for at be-

nytte diverse åben skole tilbud. Vi anser det som en del af vores profil. 
 
Elevernes placering i klasser: 

 
Se særskilt princip. 

 
Overflytning mellem afdelinger og/eller klasser: 
 

Se særskilt princip. 
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