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Retningslinje for nødundervisning 6.-9. årgang på Vi-
rupskolen 
 
Mål 
Retningslinjen skal støtte at eleven undervises i udvalgte fag, og at eleven er i en 
fortsat god faglige udvikling og sociale trivsel 
 
Retningslinjen beskriver forventninger til lærerens praksis 
 
Kommunikation:  
En tæt og opfølgende dialog er alt afgørende for, at læreren kan være tæt på elevens 
læreproces og trivsel 
 
Derfor skal: 

• der være dagligt møde på google meet med klasselærer med obligatorisk 

fremmøde for eleven. Eleven registreres tilstedeværende/fraværende i fra-

værsmodulet på aula 

• klasseteamet aftale, hvordan der følges op på undervisning, afleveringer etc. 

og af hvem 

• lektier og hjemmearbejde kommunikeres på Min Uddannelse (ugekalender) 

• der være en tæt dialog mellem skole og hjem, hvis en elev er i udfordring 

• læreren melde ud til eleven, hvornår han/hun er tilgængelig/har træffetid 

 

Undervisning:  
Der skal være fokus på elevens læring frem for aktivitet 
 
Det betyder i praksis, at  

• undervisningen foregår udmeldte fag og gerne på tværs af fag og den øvrige 

fagrække 

• undervisningen indeholder sparring og feedback på læring med klassen, grup-

pen og eleven  

• der er fokus på inddragelse og medbestemmelse, så eleven kan fastholdes i 

sin læring 

• elevens læring følges tæt med feedback via fx google meet, Min Uddannelse 

etc. 

• undervisningen tilrettelægges, sparres og koordineres af teamet omkring klas-

sen  

• undervisningen sparres af fagtemaet omkring en årgang så der for eleven og 

forældre opleves ensartethed på årgangen 

• der er et særligt blik for differentiering og omsorg for elever, som har brug for 

ekstra vejledning både mht. undervisning, trivsel og fremmøde 
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Forventninger til eleven er 

• At eleven møder ind til undervisning og fremmøde dagligt på google meet 

• At eleven deltager på google meet-møder inviteret af læreren/deres kammera-

ter ved gruppearbejde 

• At eleven bidrager med gode ideer til undervisningen 

• At eleven dagligt tjekker lektier på Min Uddannelse og afleverer de aftalte op-

ver 

 
 
9.årgang følger særligt udmeldte retningslinjer fra UVM. 
 
 
MED april 2020 


