Princip for vikardækning
Formålet med princippet for vikardækning er at sikre størst mulig
kvalitet i elevernes undervisning i de perioder, hvor der er
skemaændringer grundet undervisernes fravær.

Som udgangspunkt vikardækkes alle timer, hvor underviseren er
fraværende. Drejer det sig om kendt fravær vikardækkes som
udgangspunkt med en af skolens faste undervisere. Ved pludselig
opstået fravær som eksempel sygdom benyttes som udgangspunkt en af
skolens tilkaldevikarer. I særlige situationer kan det være nødvendigt, at
en lærer fører opsyn med naboklassen
Ved længerevarende eller planlagt fravær bør det tilstræbes, at det er
den samme vikar, der har timerne for den fraværende lærer.
Brorsonskolen ønsker højt faglige og kvalificerede vikarer. Ved
ansættelse bliver vikarerne grundigt indsat i disse principper. Vikarerne
sættes ligeledes ind i principperne for forventningsbaseret klasseledelse.
Vi ønsker herved at sikre, at der kan leveres en høj kvalitet i den
undervisning, der tilbydes samt at vikaren er godt klædt på til at arbejde
med klasseledelse.
Nedenstående er skolens forventninger til de ansatte vikarer:


Vi forventer, at du gør hvad du kan for at følge den plan, der
ligger for lektionen. Ligger der mod forventning ikke nogen plan,
forventer vi, at du finder på alternative læringsaktiviteter – hent
evt. inspiration fra vikarmappen, der forefindes i hvert teamarbejdsrum.



Vi forventer, at du giver en tilbagemelding i vikarsystemet eller i
beskedsystemet til den lærer, du har været vikar for. I
tilbagemeldingen gives en kort opdatering på, hvad I arbejdede
med, hvor langt eleverne nåede samt hvordan elevernes
arbejdsindsats har været.



Vi forventer, at du benytter forventningsbaseret klasseledelse.
Har du behov for yderligere viden omkring forventningsbaseret
klasseledelse kan du kontakte HHK for vejledning og sparring.



Vi forventer, at du møder til timerne til tiden. Ved 1. lektion
forventer vi, at du er i klassen senest kl. 7.50.



Vi forventer, at du er en god rollemodel, når du er blandt
eleverne. Overvej derfor eksempelvis din påklædning og hav

aldrig mobilen fremme (med mindre det er strengt nødvendigt),
når du er hos eleverne.


Vi forventer, at du kan stå inde for det, der sker i dine timer.
Vær opmærksom at visning af film og serier fra
streamingtjenester som eksempelvis Netflix er ulovlig i
skolesammenhæng. Fremvisning i klassen kan behæftes med
betydelige bøder, som skolen ikke hæfter for.



Vi forventer, at du beder om hjælp, hvis du har behov herfor –
enten hos en af skolens lærere eller pædagoger eller hos skolens
ledelse. Bliver du udsat for krænkende adfærd eller bliver du
nødt til at fastholde en elev - for at eleven ikke er til skade for
sig selv eller for andre – forventer vi, at du kontakter skolens
ledelse.

Vedtaget i skolebestyrelsen den xx. juni 2019

