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Indledning 
 
Vi ønsker, at børn og voksne trives i et godt fællesskab, og sammen skaber en skole, hvor: 

 man har ansvar og tager hånd om de mennesker, der færdes her 
 der er høj faglighed og et udfordrende og udviklende miljø 
 samarbejde og dialog internt og med omverdenen er et vigtigt element 
 forskellige synspunkter og holdninger anerkendes og brydes i gensidig respekt 

 
Skolen har i skoleåret 2017-2018 partnerskabsaftaler for 1., 2. & 4. årgang fra LIA. Skolen bistår 
gerne den studerende i arbejdet med professionsbachelorprojektet.  
 
Det kan være med vejledning, eller ved at give mulighed for at komme i marken for at indsamle 
relevante materialer. Studerende er altid velkomne på skolen, også meget gerne uden for 
praktikperioderne. Vi ser de studerende som en ressource, der er af stor betydning for skolens 
personale. Vi kan gensidig drage nytte af hinanden. 
 
Vi byder lærerstuderende velkommen som samarbejdspartnere på Molsskolen 
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Molsskolen 
Knebel er en landsby med ca. 580 indbyggere beliggende naturskønt i hjertet af Syddjurs 
kommune. Molsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 270 elever fordelt på 0.-9. klasse. Der 
er en SFO på skolen, hvor næsten alle børn går. For 4.-6. klasser er der et klubtilbud fra 
ungdomsskolen. Klubben har lokaler på skolen. Molshallen ligger tæt på skolen. Der er især 3 
store indsatsområder, der fylder meget i skolens dagligdag. Det ene er ”Styrkelse af fagligheden”, 
hvor brugen af iPad i undervisningen har en central rolle. Alle elever, lærere og pædagoger har 
fået udleveret en personlig iPad. Derudover er alle lærere i gang med en uddannelse i 
genrepædagogik, som skal anvendes i undervisningen i alle fag. Det andet er motion og 
bevægelse, hvor vores dejlige udenoms arealer giver rigtig gode muligheder for fysisk aktivitet og 
udeliv både i skole- og SFO-tiden.  
Fra skoleåret 2016-2017 startede Molsskolen med udvidet brug af aldersintegreret undervisning. 
Det betyder, at eleverne på Molsskolen dels undervises i traditionelle klasser svarende til deres 
alderstrin, dels sammen med elever der kan være yngre eller ældre. Der er dobbeltårgang for 2.-
3. årgang samt 7.-8. årgang.  
 

Forventningsafstemning 
I opstarten af praktikperioden, eller på besøgsdagen præsenteres de studerende for skolens 
forventninger mht. typen og omfanget af deres ophold her. Dette indebærer bl.a. en aftale om 
vejledningstimer med faglærer, mentor og skoleledelsen, samt vejledning hen imod 
praktikprøven. En del af forventningerne kan rette sig mod deltagelse i aktiviteter, der ligger 
udenfor de egentlige praktikperioder ex. deltagelse i pæd.råd. skolefest, LP-møder etc.  
 

Evaluering på flere niveauer 
Mentor vil undervejs i praktikforløbet holde 1 ugentlig samtale med de studerende. Et vigtigt 
element i disse samtaler er evalueringen af de studerendes (og skolens) udbytte af praktikken, 
efterfulgt en evt. justering og aftaler for kommende perioder. Et praktik år afsluttes med en 
eksamen og en evalueringssamtale med mentor og ledelsen.  
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Ansvar for praktikken 
Samarbejdet med LIA varetages hovedsageligt af mentor, som deltager i alle møder. 
Desuden deltager skoleleder i følgegruppemøder. Det er mentor, der udarbejder arbejdsplaner 
og har kontakten til den enkelte studerende. Det er skolelederen, der har det overordnede ansvar 
for praktikken. 

 Det tilstræbes at praktiklærerne har linjefag eller tilsvarende kompetence i de fag, de har 
studerende med i 

 På skolen har vi på nuværende tidspunkt en enkelt lærer, der har 
praktiklæreruddannelsen. En del lærere har efterhånden stor erfaring med at have 
studerende 

 

Samarbejde med de studerende  
Som udgangspunkt får hver gruppe studerende en praktiklærer/team, som de vil skulle 
samarbejde med. Det vil være med observationsopgaver, planlægning og gennemførelse af 
undervisningssekvenser, vejledningssamtaler, teamsamarbejde, forældresamarbejde og alle de 
andre læreropgaver, som den pågældende lærer har. 
Undervejs vil der også være vejledningssamtaler med mentor. 
 
 

Studerende på skolen 
 De studerende modtages som mulige kommende kolleger, og alle ansatte tager ansvar for 

deres ve og vel når de er på skolen 
 Vi forventer at den arbejdsplan, som de studerende får udleveret inden den første 

praktikperiodes start overholdes af begge parter. Anden praktikperiode drøftes på et 
møde med mentor og evt. praktiklærer. Der vil blive taget hensyn til de studerendes 
ønsker, hvis det er muligt i forhold til partnerskabsaftalen og det skolen kan tilbyde  

 På skolen forventer vi, at de studerende møder velforberedte til undervisningen, og 
ligeledes deltager aktivt i vejledningssituationer 

 Molsskolen er med i Syddjurs Kommunes IT-plan, og vi forventer, at alle forholder sig 
konstruktivt til inddragelse af IT i den daglige undervisning. Der vil være mulighed for 
vejledning, hvis man ønsker det. Vi forsøger at stille iPads til rådighed for alle 

 Der er ikke noget fast skematimetal, men arbejdsplanen vil altid indeholde 37 ugentlige 
timer 

 På skolen arbejdes der med årgangsteams og områdeteams. I praktikperioderne skal de 
studerende deltage i begge teams sammen med deres praktiklærer 

 Skole/hjem samarbejde på Molsskolen består af et forældremøde i efteråret, to 
skole/hjem samtaler, en i efteråret og en i foråret. Desuden har vi i trivselsgrupper, hvor 
klasselæreren holder tre årlige møder med repræsentanter fra grupperne. I 
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praktikperioderne skal de studerende gerne få mulighed for at deltage i et eller flere af 
arrangementerne. De skal også stifte bekendtskab med udarbejdelse af elevplaner  

 Ved videooptagelser til internt brug skal der ikke indhentes særlig tilladelse. Dog vil det 
altid være en god idé lige at snakke med praktiklærer eller mentor om det på forhånd 

 

Evaluering og eksamen  
Praktiklæreren evaluerer løbende sammen med de studerende. Hvis der er særlige  forhold, fx 

hvis der er tvivl om hvorvidt praktikken kan bestås, inddrages mentor på så tidligt et tidspunkt 
som muligt. Mentor tager så evt. en kontakt til LIA, hvor vi sammen kan drøfte, hvordan det 
videre forløb skal være.  
 
Det er praktiklæreren, der fører de studerende til eksamen. Vi forventer at sende 
praktiklærererne på kursus, når LIA udbyder disse. Der er endvidere lærere på skolen, der har 
udtrykt ønske om at uddanne sig som censorer   
 

Praktik og vejledning  
Der er som minimum 1 vejledningstime pr studerende pr. uge. Praktiklæreren har 
vejledningstimer, hvor de studerende kan reflektere over egen praksis, og hvor praktiklæreren 
kan evaluere samarbejdet med de studerende. Her skal kompetenceområderne inddrages, og det 
skal sikres, at de studerende kommer omkring de opstillede mål fra praktikhåndbogen. 
Mentor afholder en række vejledningsmøder med de studerende, hvor der drøftes forhold, der 
ikke direkte knytter sig til deres praktikskema. Mentor stiller sig altid til rådighed for de 
studerende og mentor er de studerendes ambassadør på skolen. Hvis de studerende ønsker det, 
kan de også altid henvende sig til skolens ledelse, der ligeledes vil varetage deres interesser. 
Praktiklæreren fører de studerende til eksamen. Vi sender praktiklærere på kursus, når det 
bliver udbudt på LIA. Vi har også lærere, der gerne vil uddanne sig som censorer. 
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IT plan for Syddjurs kommune 
 
Det er Syddjurs kommunes vision, at  
 

 it i alle fag og i alle sammenhænge skal fremme fagligheden og understøtte elevernes 
læring. Visionen er vejen frem til den digitale skole  

 For at visionen kan virkeliggøres, skal 
 alle i skolevæsenet tænker og skabe nyt sammen med andre 
 der ske en løbende kompetenceudvikling af lærerne ved at tænke videre og aftænke 

traditionelle måder at gøre tingene på 
 alle elever og lærere have deres egen personlige computer/iPad. Vi skal have en 1:1 

løsning til afløsning af 3:1 løsningen. 
 Alle i skolevæsenet skal tænke nyt sammen med andre På vejen frem mod den digitale 

skole skal vi afvikle store dele af den analoge skole, fordi  
 i den digitale skole har vi kun i begrænset omfang brug for kopiering og print 
 i dag udgives mange læremidler fra forlagene i digital form, som tilgås via nettet. Den 

tendens vil forstærkes fremover 
 al forskning og erfaring fra (bl.a. fra Sundhøjskolen i Svendborg og fra Falkenberg 

Kommune) viser, at den digitale skole fremmer inklusionen 
  Derfor skal skolerne og forvaltningen omdefinere og omprioritere de økonomiske 

ressourcer, så de understøtter vejen frem mod den digitale skole. Derfor skal der internt 
på skolerne besluttes og omdefineres ressourcer fra kopiering og print, bogkøb og 
engangsmaterialer til investering i computere og andet it-udstyr samt licenser til 
webbaserede læremidler.  

 
Derfor må lærerne tro på livslang læring og lære den nye teknik og digitale verden og sammen 
med fagkollegaer på egen skole og på tværs af skoler indtænke den nye teknik i en fagdidaktisk 
sammenhæng. 
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Praktikkens organisering 

Ansvar for praktikken 
På Molsskolen har skoleleder Claus Peter Olesen det overordnede ansvar for praktikken og 
deltager i følgegruppemøderne. 
Den ansvarlige for koordinering af skemaer mm er Ingrid Fisker. Sidstnævnte er også mentor for 
de lærerstuderende. 
Udvælgelsen af praktiklærere sker på baggrund af, hvilke linjefag de studerende har og hvilke 
aldersgrupper de studerende har valgt. Det betyder at praktiklærerne har linjefag (eller det der 
svarer til) i de fag, hvor de er praktiklærere. 
 

Samarbejde med de studerende 
Ved det første møde på skolen, hvor ledelsen, praktikkoordinator/mentor og de studerende ser 
hinanden for første gang får de studerende mulighed for at fremkomme med særlige ønsker  (fx 
at overvære undervisningen i specialklasser, observere et netværksmøde mm), hvorefter vi 
bestræber os på at imødekomme disse ønsker. 
 

Studerende på skolen 
Molsskolens ledelse og lærere sætter stor pris på at være uddannelsessted for kommende lærere: 
Udfordringen ved at praktiklærere udfordres på egen praksis igennem samarbejdet med de 
studerende. 
Vi er bevidste om, at en skole af vores størrelse (ca. 270 elever og 30 lærere) hele tiden må 
overveje, hvor mange studerende kan vi rumme. Vi har et ansvar overfor de studerende, men vi 
har jo også ansvar overfor eleverne, forældrene og hinanden.  
 
Ved det første besøg på Molsskolen får de studerende udleveret en praktikpjece med praktisk 
information. Her fremgår det det, at mens man er i praktik, er man som ansat på skolen med de 
samme regler/muligheder som de øvrige lærere på skolen, hvilket drejer sig om alt fra udlån af 
iPads, tavshedspligt, tilsyn med elever sammen med praktiklæreren, adgang til Intra, deltagelse i 
møder mm. 
De studerende får udleveret skema 37 timers praktik. Skemaet indeholder praktiktimer, 
observationer i andre klasser efter de studerendes ønsker, møder af forskellig observans, 
vejledning med praktiklærere. 
Herudover skal de studerende holde møder i deres praktikgruppe, hvor de i fællesskab skal 
fordele observationsopgaver og formulere diskussionsemner til praktikvejledning. 
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Uddannelsesplan for 1. årsstuderende i studieåret 2019-2020 
De generelle forhold for alle lærerstuderende på Molsskolen er beskrevet i indledningen ovenfor. 
 

Kompetencemål for 1. årsstuderende, praktikniveau 1  

( herunder, hvordan vi gør på Molsskolen for at kunne leve op til folkeskolereformen 
 

  Færdighedsmål Vidensmål 

Kompetenceområde 1  

Didaktik 

 De studerende kan 

målsætte, planlægge, 

gennemføre og evaluere 

kortere undervisningsforløb 

i samarbejde med 

medstuderende og under 

vejledning af 

praktiklæreren 

 

 

 

De studerende kan redegøre 

for tegn på hvad elevernes 

udbytte har været og 

herefter opstille nye mål og 

foreslå nye aktiviteter 

Den studerende har viden 

om planlægning af 

undervisning med variation 

og bevægelse og 

organiserer undervisningen 

med elevernes 

forskellighed 

 for øje. 

 

De studerende får kendskab 

til forskellige 

undervisningsmetoder fx 

ITunesU 

 

De studerende kender 

forskellige 

evalueringsformer og kan 

forholde sig kritisk til dem 

sammen med 

medstuderende og 

praktiklæreren 

Kompetenceområde 2 

Klasseledelse 

 De studerende kan i 

samarbejde med 

medstuderende og 

praktiklæreren rammesætte 

undervisningen i en 

skoleklasse i en kortere 

undervisningssekvens 

De studerende kan udvikle 

klare og positive rammer 

for undervisningen  

Kompetenceområde 3 

Relationsarbejde 

 De studerende kan skabe en 

positiv atmosfære i klassen 

ved at være i god dialog 

med eleverne generelt men 

også have øje for den 

enkelte som har særlige 

behov. 

De studerende kan fx i 

ugeplaner kommunikere til 

forældre, om 

undervisningen i deres 

børns klasser. 

De studerende kan til 

forældremøder redegøre for 

deres aktiviteter i klassen 
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Skitse af arbejdsplan for 1. årsstuderende med linjefagene matematik og idræt 
 
 

Tider Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

07.30-08.30 Praktikforbered Praktikforb Praktikforb Mat 4.a IF 18 ID 4. LB HAL 

08.30-09.30 Praktikforbered Praktikforbered 8.a MAT TK U 4 Praktikforbered ID 4. LB HAL 

09.45-10.45 8.a MAT TK U4 Praktikforbered Obs mat i 7. Obs mat i 7.  ID 6. LB HAL 

10.45-11.45 Obs idræt i 9. 8.a MAT TK U4 Praktikforbered Praktikforbered ID 6. LB HAL 

12.30-13.30 Obs idræt i 9. Praktikforbered 4.a MAT IF 18 Praktikforbered MAT 4.a IF 18 

13.30-14.30 4.a MAT IF 18 Praktikforbered Praktikforbered Praktikforbered  

14.30-15.30 ØV FORB ØV FORB FÆL Praktikforbered  

15.30-16.30 ØV FORB  FÆL   

 

 
obs - observere undervisning i ens linjefag 
ØT fælles forberedelse med andre lærere/praktiklærere 
FÆL - her ligger fagudvalgsmøder, trinmøder, fagudvalgsmøder, pæd rådsmøder, 
skolehjemsamarbejde mm 
 
  

mailto:molsskolen@syddjurs.dk
http://www.molsskolen.dk/


 

Molsskolen, Skoletoften 17, 8420 Knebel. Tlf. 87536050 e-mail: molsskolen@syddjurs.dk  webside: www.molsskolen.dk 
Side 11 af 16 

Uddannelsesplan for 2. årsstuderende i studieåret 2019-2020 
 
De generelle forhold for alle lærerstuderende på Molsskolen er beskrevet i indledningen ovenfor. 
 

Kompetencemål for 2. årsstuderende, praktikniveau 2  

(herunder, hvordan vi gør på Molsskolen for at kunne leve op til folkeskolereformen 

  Færdighedsmål Vidensmål 

Kompetenceområde 1 

Didaktik 

 De studerende planlægger, 

gennemfører og evaluerer 

undervisningsforløb i flere 

klasser under vejledning af 

praktiklærere i alle faser. 

Her med bl.a fokus på 
variation og bevægelse i 

undervisningen 

Under vejledning af 

praktiklærer evalueres 

elevernes læringsudbytte 

med henblik på at 

udvikling af 

undervisningen. De 

studerende opfordres til at 

evaluere på forskellige 

måder(test, spørgeskema, 

interview, samtale 

 

De studerende får viden om 

forskellige 

undervisningsmetoder 

herunder ITunesU 

 

 

De studerende kan gøre 

bevægelse til en del af 

deres undervisning og også 
som en variation i 

undervisningen 

 

 

 

 

Får et kendskab til 

forskellige måder at 

evaluere elevernes 

læringsudbytte og prøver 

det af i praksis 

Kompetenceområde 2 

Klasseledelse 

 Under vejledning af 

praktiklærer øver de 

studerende sig i at sætte 

tydelige rammer for 

elevernes læring og sociale 

liv og sammen med 

praktiklærerne sætte fokus 

på dette område. 

De studerende får viden om 

hvordan de kan skabe 

rammer for at eleverne 

trives og udvikler sig 

fagligt. 
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Kompetenceområde 3 

Relationsarbejdet 

 Når de studerende 

underviser (eller observerer 

deres medstuderendes 

undervisning) indgår 

elevernes indbyrdes 

relationer og relationen 

lærer - elev i vejledningen 

efterfølgende med 

praktiklærerne for at 

bevidstgøre og udvikle 

forskellige tiltag her. 

De studerende skal 

planlægge aktiviteter som 

direkte har fokus på 
fællesskabet/trivslen i 

klassen 

De lærerstuderende 

deltager i 

forældresamarbejde som  fx 

forældremøder og  

samarbejde med trivselsråd, 

også selvom disse møder 

ikke foregår i de uger, hvor 

de studerende er i praktik. 

Ugeplaner, som er en vigtig 

information fra skole til 

forældre på Molsskolen, 

skal de studerende skrive i 

de klasser, hvor de 

underviser i samarbejde 

med praktiklærerne. 

De studerende deltager i 

alle møder på skolen, som 

om de allerede var lærere: 

pædagogiske rådsmøder, 

fagudvalgsmøder, 

trinmøder, årgangsmøder, 

teammøder og andre 

kollegiale møder. 

De studerende får viden 

om, hvordan man i 

undervisningen (den mere 

"traditionelle" og fx 

fagdage) kan sætte fokus på 
læringsmiljøer, motivation 

og trivsel i skolen men i høj 

grad også udenfor skolens 

rammer fx som "udeskole" 

 

 

 

De studerende får viden om 

hvordan man kan 

tilrettelægge aktiviteter som 

har fokus på 
klassefællesskabet. 

Desuden får de indsigt i 

Hvordan man kan anvende 

fx "klassetrivsel.dk" for at 

få indsigt i trivslen blandt 

eleverne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De studerende kan indgå i 
kollegiale møder og 

bidrage med den viden/de 

erfaringer de har med sig. 

De studerende kan til et 

forældremøde redegøre for 

deres undervisning med 

eleverne. 
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Skitse til arbejdsplan for studerende på 2. år, med linjefag matematik og samfundsfag 

TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 

07:30-08:00   OBs udsk Mat 9.a TK Praktikforb 

08:00-08:30 Praktikforb Praktikforb OBs udsk Mat 9.a TK Praktikforb 

08:30-09:00 Praktikforb Praktikforb Obs udsk Praktikforb Mat 5.a IF 

09:00-09:30 Praktikforb Praktikforb Obs udsk Praktikforb Mat 5.a IF 

09:45-10:15 Samf 9.b CR Praktikforb Obs udsk Praktikforb Mat 9.a TK 

10:15-10:45 Samf 9.b CR Praktikforb Obs udsk Praktikforb Praktikforb 

10:45-11:15 Praktkforb Mat 5.a IF Obs udsk Praktikforb Und 9.a CR 

11:15-11:45 Praktikforb Mat 5.a IF Obs udsk Praktikforb Hi 9.a CR 

12:30-13:00 Praktikforb OB's i 9.b Obs udsk Praktikforb Samf 9.a CR 

13:00-13:30 Praktikforb OB's i 9.b Obs udsk Praktikforb Samf 9.a CR 

13:30-14:00 Mat 5.a IF Mat 9.a TK OBs udsk Praktikforb  

14:00-14:30 Mat 5.a IF Mat 9.a TK Obs udsk Praktikforb  

14:30-15:00 ØT ØT FÆL   

15:00-15:30 ØT ØT FÆL   

15:30-16:00 ØT  FÆL   

16:00-16:30 ØT  FÆL   

 
 
 

obs udsk - observere i 7., 8. eller 9. undervisning på fagdage 
ØT fælles forberedelse med andre lærere/praktiklærere 
FÆL - her ligger fagudvalgsmøder, trinmøder, fagudvalgsmøder, pæd rådsmøder, 
skolehjemsamarbejde mm 
Praktikforb - praktikforberedelse 
Mat - praktiktimer i matematik 
Samf - praktiktimer i samfunds 
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Uddannelsesplan for 4.årsstuderende og for meritlærerstuderende i 
studieåret 2019-2020 
 
De generelle forhold for alle lærerstuderende er beskrevet i indledningen ovenfor. 
 
Kompetencemål for 4.årsstuderende/meritlærerstuderende, praktikniveau 3 
 
(Hvordan gør vi på Molsskolen for at leve op til folkeskolereformen) 
 
 

  Færdighedsmål Vidensmål 

Kompetenceområde 
1 

Didaktik 

 

 De studerende er 
selvstændige 
initiativtagere. 
De 
studerende planlægger, 
gennemfører og 
evaluerer 
længerevarende 
undervisningsforløb 
under hensyntagen til 
elev- og årsplaner i 
samarbejde med 
medstuderende og 
skolens øvrige 
ressourcepersoner. 
Variation i 
undervisningen og 
bevægelsesaspektet 
tilgodeses. 
De opstillede 
læringsmål evalueres 
sammen med eleverne. 
De studerende udvikler 
egen og andres praksis 
på et empirisk 
grundlag. 
De studerende 
udvikler/kvalificerer 
deres undervisning på 
baggrund af 
ovenstående 

De studerende har viden 
om forskellige 
organisations-, 
undervisnings-, og 
samarbejdsformer som 
praktiseres på 
Molsskolen med en vis 
grad af 
årgangsundervisning 
med de 
muligheder/udfordringer 
dette giver for 
lærere/elever. 
De studerende får viden 
om forskellige metoder 
til evaluering både 
formativ og summativ. 
De studerende får viden 
om observations-
dataindsamlings- og 
dokumentationsmetoder 
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Kompetenceområde 
2 

Klasseledelse 

 De studerende er 
selvstændige  
De studerende kan 
organisere og udvikle 
elevernes sociale og 
faglige læringsmiljø ud 
fra opstillede mål. 
De studerende kan lede 
inklusionsprocesser i 
samarbejde med 
kolleger og eleverne og 
skabe positive og klare 
rammer for læring og 
klassens sociale 
fællesskab.  
De studerende har 
blikket på hver enkelt 
elevs trivsel. 
De studerende har blik 
for elever med særlige 
udfordringer 

De studerende har viden 
om læringsmiljø, 
inklusion med 
inddragelse af 
Molsskolen 
inklusionsleder og 
kolleger ved 
konflikthåndtering og 
hvor det drejer sig om 
elevers tegn på 
mistrivsel. 
 
 
 
 
De studerende har viden 
om, hvordan elever med 
særlige udfordringer kan 
tilgodeses, således de er 
en del af klassens sociale 
fællesskab. 

Kompetenceområde 
3 

Relationsarbejdet 

 De studerende er 
selvstændige i arbejdet 
med kontakt og 
relation til den enkelte 
elev, klassen/årgangen, 
kolleger, forældre, 
skolens 
ressourcepersoner og 
skolens ledelse. 
De studerende 
medvirker ved skole-
hjemsamtaler i 
relevant omfang. 
De studerende deltager 
i forældremøder på lige 
fod med kolleger. 

De studerende har viden 
om anerkendende 
kommunikation med 
eleverne og ligeværdigt 
samarbejde med 
kolleger. De har viden om 
inklusionsprocesser med 
de til Molsskolen 
hørende 
ressourcepersoner. 
De studerende har viden 
om, hvordan en lærer 
medvirker til et godt 
skole-hjemsamarbejde 
gennem forældremøder, 
skriftlig information til 
forældre(ugeplaner), 
skole-hjemsamtaler 
samarbejdet med de 
enkelte 
klassers/årganges 
trivselsråd. 
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Praktikskema (eksempel)for Niveau 3 
 
 Linjefag: mat 4.-10. 
 Linjefag: idræt 
 Håndværk/design 
 
 
TID MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 
07:30-08:00 Forb/vejl/observ Forb/vejl/observ 7.-8.ma, PE Forb/vejl/observ Forb/vejl/observ 

08:00-08:30 Forb/vejl/observ Forb/vejl/observ 7.-8.ma, PE Forb/vejl/observ Forb/vejl/observ 

08:30-09:00 7.-8.id, PE Forb/vejl/observ Forb/vejl/observ Forb/vejl/observ Forb/vejl/observ 

09:00-09:30 7.-8.id, PE Forb/vejl/observ Forb/vejl/observ Forb/vejl/observ Forb/vejl/observ 

09:45-10:15 7.-8.id, PE Forb/vejl/observ Forb/vejl/observ Forb/vejl/observ 5.-6,hÅ/des LR 

10:15-10:45 Forb/vejl/observ Forb/vejl/observ Forb/vejl/observ 7.-8.id, PE 5.-6,hÅ/des LR 

10:45-11:15 Forb/vejl/observ 7.-8.ma, PE Forb/vejl/observ 7.-8.id, PE 5.-6,hÅ/des LR 

11:15-11:45 Forb/vejl/observ 7.-8.ma, PE Forb/vejl/observ 7.-8.id, PE 5.-6,hÅ/des LR 

12:30-13:00 Forb/vejl/observ Forb/vejl/observ Forb/vejl/observ Forb/vejl/observ 5.-6,hÅ/des LR 

13:00-13:30 7.-8.ma, PE Forb/vejl/observ Forb/vejl/observ Forb/vejl/observ 5.-6,hÅ/des LR 

13:30-14:00 7.-8.ma, PE Forb/vejl/observ Forb/vejl/observ Forb/vejl/observ  

14:00-14:30 7.-8.ma, PE Forb/vejl/observ Forb/vejl/observ Forb/vejl/observ  

14:30-15:00 ØT ØT FÆL   

15:00-15:30 ØT ØT FÆL   

15:30-16:00 ØT  FÆL   

16:00-16:30 ØT  FÆL   

 
ØT: individuel eller fælles forberedelse med teamet 
FÆL: fælles møder med på årgange, fagmøder, infomøder, pædagogisk rådsmøder mm 

 
 
Forb/vejl/observ: står for forberedelse, vejledning, observation på skolen. Dvs tid du kan fordele i 
samråd med dine praktiklærere til de tre områder. På besøgsdagene vil vi tale nærmere om disse 
timer. 
 
Mvh 
Ingrid Fisker, mentor (61702123) 
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