
 

Princip vedr. lektiecafé/faglig fordybelse: 
 
Den 2. juli 2015 underskrev børne-, undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby 
bekendtgørelse nr. 813 om ikrafttræden af den ændring af folkeskoleloven, som indfører obligatorisk 
lektiehjælp og faglig fordybelse. Efter bekendtgørelsen træder de nye regler om lektiehjælp og faglig 
fordybelse i kraft den 1. august 2015 og får dermed virkning for hele skoleåret 2015/2016.  

Den gældende paragraf om lektiehjælp og faglig fordybelse i folkeskoleloven lyder herefter:  

§ 15, stk. 2: Der skal etableres lektiehjælp og faglig fordybelse inden for undervisningstiden. 
 
Der er ikke krav til placering af lektiehjælp og faglig fordybelse i løbet af skoledagen 
 
Der er ikke krav om, at lektiehjælp og faglig fordybelse skal gives i et vist antal timer 
 
Hensigten med lektiecafé og faglig fordybelse er, at det skal understøtte elevernes læringsmål i 
undervisning i fagene.  
 
Et tilfredsstillende fagligt udbytte forudsætter, at det valgte indhold i lektiehjælp og faglig fordybelse 
afspejler den enkelte elevs behov og forudsætninger og derved understøtter både de fagligt stærke 
og de fagligt svage elever. Det er lærerens opgave via planlægning og tilrettelæggelse at sikre 
sammenhæng i undervisningen, og at undervisningen i såvel fag som inden for tiden til den 
understøttende undervisning leder frem mod en realisering af de faglige mål. Planlægningen 
foretages i samarbejde med øvrige lærere, pædagoger og andet relevant personale, herunder 
frivillige, der selv eller i samarbejde med læreren, gennemfører lektiehjælp og faglig fordybelse som 
en del af den understøttende undervisning. 

 
 

 På Rasmus Rask-Skolen har vi lektiecafé/faglig fordybelse hver dag. Lektiecafé er 
placeret lige efter frokostpausen, fra kl. 12.00-12.30 
 

 Lektiecafé/faglig fordybelse bemandes af pædagoger  og lærere.  
 

 Lektiecafé/faglig fordybelse bruges til at lave lektier eller til at fordybe sig i andet fagligt 
stof 
 

 Lektiecafé/faglig fordybelse foregår i klassen 
 

 Lektiecafé/faglig fordybelse er som udgangspunkt ikke gældende på fordybelsesdage 
og de dage, hvor der er valgfag 
 

 Da Rasmus Rask-Skolen praktiserer Lektiecafé/faglig fordybelse, er der forventning om, 
at der ikke gives dag til dag lektier for. Lektier skal kunne laves inden for afsatte 
lektiecafétid/fordybelsestid. Hvis tiden ikke udnyttes i lektiecafé/faglig fordybelse, kan 
der forekomme dag til dag lektier. Der er en forventning om, at vores børn læser mindst 
20 minutter hver dag  
 

 Afleveringsopgaver og større opgaver er ikke dag til dag lektier 
 

 

 

Besluttet på skolebestyrelsesmøde 24/11-2016 


