
   
 
 
Kære forældre  
 
Vi modtager til tider henvendelser vedrørende vikardækningen på skolen, og vil derfor 
orientere lidt mere om, hvorledes vi griber det an, da vi er blevet bekendt med, at ikke alle 
forældre har denne viden. 
 
Som udgangspunkt har Rasmus Rask-Skolen på ingen måde fravær, der er større end 
andre skoler i Odense Kommune; tværtimod. 
 
Dette til trods er der alligevel næsten dagligt behov for vikardækning. Personalet på en 
skole har lige som alle andre fravær som følge af 6. ferieuge, kurser, afspadsering, 
omsorgsdage, senior-dage, sygdom mm. 
 
For at sikre os så høj en kvalitet som muligt efterstræber vi, at der er sat vikarer på i alle 
lektioner, hvor der er fravær fra det faste personale. På mange andre skoler er det ikke 
ualmindeligt, at en lærer eller pædagog har opsyn med flere klasser samtidigt. 
 
Planlagt undervisningsindhold. 
Når en lærer eller pædagog skal vikardækkes, har de altid inde i vores intrasystem (den 
administrative del af intra), skrevet hvad klassen skal arbejde med, og hvor materialer er at 
finde mm., således at der er en plan for klassens læring. 
Dette gælder både planlagt og pludseligt opstået fravær. 
 
Evaluering af vikardækningen. 
Når en vikar er færdig med dagens opgaver udfylder denne en evalueringsseddel, hvorpå 
der anføres, hvad man har arbejdet med i klassen, hvor langt man har nået og eventuelle 
udfordringer af både faglig og adfærdsmæssig karakter. 
Denne evaluering får de pågældende lærere/pædagoger udleveret, så de efter deres 
fravær kan se, hvor langt klassen nåede i forhold til det planlagte og eventuelle 
adfærdsmæssige opmærksomhedspunkter, der har været.  
Det er også en fast del af praksis, at medarbejderne henvender sig til os i ledelsen, hvis 
det viser sig, at en vikar har ladet hånt om planen og eks. spillet rundbold eller lign. I 
stedet. (Vi vedhæfter et eksemplar af disse evalueringssedler) 
Viser det sig, at kvaliteten af den ydelse en vikar yder ikke lever op til vore forventninger, 
har vi ved tidligere lejligheder frabedt os deres arbejde her. Det er således, at vi, udover 
de vikarer, som vi selv har tilknyttet, i Odense Kommune har en central vikarordning; og 
dermed kender vi ikke altid de udsendte vikarer, eller har indflydelse på hvem der kommer. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
Ledelsen på Rasmus Rask-Skolen 


