Undervisningens organisering og
skoledagens længde

På Hashøjskolen følger undervisningen retningslinjer fra undervisningsministeriet.
Skoledagens længde
0.-3 klasse: 1110 timer
4.-6. klasse: 1320 timer
Pauser indgår i den samlede undervisningstid. Der planlægges 200 undervisningsdage pr.
skoleår.
Som udgangspunkt vil undervisningen foregå på hverdage i tidsrummet 8.15-15.30. I
særlige tilfælde kan skoledagen dog godt være længere. Det kan f.eks være i forbindelse
med ekskursioner, temadage eller arrangementer på skolen.
Skemalægning
Skemaerne skal tilrettelægges således, at elevernes skoledag giver mulighed for
sammenhæng, variation og fordybelse. Det er skolens ledelse, der lægger skemaerne.
Følgende principper tilstræbes:
 0.-3 klasse møder i tidsrummet 8.15-14.30
 4.-6. klasse møder i tidsrummet 8.15 -15.30
 En så varieret skoledag som muligt
 Ingen elever må have mellemtimer
 Det tilstræbes at alle elever hver dag har timer med deres klasselærer
 Skemaet lægges efter få-lærer-princippet
 Skemaet lægges ud fra faglokalemæssige muligheder, således at et fag, der kræver
brug af faglokale, kan benytte dette.
 Fuldtidsansatte har som udgangspunkt undervisning hver dag med mindre de er på
uddannelse eller har børnepasningsorlov
 Det tilstræbes at der i løbet af dagen er lektioner i moduler
 Det tilstræbes at ansatte får mulighed for forberedelse hver dag
 Et-times fag bør så vidt muligt tillægges lærere, der i forvejen har klassen
 Det tilstræbes at fordele de praktisk-musiske fag jævnt hen over ugen
 Fast mødedag for lærere og pædagoger er mandag og tirsdag
Den samlede skemaplanlægning for det kommende skoleår forelægges skolebestyrelsen i
juni, hvor større afvigelser fra ovenstående principper debatteres.

Ringetider
 1. lektion: 8.15-9.00
 2. lektion: 9.00-9.45
 Frikvarter: 9.45-10.05
 3. lektion: 10.05-10.50
 4. lektion: 10.50-11.35
 Spisepause fra kl. 11.35 - 12.10
 5. lektion: 12.10-12.55
 Frikvarter: 12.55-13.00
 6. lektion: 13.00-13.45
 7. lektion: 13.45-14.30
 8. lektion: 14.30-15.15
Emneuger, projekter og emnedage
Undervisningen fordeler sig i årets løb på:
- Almindelige skole uger
- Emneuger
- Projekter
- Emnedage
For at eleverne får kendskab til emne-og projektarbejdsformen tilstræbes det, at så mange
emneuger og projekter laves på tværs af flere klassetrin. Der bør som minimum være ét
projekt/emne pr. klasse pr. skoleår. Der planlægges ca. 4 emneuger pr. skoleår.
Det aftales hvert år lærerne imellem, hvordan emneugerne skal struktureres, men vi
tilstræber, at der er mulighed for at arbejde på tværs af alle klasser, at der er mulighed for
at tage ud af huset og at de forskellige fag tilgodeses.
Eleverne vil i nogle af emneugerne typisk arbejde i to teams, 0. klasse til 3. klasse og 4. til
6. klasse. De skal også give eleverne tid til fordybelse.
Den ene emneuge ligger dog fast i oktober/november måned og er i samarbejde med
Gerlev Idrætshøjskole.
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