
Princip for læsning, lektier og træningsøvelser på Vestfjendsskolen 

Vestfjendsskolen er ikke en lektiefri skole.  

Vi ser, at læsning, lektier og træningsøvelser kan styrke og understøtte elevernes læring.  

Overordnet er er vores tanker om læsning, lektier og træningsøvelser at: 

• Lektier og træningsøvelser på Vestfjendsskolen er en understøttende og integreret del af vores dagligdag 

• Lektier og træningsøvelser er sat ind i en sammenhæng, så eleverne kan se en mening med dem 

• Lektier og træningsøvelser gives, når lærerne vurderer, at der er mulighed for læring 

• 15 – 20 minutters læsetræning dagligt udenfor skoletiden, styrker den samlede faglige progression 

• Forældrene får mulighed for et bedre overblik over elevernes daglige arbejde 

Lærerne aktiverer og involverer eleverne i lektierne. Målet er, at lektierne understøtter og styrker elevernes læring. 

Lektierne skal desuden styrke elevernes motivation, engagement og arbejdsglæde.  

På Vestfjendsskolen ved vi, at eleverne kommer fra hjem med forskellig baggrund. Derfor gives lektierne differentieret, 

således at forældrene kan støtte deres børn på bedst mulig måde, med de forudsætninger de har.  

Lektier og træningsøvelser er en del af det samlede skolearbejde og bliver ikke nødvendigvis tjekket hver dag. 

 

Læsning, lektier og træningsøvelser på Vestfjendsskolen 

15 – 20 minutters læsetræning hver dag 

Derudover: 

Indskoling 

Lektier og træningsøvelser vil oftest være faglig træning og færdigheder. Tidsmæssigt omfang vil være 15-20 minutter 

dagligt.  

 

Mellemtrin 

Lektier og træningsøvelser skal fortrinsvis være træningslektier i de forskellige fag. Det kan også være færdiggørelse 

af afleveringsopgaver.  

Det tidsmæssige omfang vil være ca. 20-25 minutter dagligt. 

 

Udskolingen 

Lektier og træningsøvelser vil være træningsopgaver i de enkelte fag, og færdiggørelse af afleveringer og 

forberedelse til kommende undervisning. Afleveringsopgaverne vil være tilrettelagt, så arbejdsbyrden fordeles så 

jævnt det er muligt. 

Det tidsmæssige omfang bør ikke overstige 30 minutter pr dag. Der vil dog være periodevise udsving, men 

lærergruppen skal se til, at den samlede ugentlige lektielæsning ikke overstiger ca. 3 timer pr. uge hvis man har 

udnyttet tiden på skolen fornuftigt. 

Kommunikation af lektier og træningsøvelser foregår på skolens kommunikationsplatform. 

 

Vigtigt 

Bliver byrden for stor eller volder den for store udfordringer hjemme, er det vigtigt at lærerne kontaktes, så der kan 

komme en dialog om indhold og mængde.  


