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1. Principper for undervisningens organisering 

1.1. Princip for understøttende undervisning 

Under udarbejdelse 

 

 

1.2. Princip for skoledagens længde 

Under udarbejdelse 

 

 

1.3. Princip for undervisningsmidler 

Vedtaget: Dec. 2020  

Revideres: Dec. 2022 

Formål: 

Princippet har til formål at fastlægge skolebestyrelsens godkendelse af skolens undervisningsmidler 

under henvisning til folkeskolelovens § 44 stk. 3. 

Udmøntning: 

Skolebestyrelsen har uddelegeret til skolens ledelse at godkende skolens undervisningsmidler. 

Skolens undervisningsmidler skal leve op til folkeskolens formål og for alle fag understøtte fagenes 

temaer, formål og kompetenceområder.. 

Skolen lægger vægt på, at indkøb af undervisningsmidler sker i et samarbejde mellem fagudvalgene 

og skolens ledelse. 
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1.4. Princip for dansk som andetsprog 

Vedtaget: januar 2021 

Revideres: januar 2022 

Tosprogede elevers sproglige færdigheder i dansk er afgørende for deres forståelse af indholdet i skolens 

undervisning. Ikke alle tosprogede elever har de nødvendige dansksproglige forudsætninger, der skal til 

for at kunne deltage undervisningen. Det er derfor vigtigt, at de får den sprogstøtte, de har behov for.  

For at styrke tosprogede elevers læring er der en række fag i folkeskolen, der har særlig fokus på at 

udvikle elevernes sproglige færdigheder. På Tønder Distriktsskole tilbyder vi to faste tilbud, samt et 

forsøgsprojekt på 7.-9. årgang. 

 

Dansk som andetsprog - basis 

Faget dansk som andetsprog – basis er for tosprogede elever, som ved optagelsen i skolen ikke har 

sproglige forudsætninger i dansk for at kunne deltage i klassens undervisning med rimeligt 

læringsudbytte. Basisundervisning i dansk som andetsprog er et forløb på op til to år, som kan gives i 

børnehaveklassen og i 1. til 10. klasse.  

Basisundervisningen har et tydeligt fokus på sproget dansk, hvilket kommer til udtryk i fagets fire 

kompetenceområder: Læsning, skrivning, lytning og tale.  

Basisundervisningen gives, på Tønder Distriktsskole, fortrinsvis som enkeltmandsundervisning kombineret 

med undervisning og støtte i stamklassen.  

 

Dansk som andetsprog - supplerende 

Elever, som ved optagelse i skolen har sproglige forudsætninger for at kunne deltage i klassens 

undervisning, men som alligevel har behov for undervisning i dansk som andetsprog, kan modtage 

undervisning i dansk som andetsprog – supplerende.  

Fælles Mål for faget dansk som andetsprog – supplerende er inddelt i fem trinforløb: Børnehaveklassen- 

2. klasse, 3.- 5. klasse, 6.- 7. klasse, 8.- 9. klasse og 10. klasse. Der er fokus på fire kompetenceområder: 

Læsning, skrivning, lytning og tale. 

Undervisningen i supplerende dansk som andetsprog foregår på Tønder Distriktsskole både som 

selvstændig undervisning på særlige hold uden for klassen, som enkeltmandsundervisning og som 

undervisning integreret i fagene, hvor der er et tæt samarbejde mellem faglærer og dansk som 

andetsprogslærer. 
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Forsøgsprojekt på 7.-9. årgang 

Målgruppen for projektet er de arabisksprogede elever i 7.-9. klasse på Overbygningsskolen. Eleverne i 

målgruppen bliver generelt ikke vurderet uddannelsesparate i den obligatoriske 

uddannelsesparathedsvurdering for 8. og 9. årgang. 

Eleverne i målgruppen bliver undervist ca. 10 timer om ugen i en særligt tilrettelagt undervisning. 

Indsatsen ligger i bånd med i gennemsnit to timer dagligt. I resten af skoletimerne følger eleven sin 

normale klasse.  

Dansk er hovedsprog i undervisningen, hvilket vil træne især hverdagssproget og med sigte på at eleven 

kan bestå folkeskolens afgangsprøve på normale vilkår. 

Modersmålet (arabisk) vil være støttesprog i forhold til løsning af opgaver og begrebsafklaring.  

Her deltager en arabisk-talende lærer, som kan hjælpe med både forståelsesmæssige afklaringer i forhold 

til hverdagssprog og især udvikling af elevernes fagsprog. I både dansk og matematik vil dette være f.eks. 

begrebsforståelse, fortolkninger, regnestrategier eller f.eks. opgaveopbygning, hvor eleverne får et større 

læringsmæssigt udbytte af dialog og begrebsafklaring på både modersmålet og andetsproget. 

De fleste elever har også engelsk som andetsprog, og dette vil også blive inddraget som både støtte- og 

fagsprog, hvor det giver mening. Eleverne skal ligeledes til folkeskolens afsluttende prøve i engelsk. 

 

1.5. Princip for valgfag 

Under udarbejdelse 
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2. Princip for rejsebaserede aktiviteter 

Vedtaget: August 2019 

Revideres: August 2022 

Formål:  

Lejrskoler og ekskursioner er et supplement til skolens øvrige undervisning, har et fagligt indhold og 

skal give eleverne kulturelle og social oplevelser. 

Forud for planlægningen af en lejrskole fastlægger årgangen/linjeteamet efter aftale med 

skoleledelsen mål, indhold og destination. 

Skoleledelsen fastlægger situationsbestemt og i samarbejde med medarbejderne behovet for antallet 

medfølgende pædagogisk personale. 

I skolens budget afsættes midler, så følgende aktiviteter kan gennemføres: 

2.-3. årgang i efteråret 

 Varighed: 1 overnatning 

 Økonomi: 100 kr. pr. døgn/deltager 

 Forældrebetaling: 75 kr. pr. påbegyndt dag til kost.  

Såfremt udgiften til kost er mindre, sker der en efterregulering. 

5. eller 6. årgang 

 Varighed: maximalt 4 overnatninger 

 Økonomi: 250 kr. pr. døgn/deltager. 

 Forældrebetaling: 75 kr. pr. påbegyndt dag til kost.  

Såfremt udgiften til kost er mindre, sker der en efterregulering. 

Lejrskolerne på 2.-3. og 5.-6. årgang foregår i Danmark eller Sydslesvig. 

8. årgang 

 Varighed: maximalt 4 overnatninger 

 Økonomi: 250 kr. pr. døgn/deltager. Beløbet tildeles linjeteamene på 8. årgang. 

 Forældrebetaling: 75 kr. pr. påbegyndt dag til kost.  

Såfremt udgiften til kost er mindre, sker der en efterregulering. 

Ekskursioner 

 Varighed: maximalt 1 skoledag 

 Økonomi: aftales individuelt 

 Forældrebetaling: evt. kostpenge 75 kr. 

 Der kan herudover afsættes midler til aktiviteter via EU-projekter, COMENIUS og lignende. 
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3. Princip for elevrådsarbejde 

Vedtaget: Nov. 2020 

Revideres: Nov.2022 

Elevråd 

Elevråd eksisterer for, at elevernes holdninger kan blive repræsenteret. I mange tilfælde er 

det netop i elevrådsarbejdet, at eleverne for første gang stifter bekendtskab med demokrati. 

Derfor er det vigtigt, at eleverne kommer bedst muligt fra start og får nogle kompetencer, de 

kan tage med sig og bruge – hvad end det er i klassen, i en skolebestyrelse eller i 

lokalsamfundet.  

Ved Tønder Distriktsskole er der oprettet elevråd på hver af de fire matrikler. 

Elevrådet er elevernes eget formelle organ, som de kan lade arbejde med alle forhold vedr. 

skolen og undervisningen. Elevrådet tages desuden med på råd, når det drejer sig om 

elevernes sundhed og sikkerhed. 

Der afsættes hvert år et beløb til elevrådet, til brug for iværksættelse af mindre initiativer. 

Elevrådet ved Overbygningsskolen stiller med to repræsentanter til deltagelse i 

skolebestyrelsesarbejdet. De to repræsentanter vælges af det lokale elevråd for et år ad 

gangen. 

Elevrådet består af 1 eller 2 repræsentanter fra hver af skolens klasser. Repræsentanterne 

vælges i den enkelte klasse for et år ad gangen. 

På Tønder Distriktsskole er der oprettet følgende elevråd: 

De tre grundskoler: Et elevråd med deltagelse fra 3. – 6. årgang. Der er tilknyttet en 

kontaktlærer, som er behjælpelig med indkaldelse til møder, og eks. udformning af 

dagsorden og referat.   

Overbygningsskolen: Et elevråd med deltagelse fra 7.-9. årgang. De to ledere på skolen er 

tilknyttet elevrådet. Udarbejder dagsordener og referat. Sørger for få videresendt elevrådets 

evt. forslag og ideer til forbedring af skolen og undervisningen. 

Skolelederen har før hvert skolebestyrelsesmøde et møde med de to 

elevrådsrepræsentanter omkring dagsordenen og mødeafholdelse/deltagelse for det 

kommende møde. 
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4. Principper for skole/hjem-samarbejde 

4.1. Princip for kommunikation mellem skole og hjem 

Under udarbejdelse 

 

 

5. Princip for klassedannelse 

Under udarbejdelse 

 

 

 


