
Lektiepolitik på Bakkegårdsskolen 

På Bakkegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og gives i en sammenhæng, så målet 
med lektierne er tydelig for eleverne. Lektierne skal understøtte og styrke elevernes læring inden for både 
faglige og personlige kompetencer. Lektier skal bidrage til den samlede læring.  

Lektierne skal være tilpasset den enkelte elev og udfordre den enkelte elevs læring, medansvar, 
arbejdsvaner, arbejdsglæde, engagement og motivation. 

Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af lektier, der understøtter og bidrager til 
elevernes læring. Lektier varierer fra elev til elev og fra fag til fag.  

Feedback på lektier er en del af skolens evalueringskultur, hvor der lægges vægt på en løbende, 
anerkendende og lærende feedback frem for kontrol af lektier. 

Lektier skal bidrage til at gøre eleverne uddannelsesparate, og eleverne skal gennem skoleforløbet 
langsomt introduceres for en tilpas udfordrende mængde lektier i forhold til alder. 

Lektier på Bakkegårdsskolen har fokus på: 

Forberedelse (fx læs en tekst, overvejelser, find viden om, pakke taske m.m.) 

Fordybelse (fx rapporter, skriftlige opgaver, projektarbejde, digitale fremstillinger m.m.) 

Træning (fx læsetræning, tabeltræning, grammatik, retstavning m.m.) 

Gentagelser og repetition (fx færdiggøre af et produkt, en præsentation, gruppearbejde m.m.) 

Forventninger til lektier 

Lektier og faglig fordybelse kan indgå i fagundervisningen, men kan også være noget særskilt i den 
understøttende undervisning som fx studietid, læsestund/fordybelse om morgenen m.m. 

Ved skoleårets start udmeldes tilrettelæggelsen af lektiehjælp og faglig fordybelse på skolen. 

Lektier kan gives som hjemmearbejde. Lektier som hjemmearbejde må gerne udfordre den enkelte elev, 
men eleven skal kende målet og forventningerne til lektierne. Ved behov for meget hjælp forventes det, at 
eleven eller forældrene går i dialog med læreren. Lektier som hjemmearbejde vil variere alt efter fag og 
klassetrin. 

Roller og ansvar  

Det er skolens rolle og ansvar, at orientere om lektier. Fx via Aula eller i ugebrevet.  Årgangen 
kommunikerer tydeligt til elever og forældre ved skoleårets start, hvordan der kommunikeres om lektier. 

Bakkegårdsskolen tilstræber: 

At eleven kender målet med lektierne 



At lektier varierer i form og indhold 

At lektier gives, når de er relevante 

Lektierne er tilpasset den enkelte elev 

Eleverne ved, hvornår lektierne skal være færdige, og om de skal afleveres 

At der gives feedback i det omfang, det er relevant for målet 

At der gives mundtligt og/eller skriftligt feedback på større afleveringsopgaver 

Det er forældrenes rolle og ansvar, at hjælpe eleven med at orientere sig om lektier fx via Aula eller 
ugebrevet. 

Vi anbefaler, at forældre har fokus på: 

At hjælpe med at skabe tid og rum til hjemmearbejdet 

At støtte, opmuntre og sikre, at lektierne bliver lavet 

At lave aftaler om hvor, hvornår og hvordan lektier laves hjemme   

At give skolen besked, hvis lektierne generelt er for lette eller for svære 

At være i dialog om hjemmearbejdet, så eleven sætter ord på tanker på lærerprocessen 

Støtte eleven i at blive gradvis mere selvstændig, selvhjulpen og få gode studievaner 

At orientere sig på intra eller i ugeplaner ved fravær  

Det er elevens rolle og ansvar, at orientere sig om lektier. Fx via Aula eller ugebrevet - også ved fravær  

Vi forventer at eleven: 

Tager ansvar og overholder aftaler 

Lader sig udfordre, og engagerer sig i sine lektier 

Beder om hjælp, hvis noget ved lektien er svær 

Strukturerer og planlægger sin tid 

Arbejder videre med sin læring ud fra den feedback, som læreren giver                         

 


