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 November 2012 

Køreplan for planlægning af emnedage 

 
 

1. Viceskolelederen lægger dagene fast i årsplanen ved skoleårets begyndelse, 

og sørger for tilmeldingsmulighed på forældreintra ved skoleårets begyndelse.  

 

2. På et klassemøde i starten af skoleåret sørger klassepiloten i samarbejde med 

klasselederen for, at planlægge forælderdeltagelse på emnedagene. 

Forældrene tilmelder sig på intra. 

 

3. Intra-koordinatoren udarbejder en samlet liste over forældredeltagelse på 

emnedagene og fremsender til viceskolelederen. Mangler det tilmeldinger 

kontaktes klassepiloterne af viceskolelederen. 

 

4. Klasselederen taler med forældrene om planer for aktiviteter på dagene, og 

informerer klassen. Klasselederen aftaler med forældre og eventuelle vikarer, 

hvad der skal ske på dagene og hvem der løser det praktiske (køber buskort, 

bestiller rundvisning mm.) 

 

5. Viceskolelederen sørger for vikardækning, der hvor der ikke er 

forældredækning. 

 

 

 

God fornøjelse! 

Søren  
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Klasselederens opgaver og ansvar ifm emnedagene 
 

 Klasselederen har i samarbejde med klassepiloten ansvaret for at minde 

forældrene om dagene og eventuelt kontakte forældre. 

 

 Klasselederen har ansvaret for, at der planlægges noget, som er relevant for 

klassen og som tager højde for klassens alder og udviklingstrin. 

 

 Klasseleder er ansvarlig for, at der laves en udførlig køreplan for dagene (men 

behøver ikke selv at lave den). Udgifter skal afholdes af klassekassen. 

 

 Klasseleder forbereder klassen, så den kender planen.  

 

 Klasseleder ekstraforbereder de enkeltbørn, der har brug for det (eller aftaler 

med anden lærer, at denne gør det). 

 

 Klasseleder kontakter deltagende forældre og giver dem nødvendig viden til 

at kunne have alle børn med. Hvis der er tvivl, om alle børnene kan klare det, 

SKAL der laves en plan for de børn, der er tvivl om. Planen kan fx være, at 

barnets forældre selv tager med, at de deltagende forældre instrueres i 

hvordan man gør det overskueligt for barnet, at de deltagende forældre selv 

holder et lille formøde med barnet, eller at barnets forældre også forbereder 

barnet på turen.  

 

 Forældre til børn, der skal have særlig hjælp disse dage, skal almindeligvis 

inddrages og skal altid som minimum informeres om planen. 

 

 


