
 
 

Lektiepolitik 
 
Generelt 
På Hindholm Privatskole arbejder vi for, at hver enkelt elev skal blive så dygtig som muligt. Det 
kræver bl.a., at eleven deltager aktivt i timerne, og at det hjemmearbejde, som lærerne giver for, 
altid laves. Derved får den enkelte elev samt hele klassen større udbytte af undervisningen. 
 
Når lærerne giver lektier for, er det for at opnå en større sikkerhed i det stof, der er gennemgået i 
skolen. Det er derfor meningen, at lektierne kan laves uden hjælp. 
  
Der er forskel på mængden og karakteren af lektier alt efter klassetrin. 
 
Indskolingen (0. - 2. klasse) 
I indskolingen er det forældrene, der har ansvaret for, at eleven er forberedt til næste skoledag. 
 
Lektierne består af: 

• Læsning 20 minutter pr. dag (forældreoplæsning +  egen oplæsning) 
• Daglig oprydning og pakning af skoletasken, så alt, hvad der skal bruges i løbet af skoleda-

gen, er i tasken. 
• Se - gerne dagligt - i ForældreIntra. Følg bl.a. med i, hvor langt klassen er i opgavebøger-

ne. 
 
Mellemtrinnet (3. - 6. klasse) 
Også på mellemtrinnet er det vigtigt med en lektierutine, der fastholder det indlærte. Lektierne kan 
udover almindelige dag-til-dag lektier og større opgaver også bestå af daglig læsning og evt. dagli-
ge matematik- og engelskopgaver. Disse opgaver aftales med den enkelte faglærer.    
 
Eleven 
Vi forventer, at 

• du i skolen får nedskrevet, hvilke lektier, du har for 
• du spørger din lærer, hvis du er i tvivl om noget med lektierne 
• du gør læreren opmærksom på, at du evt. har haft problemer med lektierne derhjemme 
• du altid laver dine lektier så godt du kan. 
  

Forældrene 
Eleven skal stadig støttes fx ved pakning af skoletaske. Derudover kan det være en god ide at få 
skabt en lektierutine, så der fx laves lektier på samme tidspunkt hver dag.  
 
Overbygningen (7. - 10. klasse) 
Eleven 
Vi forventer, at 

• du i skolen får nedskrevet, hvilke lektier, du har for 
• du spørger din lærer, hvis du er i tvivl om noget med lektierne 
• du gør læreren opmærksom på, at du evt. har haft problemer med lektierne derhjemme 
• at du disponerer din tid fornuftigt fx ved måneds- og projektopgaver 
• du altid laver dine lektier så godt du kan. 

 
Forældrene 
Det er eleven, der skal lave lektier – ikke forældrene. Den bedste måde at støtte eleven på er ved 
at vise interesse for skolegangen og ved at give tid og rum til lektielæsning. 
 
 
 
 
 
 
 


