
Lektiekultur 

 

Eggeslevmagle Skole 

Vi håber, at I får en positiv 

oplevelse af lektiehjælpen. 

 

Lektieformer i udskolingen 

I udskolingen arbejder vi med 

alle fem lektieformer. Klassens 

lærere giver lektier for i det om-

fang, det skønnes formålstjenst-

ligt.   

Lektiehjælp i udskolingen 

Vi tilbyder tre ugentlige lektiese-

ancer svarende til 2 klokketimer.  

Lektiehjælpen struktureres på 

tværs af klassetrin og linjer. Læ-

rerne dækker et bredt udvalg af 

skolens fag, og eleverne vælger 

lektiehjælpen afhængigt af deres 

behov. 

Eksempelvis går man i lektiehjælp 

for matematik, hvis man har behov 

for hjælp i netop dette fag. Ligele-

des kan man gå til lektiehjælp med 

andet fagindhold.  



Definition af lektier 

På Eggeslevmagle Skole har vi valgt at 

gøre brug  af følgende fem former for 

lektier.  

Lektieformer i mellemtrinnet 

I mellemtrinnet arbejder vi med lektiefor-

merne Træning, Forberedelse, Udbygning 

og Færdiggørelse. I praksis betyder det, at 

eleverne eksempelvis vil opleve at skulle 

læsetræne, færdiggøre opgaver fra fagene 

samt arbejde med afleveringer. 

Det er skolens forventning, at den indivi-

duelle læsetræningen foregår hjemme 

dagligt i 20-30 minutter afhængigt af klas-

setrinnet. 

Lektieformer Kendetegn 

1 Træning Konsolidering af 

indlært stof eller 

metoder 

2 Forberedelse Nyt stof der skal 

anvendes i de kom-

mende lektioner 

3 Udbygning Arbejde med stof-

fet på en anden må-

de 

4 Tværfagligt Inddrager flere fag 

5 Færdiggørelse Færdiggørelse af 

påbegyndt arbejde 

Der differentieres på, hvilke lektieformer 

der arbejdes med i indskoling, mellemtrin 

og udskoling. 

Lektiehjælp i indskolingen 

Vi tilbyder fire ugentlige lektieseancer af  

30 minutters varighed. Lektiehjælpen fo-

regår i elevernes egne klasser med en af 

klassens faste lærere.  

Det er skolens forventning, at lektierne 

kan klares i lektiehjælpen bortset fra den 

individuelle læsetræning på alle klassetrin 

og afleveringsopgaverne i 3. klasse. 

 

Lektieformer i indskolingen 

I indskolingen arbejder vi med lektiefor-

merne Træning og Færdiggørelse. I praksis 

betyder det, at eleverne eksempelvis vil 

opleve at skulle læsetræne og færdiggøre 

opgaver fra fagene. 

Det er skolens forventning, at læsetrænin-

gen foregår hjemme dagligt i 15-20 minut-

ter afhængigt af klassetrinnet. 

I 3. kl. tilføjes lektieformen Udbygning i 

form af afleveringsopgaver i dansk og ma-

tematik. 

Lektiehjælp i mellemtrinnet 

Vi tilbyder fem ugentlige lektieseancer - i 

alt svarende til tre klokketimer. Lektie-

hjælpen foregår i elevernes egne klasser 

med en af klassens faste lærere.  

Det er skolens forventning, at lektierne 

kan klares i lektiehjælpen bortset fra den 

individuelle læsetræning og afleverings-

opgaverne. 

 


