
Eksempel fra gymnasium i Odense 

Tutorordning for vikarer  
Funktionsoversigt 
 
Møder Måned Funktioner Tutor: 15 t til 

vejledning 

Mentorer  

1. møde Juni Rundvisning af kollegaen, 

herunder bogkælderen, 

lærerfaciliteterne – en kop 

kaffe 

 

 

X 

  

X 

2. møde juni Eksempler på første 

undervisningsforløb, 

fremvisning af lærebøger.  (kik i 

nyeste dokument) Fronter, L-

drev samt Ludusweb-indgange 

til forløb, materiale mv. 

 

 

 

X 

  

3. møde august Sted: Rektorboligen 

Nyansatte og ledelsen 

Informationer fra ledelsen og 

intro til diverse platforme og 

formalia 

 

 

X 

 

 

X  

 

4.  

Uge 33 

Møde 

 

 

august Sted: Rektorboligen 

Tips om klasser, bindeled til 

team - studieretning, (hvor ser 

man hvad?) Fraværsprotokoller 

endnu en gang fra team-side 

X  

fælles : 

13- 13.30  

 

2: 13.30-14 

Instruktioner af 

tutorerne 

 

X  Kl.: 13-13.30 1: 

Fælles intr. 

Planlægning af 

årsvikarernes 

observationer af 

tutorernes 

undervisning. 

Planlægning af 

mentorernes 

besøg i årsvikars 

klasse og af 

opfølgende 

samtale/vejlednin

g - dato 

 

5.  

Uge 33 

eller 34 

Møde  

 XX: Fronterhjælp mv 

Hands on i lokale x 

   

6. møde Ultimo 

august 

Skriftlige opgaver, hvor mange? 

Hvilke typer? Eks. 

Hvordan retter man? Hvor 

registreres de. Hvor klikkes de 

af mv. 

 

 

X 

  

  



 
 
  
 

7. møde 

Uge 38 

Septemb

er 

 

Sted: Rektorboligen 

Forum for pædagogiske og 

didaktiske greb og 

udfordringer. 

(Tutorerne inviteres) 

X 

13.40-15.15 

 

 

 

X  

13.40-15.15 

Arbejdsformer 

bl.a. CL,  

gruppesammen-

sætning, 

elevinddragelse, 

sekvenseringer, 

åbne lukkede 

spørgsmål 

[Pædagogik-

kompendium ] 

(papir i fronter) 

 

8. møde oktober Sted: Rektorboligen 

Studieplanerne, hvor 

registreres de, hvordan skal de 

se ud? (Uvm-standard) 

Karaktergivning. Hvordan? 

Hvornår?  

Summativ evaluering 

(Formativ eval i dec) –  

X  

 

 

 

 

 

2. punkt 

14.40-15.40 

Fagspecifikt hos 

tutorerne 

X  

1. punkt 

13.40-14.40  

Fælles 1. punkt:  

Studieplaner, 

taksonomiske 

niveauer, 

eksamens-

spørgsmål faglig 

diskurs. 

 

 

9. møde 8. dec.  Formativ evaluering 

Digitale-/papirudgaver  

Hvordan? Hvor ligger 

inspiration mv. 

 

 

X 

  

10. møde maj  Sidste evaluering. Hvornår - 

hvordan? 

Ludus-opdatering, hvor tutor 

med årsvikaren sikrer, at 

studieplanerne er korrekt 

opdateret 

 

 

X 

  

11. maj Kursus i eksamenshånd-tering. 

Formalia mv. 

   

12. møde maj/juni Eksamensdiskussion, hvor tutor 

informerer om egne 

eksamensspørgsmål, kopierer 

ekstra til kollegaen mv. Måske 

mulighed for overværelse af 

eksamen hos kollegaer 

 

 

X 

  

13  Evaluering af forløbet X X X 


