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Dit makkerskab består af to personer – dig og din makker.  

Makkerskaberne er inddelt tilfældigt, så I lærer hinanden at kende på kryds og tværs i klassen.  

 

I skal være i jeres makkerskab i tre uger, hvorefter du får en ny makker. Den nye makker er du også 

sammen med i tre uger, hvorefter du får din sidste makker på grundforløbet. Makkerskaberne gentages de 

første måneder i studieretningsklasserne. 

 Du sidder ved siden af din makker i fællesfagstimerne. 

 Du er opmærksom på, om din makker trives – har din makker nogen at være sammen med i 

frikvarteret, kommer din makker til sociale arrangementer med klassen/på skolen. Hvis du bliver 

bekymret, henvender du dig til en lærer, der kan tage hånd om det. 

 Du kontakter din makker i tilfælde af fravær. Du sender en sms til din makker for at give besked. 

Hører din makker ikke fra dig, kan du forvente at få en besked fra din makker. 

 Hvis din makker er fraværende uden at have givet dig besked, sender du en sms for at høre, om 

han/hun er okay. 

 Du er ansvarlig for at tage materialer til din makker, hvis han/hun er fraværende. 

 Du giver noter fra timerne videre, hvis din makker er fraværende. 

 I timerne kan læreren bede jer om at arbejde sammen i makkerskabet eller i jeres 

makkerskabsgrupper, der består af to makkerskaber. 

 I kan arbejde sammen om jeres lektier. 

 

Jeres makkerskabsgruppe består af to makkerskaber. Jeres og et andet. Sammensætningen af 

makkerskabsgrupper har jeres lærer stået for, og de skifter sammen med makkerskaberne hver tredje uge. 

En makkerskabsgruppe er en tryg base i overgangen til ungdomsuddannelsen og bruges senere som 

arbejdsfællesskaber.  

 Makkerskabsgruppen udgør jeres udvidede makkerskab, så hvis jeres egen makker er fraværende, 

er I sammen med jeres makkerskabsgruppe ved gruppearbejdet. 

 I timerne kan lærerne bede jer om at arbejde sammen i makkerskabsgrupperne. 

 I kan arbejde sammen om jeres lektier. 

 


