
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kære lærer og børnehaveklasseleder 
 
2014 bliver et begivenhedsrigt år for alle, som arbejder med børn og un-
ge. 
 
Implementeringen af den ny folkeskolereform, som træder i kraft med 
starten af skoleåret 2014/2015, kalder på et solidt samarbejde mellem 
skole, forældre og forvaltning. 
 
Samtidig skal der tages højde for en ny overenskomst og nye arbejds-
tidsregler for lærere m.fl. som følge af regeringens vedtagelse af Lov 
409. 
 
Dette brev beskriver de centrale emner i forhold til jeres arbejdsvilkår, 
som følge af de nye ændringer. Det er forståeligt, hvis I føler jer usikre i 
forbindelse med forandringerne, og det vil løbende være forvaltningens 
opgave i samarbejde med skolelederne at komme eventuelle tvivls-
spørgsmål i møde. Vedlagt dette brev er fire notater, der er det første 
skridt i en afklaring af de mange spørgsmål, som ændringerne rejser. 
Notaterne er et udtryk for forvaltningens udmelding om rammerne på 
baggrund af inddragelse af skolernes MED-udvalg. 
 
Alle skoler har bidraget med deres stemme 
ForvaltningsMED nedsatte i efteråret 2013 en ad hoc gruppe, som be-
stod af repræsentanter fra Hvidovre Lærerforening, skolelederne og 
Børne- og Velfærdsforvaltningen. Gruppen har haft til opgave at drøfte 
muligheden for at definere fælles rammer for jeres arbejdstid på tværs af 
skolerne i Hvidovre Kommune. 
 
For at kvalificere dialogen om lærernes og børnehaveklasseledernes ar-
bejdsvilkår, herunder de nye arbejdstidsregler, har ad hoc gruppen bedt 
de enkelte skolers MED-udvalg om at forholde sig til et oplæg om, hvad 
ændringerne kommer til at betyde. 
 
Alle skolernes MED-udvalg har bidraget i høringsprocessen, og det er 
rigtig godt. Det giver et solidt udgangspunkt for, at beslutningerne kan 
forankres lokalt i forhold til hverdagen på den enkelte skole. Tilbagemel-
dinger har dog været meget forskellige og budt på mange idéer om 
hvordan fremtiden kan håndteres. Ikke alle forslag har kunnet rummes i 
de vedlagte notater, men alle idéerne har bidraget til arbejdet og tjent til 
inspiration ind i gruppens drøftelser og de samlede valg og beslutninger, 
som de vedlagte notater udmønter i forhold til jeres arbejdstid. 
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Der er blevet behandlet fire emner, som er centrale i forhold til at hånd-
tere de ændringer, som folkeskolereformen og jeres nye overenskomst 
medfører: Varslingsbestemmelser, lærernes forberedelse af undervis-
ningen, håndteringen af den øgede undervisning som følge af folkesko-
lereformen samt lærernes tilstedeværelsestid på skolerne. 
 
Behandlingerne har udmøntet sig i fire notater om ændringer i for-
hold til lærernes vilkår 
Rammer for varsling af ændringer for lærerne og  
børnehaveklasselederne 
Notatet om varslingsbestemmelser giver en række rammer for, hvornår 
og under hvilke vilkår, den enkelte lærer kan få ændret i sine arbejdsop-
gaver og den samlede daglige arbejdstid. 
 
Rammer for lærernes og børnehaveklasseledernes forberedelse af un-
dervisningen 
Notatet om tiden til forberedelse indeholder en række parametre om mi-
nimumsrammerne, som skolens leder kan tage hensyn til, når der gives 
tid til forberedelse. 
 
Anbefalinger om håndtering af den øgede undervisning 
Notatet indeholder anbefalinger og konkrete bud på områder, hvor sko-
lerne i samarbejde med lærerne og børnehaveklasselederne kan ind-
hente tidsbesparelser for at sikre, at den øgede undervisning ikke med-
fører en uforholdsmæssig større opgavebyrde. 
 
Rammer for lærernes og børnehaveklasseledernes tilstedeværelse på 
skolen 
Endelig indeholder notatet om tilstedeværelsestiden på skolerne ram-
mer, som angiver, hvordan og i hvilket omfang, lærerne og børnehave-
klasselederne skal være til stede på skolerne.  
 
Notaterne er vedlagt dette brev i deres fulde længde.  
 
Forvaltningen vil sammen med Lærerforeningen arbejde videre med 
emner, der skal afklares. Dette vil bl.a. være opgaveoversigten, hvordan 
arbejdstiden opgøres, tiden til SSP-arbejde, tiden til TR-arbejde, tiden til 
AMR-arbejde, ferie og meget mere. I vil blive orienteret efterhånden som 
vi nærmer os en afklaring. 

 
Med venlig hilsen 

Christine Brochdorf 
Børne- og velfærdsdirektør 


