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Rammer for lærernes og børnehaveklasseledernes forberedelse af 
undervisningen 

Indledning 
Det er et helt centralt omdrejningspunkt i implementeringen af Folkeskolereformen og den nye 
overenskomst for lærerne, at lærerne har mulighed for at forberede undervisningen. Samtidig er 
det et væsentligt hensyn, at tildelingen af tid til forberedelse sker med udgangspunkt i en række 
gennemsigtige parametre, der er gældende for alle lærere og børnehaveklasseledere.  
 
Parametrene skal ikke betragtes som en udtømmende liste over de elementer, der kan indgå i 
vurderingen af den tid, som den enkelte lærer og børnehaveklasseleder skal have til forberedelsen 
af undervisningen. Der skal således tage hensyn til andre – lokale forhold – der også kan påvirke 
tiden til forberedelse. Det er intentionen, at lærerne og børnehaveklasselederne skal sikres den 
nødvendige tid til forberedelse af undervisningen. Opfyldelsen af denne intention skal ske i det 
gode lokale samarbejde mellem skolens leder og skolens lærere. Gennem et frugtbart – lokalt – 
samarbejde er det muligt at sikre, at der er en positiv dialog om de forhold, der skal tages hensyn 
til.  
 
Parametre 
Nedenstående parametre kan tages i betragtning i en vurdering af den enkelte lærers og 
børnehaveklasseleders behov for tid til forberedelse: 

1. Lærernes samlede belastning/skema 
Der tages ved planlægning af arbejdstiden og mængden af forberedelsestid hensyn 
til den enkelte lærers samlede belastningsgrad i opgaveløsningen. Herunder de 
efterfølgende parametre. 

2. Lærerens kompetencer  
Det er væsentligt at tage hensyn til lærerens kompetencer, når der udmeldes tid til 
forberedelse. Skolelederen kan f.eks. tage hensyn til, om den enkelte lærer er 
nyuddannet. Herudover kan skolelederen tage lærerens individuelle erfaring og 
kompetencer i betragtning i en vurdering af tiden til forberedelse til det enkelte fag.  

3. Om lærerens rolle er at være tolærer eller hovedlærer  
Lærerne kan indgå som enten tolærer eller hovedlærer i undervisningen. Der kan 
gives mindre forberedelsestid til tolæreren end til hovedlæreren. 

4. Antal lærere i teamet og muligheden for fælles forberedelse 
Der kan ved fastlæggelsen af tid til forberedelse ske en vurdering af det enkelte 
lærerteams sammensætning, antal lærere og muligheden for at teamet laver fælles 
forberedelse. Det kan f.eks. være et team på en årgang, hvor faglærerne i et givet 
fag deles om forberedelsen af undervisningen i faget for hele årgangen.  

5. Specialundervisningsopgaver 
Lærere med undervisning i specialtilbud (gruppeordninger, mv.) kan have en anden 
arbejdsbyrde end lærere, der kun underviser i almenskolen. Skolelederen kan 
derfor vurdere, om lærere med specialundervisningsopgaver skal have øget tid til 
forberedelse. Se også bemærkninger om lærerens samlede belastning. 

6. Klassestørrelse 
Skolelederen kan ved fastlæggelsen af tid til forberedelse vurdere, om den enkelte 
klasses størrelse medfører et øget behov for forberedelse sammenlignet med andre 
klasser på skolen. 

7. Klasser med mange udfordringer (elevsammensætning) 



Der er på folkeskolerne klasser, der kræver mere af læreren end andre. Derfor kan 
skolelederen vurdere den enkelte klasses udfordringer ved fastlæggelsen af tid til 
forberedelse. 

8. Fagets rettebyrde 
I de fag, hvor der er stor rettebyrde, vurderer skolelederen tiden til forberedelsen af 
dette. 

 

 


