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Rammer for lærernes og børnehaveklasseledernes tilstedeværelse på 
skolerne 

Indledning 
På baggrund af regeringens vedtagelse af Lov 409 har mange lærere og børnehaveklasseledere 
været usikre på omfanget af tilstedeværelsen på skolerne efter den 1. august 2014. I Hvidovre 
Kommune har arbejdet som lærer været kendetegnet ved, at arbejdet udføres i en fleksibilitet 
mellem skolen og den enkelte lærer. Denne fleksibilitet skal fortsat sikres, men samtidig skal den 
enkelte ansatte kunne indrette sig i forhold til familie- og fritidsliv.  

Hvidovre Kommune og Hvidovre Lærerforening gennemførte i 2013 en analyse af lærernes 
arbejdsliv. Analysen kortlagde, at mange lærere ønsker, at det er muligt at mødes inden for faste 
tidspunkter. 

Nedenstående retningslinjer er dermed tiltag, der skal sikre fleksibiliteten, det gode familieliv og 
faste tidspunkter for møder.  

Udgangspunkt for rammerne 
Udgangspunktet i de nye arbejdstidsregler for lærerne pr. 1. august 2014 er, at lærerne og 
børnehaveklasselederne er til stede på arbejdspladsen, dvs. på skolen, i arbejdstiden, ligesom det 
gælder for andre medarbejdergrupper. 

Samtidig er det forvaltningens holdning, at det naturligvis fortsat er muligt, at arbejdstiden kan 
præsteres andre steder, fx på lejrskoler, ekskursioner, eksterne møder/opgaver, kursusdeltagelse 
mv. 

Lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er placeret med en årsnorm fordelt på 41 uger i 
skoleåret 2014/2015. Der foretages evt. justeringer af ugetallet eller årsnormen til skoleåret 
2015/2016 afhængigt af de erfaringer, der gøres på skolerne.  
Den 41. uge kan placeres enten i slutningen af børnenes sommerferie eller delt mellem 
yderpunkterne af børnenes sommerferie. Den konkrete placering af den 41. uge aftales på den 
enkelte skole mellem skolens ledelse og lærerne. Alle fem arbejdsdage i den 41. uge præsteres på 
arbejdspladsen. 
Hvis enkelte lærere eller børnehaveklasseledere ønsker arbejdstiden fordelt på mere end 41 uger, 
kan dette drøftes med skoleledelsen. 
 
Hjemmearbejde 
Forvaltningen vil her gerne signalere, at det som en almindelig del af ledelsesretten i folkeskolen, 
er muligt at give ansatte mulighed for at arbejde hjemmefra, ligesom det gælder på mange andre 
arbejdspladser.  

Den nærmere definition af hvornår og i hvilket omfang den enkelte medarbejder kan arbejde 
hjemmefra er svær at angive endeligt. Hjemmearbejde er dog muligt for at imødekomme den 
enkelte ansattes personlige behov og er udtryk for, at arbejdsgiveren konkret udviser fleksibilitet i 
forhold til hvor og hvornår en del af arbejdstiden præsteres.  

Tilstedeværelsestid 
For at sikre fleksibilitet i opgaveløsningen og et sammenhængende arbejds- og familieliv skal 
skolens leder i dialog med personalet tilrettelægge tilstedeværelsestid - udover undervisningstiden 
- på tre dage om ugen. På en dag med tilstedeværelsestid, vil tilstedeværelsestiden starte kl. 8.00 



og slutte klokken 16.00. Der kan i perioder med spidsbelastning eller lignende planlægges med 
tilstedeværelsestid i op til fire dage om ugen eller med tilstedeværelse til kl. 17.00 på enkelte 
arbejdsdage. Med denne ramme sikres det, at læreren og børnehaveklasselederen ved, hvornår 
arbejdstiden er placeret.  
 
Tilstedeværelsestiden tilgodeser den ansattes mulighed for at mødes i eget team, afdelinger, 
fællesmøder, kurser for alle lærere, mm. Tiden, hvor der defineres tilstedeværelsestid skal 
betragtes som tid, hvor der, udover møder, kan placeres forberedelse eller andre aktiviteter. 
Hensigten med tilstedeværelsestiden er at skabe tydelige og tilgængelige rammer, under hvilke 
lærerne kan mødes, lave fælles forberedelse, samarbejde på tværs, og lignende. 
 
Arbejdspladser på skolerne 
På baggrund af den øgede tilstedeværelsestid på skolerne og for at understøtte lærernes og 
børnehaveklasseledernes muligheder for at lave fælles forberedelse, afholde møder og i en 
styrkelse af de generelle samarbejdsmuligheder på skolerne, har Kommunalbestyrelsen afsat 
midler i år 2014 til at etablere arbejdspladser på alle skoler.  

 


