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Rammer for varsling af ændringer for lærere og børnehaveklasseledere 

Indledning 
Hvidovre Kommune er en familievenlig arbejdsplads. Det at være ansat i Hvidovre Kommune skal 
derfor være kendetegnet ved, at arbejdslivet og familielivet skal hænge sammen i en fornuftig 
balance for den enkelte ansatte. Samtidig skal den enkelte medarbejder sammen med 
arbejdspladsen udvise fleksibilitet i forhold til at sikre kerneopgaven – børnenes undervisning.  
 
Derfor skal lærerne og børnehaveklasselederne kende deres opgaver og under hvilke vilkår, der 
kan ændres i opgavesammensætning. Udgangspunktet er, at der til enhver tid kan ændres i 
opgaverne i dialog med skolens leder, men at det af hensyn til den enkelte ansatte er nødvendigt, 
at læreren eller børnehaveklasselederen kender sine opgaver i så god tid, at lærernes og 
børnehaveklasseledernes mulighed for at have et sammenhængende arbejds-, fritids- og familieliv 
sikres. I dette notat er der derfor angivet en række retningslinjer, som den enkelte skoleleder skal 
følge. 
 
Varslingsbestemmelser  
På baggrund af de drøftelser, der har været mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre 
Lærerforening er det derfor besluttet af forvaltningen, at skolelederen skal varsle lærerne og 
børnehaveklasselederne om omlægning af den samlede daglige arbejdstids længde med mindst 2 
ugers varsel. Dette skal ske i dialog med den enkelte ansatte, når omlægningen medfører:  

 En væsentlig omlægning af lærerens og børnehaveklasseledernes arbejdstid, der medfører 
deltagelse i en lejrskole eller   

 En omlægning af arbejdstiden, der medfører, at læreren eller børnehaveklasselederen skal 
være til stede på skolen til efter kl. 16.00, hvor dette ikke var hensigten forinden 
omlægningen. 

 
Uanset ovenstående er det forvaltningens holdning, at omlægninger af lærernes opgaver og 
arbejdstid altid skal ske i en drøftelse med den enkelte lærer eller børnehaveklasseleder. 

 
Opgaveoversigt 
Det er vigtigt, at lærerne og børnehaveklasselederne kender omfanget af deres opgaver. Lærerne 
og børnehaveklasselederne skal derfor inden skoleårets begyndelse have udleveret en 
opgaveoversigt, der indeholder minimum følgende elementer: 

 Hvilke opgaver, den enkelte lærer/børnehaveklasseleder er ansvarlig for 

 Omfanget af skole-hjem samarbejde 

 Opgørelse af undervisningen på klasse/hold  

 Lejrskoler og klasserejser 

 En optælling af lærerens eller børnehaveklasselederens samlede undervisning ud fra det 
udvidede undervisningsbegreb 

 Mv. 
 
Drøftelse af lærerens eller børnehaveklasselederens opgaver 
Det er forvaltningens vurdering, at det er hensigtsmæssigt, at skolens leder og den enkelte ansatte 
minimum to gange om året drøfter den enkeltes opgavesammensætning med henblik på at sikre, 
at læreren eller børnehaveklasselederen kan løfte den samlede opgave. Disse drøftelser kan med 
fordel placeres i foråret som en del af planlægningen af det kommende skoleår og i efteråret, når 
det nye skoleår har været i gang i nogle måneder. 


