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Lærernes og børnehaveklasselederes arbejdstid pr. 1. august 2014 
 
 
 
 
 
 
I dette dokument beskrives forvaltningens betragtninger om følgende emner: 

• Årlig drøftelse af samarbejdet på skolerne 
• Nedsat tid 
• Registrering af arbejdstiden. 

 
Der resterer fortsat mange emner, der skal drøftes i sparringsgruppen. Forvaltningen vil 
således fortsat sende dokumenter ud om yderligere emner til samtlige medarbejdere. 
 
Årlig drøftelse af samarbejdet på skolerne 
Forvaltningens skal indledningsvis meddele, at den overordnede ramme for samarbejdet 
mellem skoleledelsen og medarbejderne i folkeskolen drøftes i MED-regi. Derfor skal 
forvaltningen her meddele, at der på den enkelte skole skal være en årlig drøftelse i MED-
udvalget, der omhandler: 

• Arbejdsopgaverne på skolen og i SFO’en i tilknytning til skolens undervisning 

• Samarbejdet mellem faggrupperne på skolen, herunder mødevirksomhed, 
planlægning, evaluering og udvikling 

• Tilrettelæggelsen af opgaver, der ikke forudsætter fælles tilstedeværelse på skolen 
eller ikke er fastlagt i opgaveoversigten 

• Kompetenceudvikling 

• Den fælles tilstedeværelsestid på skolen. 

Drøftelsen skal afholdes hvert år inden det nye skoleår starter og opgaverne er fordelt.  
 
Nedsat tid 
Forvaltningen skal her meddele, at de retningslinjer, der er udmøntet i notatet om 
forberedelse af undervisningen dateret 22. januar 2014 også er gældende for lærere på 
nedsat tid. Den enkelte skoleleder skal således tage de samme hensyn for lærere på nedsat tid 
som på fuld tid. Skolelederen er således ansvarlig for, at den samlede opgaveportefølje 
herunder undervisningstiden for den enkelte lærer er passende set i relation til lærerens 
samlede arbejdstid. 
 
Forvaltningen er samtidig opmærksom på, at der er lærere på nedsat tid, der kan have ønske 
om at kunne forlade arbejdspladsen før kl. 16 på en eller flere af dagene med fælles 
tilstedeværelse. På denne baggrund skal forvaltningen her give udtryk for, at det er muligt 
lokalt på den enkelte skole at placere en del af den nedsatte tid på dagene med fælles 
tilstedeværelse, såfremt dette kan indpasses i den enkelte skoles behov for mødetid og 
samarbejde på tværs af skolens personalegrupper. Samtidig er det en mulighed at placere den 
nedsatte tid f.eks. i morgentimerne.  
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Registrering af arbejdstiden 
Det er forvaltningens udmelding, 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. Samtidig skal det her præciseres, at den enkelte 
medarbejder til enhver tid kan bede om en drøftelse af sine opgaver og arbejdstid med sin 
leder. 
 
Skolerne er forpligtede til at registrere lærernes arbejdstid som beskrevet i § 7 i lov 409. 
Registreringen af arbejdstiden sker med udgangspunkt i opgaveoversigten, en 
arbejdstidsopgørelse og med udgangspunkt i en årsnorm på 1.680 timer (ved fuld tid). 
Registreringen tager desuden udgangspunkt i, at arbejdstiden er gennemsnitligt 41 timer om 
ugen fordelt på 41 uger.  
 
Skolerne forpligter sig til at registrere arbejdstiden med udgangspunkt i ovenstående og ved 
registrering af afvigelser fra arbejdstiden. En registrering af en evt. afvigelse fra den samlede 
årsnorm sker, hvis det ved en af de to samtaler konstateres, at den enkelte medarbejders 
arbejdstid afviger fra årsnormen og det ikke vurderes umiddelbart muligt at lave tilpasninger, 
der sikrer, at den samlede årsnorm overholdes.  
 
Den enkelte medarbejder kan herudover efter eget valg registrere sin arbejdstid via f.eks. et 
Excel ark, en app, eller lignende. Denne registrering kan således danne udgangspunkt for en 
drøftelse af opgavemængden og arbejdstiden, men kan også give anledning til ekstra 
drøftelser arbejdsmængde og arbejdstid. 
 
Honorering af tillæg for arbejde placeret om aftenen eller i weekender sker, såfremt den 
enkelte skoleleder pålægger læreren at arbejde i disse tidsrum. Dette kan f.eks. ske ved 
forældremøder, skole-/hjemsamtaler og lignende. 
 


