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Arbejdstidsreglerne i "år 2" 
af vicesekretariatschef Jens Dam 

 

Med en stor svarprocent har tillidsrepræsentanterne på skoler, som følger arbejdstidsreglerne efter 

lov 409, givet tilbagemelding om, hvordan reglerne fungerer på deres skoler. Det sker efter afslut-

ningen af første normperiode og begyndelsen på den anden normperiode med de lovbestemte 

arbejdstidsregler.   

 

På hovedbestyrelsens møde den 1. oktober blev resultater af undersøgelsen drøftet. Og heldigvis 

er der skoler, hvor en god dialog mellem ledelser og tillidsrepræsentanter skaber gode løsninger 

lokalt via aftaler eller forståelser. 

  

Men desværre er det modsatte også meget tydeligt. Når tillidsrepræsentanter på rigtig mange sko-

ler ikke mener, at opgørelsen af arbejdstid efter første normperiode er retvisende, er der noget 

galt. Tilsvarende falder det i øjnene, at der stadig ikke er udleveret opgaveoversigter på en række 

skoler, selvom lov 409 gjorde dette til et lovkrav. Desuden har de udleverede opgaveoversigter 

ofte en form og et indhold, så de ikke er anvendelige i dialogen med lærerne om arbejdsopgaver-

ne. I øvrigt er denne dialog også mange steder fraværende. 

 

Udover oplysninger om opgørelse af arbejdstid og udlevering af opgaveoversigten indeholder 

undersøgelsen en række øvrige udsagn om arbejdstidsreglernes virkning på skolerne. De vil blive 

fulgt op i kommende udgaver af TR-posten og i Uddannelsesbladet. Hovedbestyrelsen vil på sit 

kommende møde følge op med initiativer.     

 

 

Kommunal lønstigning pr. 1. oktober 2015 
Af konsulent Lene Bjerre Aagesen 

 

Nye løntabeller ligger klar på hjemmesiden. Her kan du se løn og tillæg for lærere og ledere på det 

kommunale område pr. 1. oktober 2015.  

 

Pr. 1. oktober 2015 er der en generel lønstigning på 0,35 procent og reguleringsordningen udmøn-

ter 0,11 procent. Det betyder at reguleringsprocenten ændres fra 1,305367 til 1,311333. 

 

Da OK15 blev indgået var skønnet, at reguleringsordningen ville udmønte 0,29 procent pr. 1. okto-

ber 2015. Den konkrete opgørelse viser nu en udmøntning på 0,11 procent. Forskellen mellem 

skønnet og den faktiske udmøntning skyldes hovedsageligt, at den private lønudvikling er lavere 

end forventet.  

 

I denne overenskomstperiode sker næste generelle regulering for det kommunale område 1. janu-

ar 2016. 
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Se de aktuelle løntabeller for de enkelte medlemsgrupper: 

 Kommunale Sprogcentre 

 Ungdomsskoler 

 Vejledere i kommuner, jobcentre og U&U 

 Ledere i kommuner 

 

 
Godt tilbud til tillidsrepræsentanter med Lærernes Pension og Lærernes a-kasse 
– begrænset antal pladser 
Af konsulent Birgit Burchardi 

  

Lærernes Pension og Lærernes a-kasse holder kursus kun for tillidsrepræsentanter om pension og 

efterløn.  

  

Kurset er et dagskursus fra kl. 9.00 til 15.00 og finder sted:  

  

Torsdag den 7. januar 2016 

Frederik VI’s Hotel 

Rugårdsvej 590 

5210 Odense NV 

  

Torsdag den 14. januar 2016 

Scandic Aalborg 

Hadsundvej 200 

9220 Aalborg Ø 

  

Fredag den 15. januar 2016 

Scandic Silkeborg 

Udgårdsvej 2 

8600 Silkeborg 

  

Onsdag den 20. januar 2016 

Scandic Sydhavnen 

Sydhavns Plads 15 

2450 København 

  

Torsdag den 21. januar 2016 

Emmanus Galleri og Kursuscenter 

Højskolevej 9 

4690 Haslev 

  

Program – med forbehold for ændringer: 

  

Kl.  09.00  Velkomst, præsentation og forventninger til dagen  

Kl.  09.45  Overenskomstforhold, introduktion til Lærernes Pension, TR’s rolle  

Kl. 10.10  Introduktion til DFL-A  

Kl. 11.25  LærerPension del 1   

Kl. 12.00  Frokost  

Kl. 12.45  LærerPension del 2  

http://www.uddannelsesforbundet.dk/Loen%20og%20arbejdsvilkaar/Loen/Kommunale%20sprogcentre.aspx#.VCKLGPl_tBp
http://www.uddannelsesforbundet.dk/Loen%20og%20arbejdsvilkaar/Loen/Ungdomsskolen.aspx#.VCKLP_l_tBp
http://uddannelsesforbundet.dk/Loen%20og%20arbejdsvilkaar/Loen/Vejledere%20i%20kommunen%20jobcentre%20og%20UU.aspx#.VCKLW_l_tBq
http://www.uddannelsesforbundet.dk/Om%20forbundet/Lederne/Loen.aspx#.VCKLlPl_tBo
mailto:bbu@uddannelsesforbundet.dk
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Kl. 13.45    Efterløn  

Kl. 14.45    Folkepension, atp  

Kl. 15.00    Farvel og tak for i dag 

  

Det koster ikke noget at deltage, men tilmelding til kurset er nødvendig. Det gør du via dette link 

www.lppension.dk/trkursus 

  

Pladserne er begrænsede og tildeles efter først-til-mølle-princippet. 

  

Presse 

1. oktober 2015: Arbejderen: Undervisere efterlyser politisk ansvarlighed 

1. oktober 2015: Arbejderen: Venstre begår løftebrud for 200 millioner 

28. september 2015: Altinget: Erhvervsskoler skal have is i maven 

28. september 2015: Altinget: Lærere: Cheflønninger er løbet løbsk 

 

 

http://www.lppension.dk/trkursus
http://uddannelsesforbundet.dk/Presse/Uddannelsesforbundet%20mener/2015/300915_Arbejderen%20Undervisere%20efterlyser%20politisk%20ansvarlighed.aspx
http://uddannelsesforbundet.dk/Presse/Uddannelsesforbundet%20mener/2015/011015_Arbejderen%20Venstre%20begaard%20loftebrud%20for%20200%20millioner.aspx
http://uddannelsesforbundet.dk/Presse/Uddannelsesforbundet%20mener/2015/280915_Erhvervsskoler%20skal%20have%20is%20i%20maven.aspx
http://uddannelsesforbundet.dk/Presse/Uddannelsesforbundet%20i%20pressen/2015/280915_Altinget%20Larere%20Cheflonninger%20er%20lobet%20lobs.aspx

