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Opgaveoversigten – på alle områder, som er reguleret af lov 409 

Af vicesekretariatschef Jens Dam  

  

Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg holder åbent samråd den 9. februar om den lov-

pligtige opgaveoversigt. Baggrunden er bl.a. resultaterne af Uddannelsesforbundets seneste 

TR-undersøgelse. Efter over 1½ år med lov 409 har mange af vores skoler endnu ikke udleve-

ret den lovbestemte opgaveoversigt til lærerne. Derudover finder mange lærere, som har fået 

oversigten, at den er ubrugelig som planlægningsredskab. Da politikerne i Folketinget vedtog 

lov 409, var opgaveoversigten tænkt som lærernes værn mod en for voldsom belastning i 

deres arbejde.  

 

Uddannelsesforbundets formand Hanne Pontoppidan har i denne uge møde med en række fol-

ketingsmedlemmer for at informere om de manglende og mangelfulde opgaveoversigter på 

vores skoler. 

 

Vi har brug for, at alle TR’ere på skoler, hvor der ikke er udleveret opgaveoversigt, melder til-

bage til sekretariatet. Kun via oplysninger fra jer kan Uddannelsesforbundet sikre det værn 

mod arbejdsbelastning, som opgaveoversigten efter lov 409 skal være.  

 

 
Korrekt opgørelse af arbejdstid 

Af vicesekretariatschef Jens Dam  

 

Et andet vigtigt spørgsmål lige nu er, om medlemmerne får løn for det arbejde, de præsterer.  

På mange skoler skal der nu ligge en opgørelse af arbejdstiden for sidste normperiode. Mange 

tillidsrepræsentanter fortæller, at opgørelsen af arbejdstid på deres skoler sidste gang ikke var 

retvisende. Det kan betyde, at medlemmerne arbejder gratis ud over normen – og bliver snydt 

for løn for dette arbejde.  

 

Kontakt sekretariatet, hvis I ikke mener, at opgørelsen af arbejdstid hos jer er retvisende. 

 

 

Lærernes Pension giver tilbud om hjælp til sygemeldte medlemmer 

Af konsulent Erling Kure 

 

Lærernes Pension giver nu et tilbud til medlemmer med længerevarende sygdom. Du kan læse 

mere her. 

 

Til TR’ere, som taler med sygemeldte medlemmer, kan der være hjælp at hente. 

 

 

Presse 

 
1. februar 2016: DR P4: Fagforeninger vil starte folkebevægelse mod omprioriteringsbidraget 
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