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Professionel Kapital: Erhvervsskoler og VUC 
Af vicesekretariatschef Jens Dam 

 

Hovedbestyrelsen har i december 2015 besluttet at gennemføre projektet Professionel Kapital i 

et samarbejde med Gymnasieskolernes Lærerforening. Projektet, der er udviklet af GL, omfat-

ter alle erhvervsskoler, VUC’er og gymnasieuddannelser og er ledet af arbejdsmiljøekspert og 

tidligere professor Tage Søndergaard Kristensen.  

 

Professionel Kapital kan ses som et samarbejdsværktøj, og det vil være oplagt fx i samar-

bejdsudvalget at beslutte at afdække skolens professionelle kapital. Undersøgelser viser, at det 

giver høj trivsel og godt arbejdsmiljø for lærere at have mulighed for at kunne levere en høj 

kvalitet i kerneydelsen med henblik på at skabe så dygtige elever og kursister som muligt. 

 

En afdækning af Professionel Kapital kan udgøre den psykiske del af den lovpligtige APV og 

erstatte en trivselsundersøgelse. Målet er, at konceptet helt eller delvist kan afløse de mange 

forskelligartede og ofte dyre trivsels- og APV-undersøgelser, som skolerne er forpligtede til at 

gennemføre. 

 

På nuværende tidspunkter har i alt ca. 80 skoler deltaget. Tilbagemeldingerne fra skolerne har 

været positive. 

 

Deltagelse i projektet i 2016 er gratis. Fra 2017 indføres brugerbetaling for 2. og efterfølgende 

afdækninger på 10.000 kr. pr. skole.  

 

Mange tillidsvalgte i Uddannelsesforbundet har fået introduktion til projektet fx via oplæg fra 

professor Tage Søndergaard Kristensen på TR-kurset for foreningerne og på TR-temakurset i 

Svendborg. 

 

Der vil i maj 2016 blive fremsendt et informationsmateriale til tillidsrepræsentanterne, som kan 

bruges til at uddele til ledelsen, arbejdsmiljørepræsentanten og SU. Desuden vil hjemmesiden 

informere om projektet. 

 

Hvis du mener, at din skole kunne være interesseret i at deltage i projektet i år, kan du allere-

de nu kontakte Uddannelsesforbundets konsulenter for mere information. Næste tilmeldings-

frist er 1. september 2016. 

Kontakt til konsulenter: Lene Vibjerg, lvi@uddannelsesforbundet.dk, Flemming Jørgensen, 

flj@uddannelsesforbundet.dk og Torben Thilsted, tth@uddannelsesforbundet.dk. 
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Efteruddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter 
Af konsulent Anne-Marie Boelt 

 

Hovedbestyrelsen har besluttet at opprioritere forbundets indsats i forhold til arbejdsmiljøom-

rådet, bl.a. ved at udbyde kurser, der kan udgøre den lovbestemte efteruddannelse for 

arbejdsmiljørepræsentanter. 

 

Vi skal opfordre alle tillidsrepræsentanter til at gøre arbejdsmiljørepræsentantkollegerne 

opmærksomme på dette efteruddannelsestilbud fra Uddannelsesforbundet: 

 

Kursus: Psykisk arbejdsmiljø i det moderne arbejdsliv 

 

Som en del af arbejdsmiljørepræsentanternes ret til 1,5 dags efteruddannelse udbyder Uddan-

nelsesforbundet temadage om psykisk arbejdsmiljø i det moderne arbejdsliv. 

 

Dato: 19.-20. september 2016 

Sted: Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, DK-5000 Odense 

 

På temadagene dykkes der ned i de mange dilemmaer og udfordringer, som den enkelte med-

arbejder konfronteres med, når der opstår kritiske situationer i arbejdslivet. 

 

• Hvordan reagerer medarbejderne i disse situationer? 

• Ytrer medarbejderne sig kritisk, forbliver de tavse, resignerer de eller forlader de arbejds-

pladsen? 

• Hvordan hænger disse reaktioner sammen med det psykiske arbejdsmiljø? 

 

Lidt mere om programmet her. 

Link til tilmelding til kurset om psykisk arbejdsmiljø i det moderne arbejdsliv her. 

 

 

Arbejdet med opgaveoversigter (arbejdstid efter lov 409)  
Af vicesekretariatschef Jens Dam 

 
Uddannelsesforbundet får en del henvendelser om for stor en opgavemængde og overbelast-

ning hos medlemmer og TR’ere. Krav om en meningsfuld opgaveoversigt kan være en vej til 

løsning af problemerne. 

 

Opgaveoversigten var en del af lovindgrebet i lærernes arbejdstid i 2013. Overgaveoversigten 

skulle ifølge flertalspartierne i Folketinget bl.a. sikre lærerne mod det grænseløse arbejde og 

belastningen heraf.  

 

Hovedbestyrelsen har udarbejdet denne skabelon til en meningsfuld opgaveoversigt: 

 

Skabelon for arbejdet med opgaveoversigter  

På baggrund af lov- og cirkulærebemærkninger om opgaveoversigten kan opstilles en skabe-

lon, som TR kan anvende i drøftelser med ledelsen med henblik på at sikre tydelige rammer for 

dialogen om og udformningen af opgaveoversigten. 

 

 

 

 

mailto:amb@uddannelsesforbundet.dk
https://www.uddannelsesforbundet.dk/da-DK/Kurser%20og%20konferencer/~/media/A492094522864EFCA9F56D824D0A0490.pdf
http://www.conferencemanager.dk/supplerendearbejdsmiljoeuddannelsesept2016/arrangement.html
mailto:jed@uddannelsesforbundet.dk


 
Side 3 

 
 

 

Opgaveoversigten 

Dialogen mellem lærer og leder: 

Dialogen bør rumme en drøftelse af, hvilke opgaver læreren skal varetage, opgavernes omfang 

og kvaliteten i opgaveløsningen samt lederens overordnede forventning til tidsforbruget.  

 

Dialogen skal afstemme forventninger til om lærerens samlede arbejdstid i normperioden er 

fyldt op med de tildelte opgaver. 

 

Formålet med dialogen er: 

- at afklare, hvilke opgaver læreren skal udføre 

- at drøfte kvalitetsniveauet i opgaveløsningen  

- for på den baggrund at vurdere, hvor meget tid der skal afsættes til opgaveløsningen 

 

Der er ikke tale om en akkord, men en gensidig forventningsafstemning (et tidsbudget), der 

skal kvalificere såvel lederens som lærerens planlægning. 

 

Dialogen foregår normalt 1-2 måneder før normperioden. Der afsættes min. 30 minutter til 

samtalen. Der skal være kendte rammer for samtalen – eksempelvis bør ledelsen udsende et 

udkast til opgaveoversigt forud for mødet. Det bør også være tydeligt, hvordan læreren forven-

tes at forberede sig til dialogen.  

 

Dialogen følges op med møder i løbet af normperioden, hvor det drøftes, om forventningerne 

holder stik. 

 

Emner til drøftelse 

Undervisning og forberedelse 

- Hvor mange undervisningstimer forventes læreren at skulle have?  

- Fag, hold m.v.?  

- Hvilke typer af undervisning er der tale om?  

- Hvor meget forberedelsestid forventes anvendt på de forskellige undervisningstyper? 

 

Andre opgaver 

- Skal læreren forestå prøver, eksaminer og censorater mv. Forventet omfang?  

- Varetager læreren andre funktioner, og i givet fald i hvilket omfang?  

- Skal læreren løse større opgaver (i mere end 20 timer), såsom udviklingsopgaver?  

- I hvilket omfang skal læreren deltage i kompetenceudvikling? 

- Har læreren særlige tidspuljer, der skal afvikles i normperioden? (Fx overført ferie, barsel, 

afspadsering, aldersreduktion mv.?) 

 

Belastning og opgørelse af arbejdstid 

- Hvorledes forventes arbejdet fordelt på normperiodens semestre/halvår? 

- Aftale om tidsregistrering af den samlede arbejdstid og opfølgning herpå   

- Evt. aftale om tidspunkt for dialog/møde ved større ændringer i opgaveoversigten 

 

De centrale overenskomstparters bilag om arbejdstid (OK15) indgår som baggrundspapir for 

drøftelserne. 
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Kampagne mod særtilbud for flygtningebørn 
af vicesekretariatschef Jens Dam 

 

Uddannelsesforbundet er med i en kampagne, som Danmarks Lærerforening (DLF) har taget 

initiativ til. Kampagnen er et forsøg på at få stoppet vedtagelsen af loven om modtageklasser. 

Den lov, der i den fremsatte form, betyder, at flygtninge under 25 år kan nøjes med et dansk-

undervisningstilbud uden krav til indhold, kvalitet eller lærerkvalifikationer.  

 

Kampagnen vender sig mod at fratage grupper af borgere deres rettigheder via oprettelse af 

særlove og den indeholder bl.a. en elektronisk underskriftsindsamling. 

 

Det er børns ret til undervisning i folkeskolen, der er udgangspunktet for teksten – dels fordi 

det er det, der er lovens udgangspunkt, dels fordi det er DLF’s initiativ. Uddannelsesforbundet 

støtter op, fordi vi vender os mod særlove, som den foreslåede, og fordi loven også kan berøre 

kursister på Uddannelsesforbundets områder.  

 

Underskriftsindsamlingen er gået i luften her til aften og er klar til deling på sociale medier. 

I opfordres til at bakke den op.  

 

 

Presse 

20. april 2016: P1 Orientering: Kommuner og virksomheder vil styrke integrationen 

20. april 2016: Arbejderen: Karakterkrav efterlader fagligt svage i tomrum 

25. april 2016: Jyllands-Posten: Pengene skal blive i velfærden  

28. april 2016: Nordjyske: Sociale klausuler skal overholdes 
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