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Opgaveoversigter (lov 409) skal udarbejdes og udleveres for næste skoleår  
af vicesekretariatschef Jens Dam 

 
Uddannelsesforbundet får en del henvendelser om en for stor opgavemængde og 

overbelastning 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.  

 

Alle lærere har krav på en meningsfuld opgaveoversigt for arbejdet og en dialog herom med 

ledelsen – både før normperioden starter og løbende i perioden. Det er ledelsens ansvar, at alle 

lærere får udarbejdet og udleveret en opgaveoversigt.  

 

Desværre overholdes lovkravet ikke på en række skoler – selv efter 3 år med lov 409. Det er 

helt uacceptabelt. Derfor opfordres TR på skoler uden opgaveoversigter eller uden 

meningsfulde opgaveoversigter til at kontakte Uddannelsesforbundet. 

 

Til arbejdet med opgaveoversigterne har Uddannelsesforbundet udarbejdet denne vejledning til 

medlemmer og tillidsrepræsentanter:  

 

Skabelon for arbejdet med opgaveoversigter  

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

skabelon, som TR kan anvende i drøftelser med ledelsen med henblik på at sikre tydelige 

rammer for dialogen om og udformningen af opgaveoversigten. 

 

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. 
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Dialogen foregår normalt 1-2 måneder før normperioden. Der afsættes min. ½ time 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 

forventes 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. 

 

 

Ændring i medlemsstatus og kontaktoplysninger 
Af leder af administrativ enhed Hanne Marx 

 

Vi skal bede alle jer tillidsvalgte i Uddannelsesforbundet om at hjælpe med til at sikre, at vi har 

korrekte informationer om medlemmerne. Det sikrer grundlaget for en medlemsservice af høj 

kvalitet.  

Informationen til medlemmerne er: 

 

Husk at give besked til Uddannelsesforbundet, info@uddannelsesforbundet.dk, hvis du ændrer 

medlemsstatus. Det kan være, at du skifter job, går på pension, bliver ledig eller bare ændrer 

adresse, telefonnummer eller e-mail. 

Det er vigtigt, at vi har de rigtige oplysninger på dig, da vi gerne vil kunne få fat i dig, hvis vi 

har brug for det, og da det kan have betydning for dit kontingent.  

Tak for hjælpen. 
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Presse 
 

3. juni 2016: Lærernes sygefravær på erhvervsskoler sætter rekord 

3. juni 2016: Forbund: Staten skal stå for alle tilbud til unge på kanten 

1. juni 2016: Arbejderen: Væk med omprioriteringsbidraget 

30. maj 2016: Arbejderen: KL-ledelse mødt af røde faner 

 

http://uddannelsesforbundet.dk/Presse/Uddannelsesforbundet%20i%20pressen/2016/030616_Berlingske%20Larernes%20sygefravar%20satter%20rekord.aspx
http://uddannelsesforbundet.dk/Presse/Uddannelsesforbundet%20i%20pressen/2016/030616_Altinget%20Forbund%20Staten%20skal%20sta%20for%20alle%20tilbud%20til%20unge%20pa%20kanten.aspx
http://uddannelsesforbundet.dk/Presse/Uddannelsesforbundet%20mener/2016/010616_Arbejderen%20Vak%20med%20omprioriteringsbidraget.aspx
http://uddannelsesforbundet.dk/Presse/Uddannelsesforbundet%20i%20pressen/2016/310516_Arbejderen%20KL-ledere%20modt%20af%20rode%20faner.aspx

