
Generelle problemstillinger i forhold til 
arbejdstid og –tilrettelæggelse 



Problemer:

Mange lærere oplever et øget arbejdspres via mere 
undervisning og samme mængde af øvrige opgaver 

Nogle ledelsers løsning:

Nedbringelse af forberedelsestid via standardisering

Uddannelsesforbundets tilgang:

• Ok at optimere forberedelse gennem fælles 
løsning, men krav til differentiering mv. kræver 
individuel tilpasning

Arbejdspres



Uddannelsesforbundets tilgang:

• Oplevelsen af arbejdspres beror på flere forhold:

- Indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse

- Gensidig fleksibilitet

- God planlægning

- Tydelig og anerkendende ledelse

• Kritisk gennemgang af øvrige opgaver

Arbejdspres



Problemer:

• Mangel på sammenhængende tid til forberedelse

• Tidsrum, hvor man har planlagt forberedelse 
”sander til”

• For lidt tid til forberedelse

Uddannelsesforbundets tilgang

• Forberedelsestid bør fremgå af skemaet

• Ved ændringer aftales samtidig alternativ placering

• Tilstrækkelig tid via dialog om opgaveoversigten og 
den løbende opfølgning

Forberedelsestid



Problemer:

• Manglende tidsregistrering

• Ledelsen udmelder tidsrammer, som ikke magter 
at anfægte individuelt

Uddannelsesforbundets tilgang

• Inddrag sekretariatet, hvis ledelsen afviser 
tidsregistrering

• Nogle medlemmer ønsker ikke at tidsregistrere.  
Det er deres valg, men vi kan ikke hjælpe ved 
manglende honorering

Honorering for erlagt arbejde



Uddannelsesforbundets tilgang

• Hvis ledelsen udmelder tidsrammer, hvor læreren 
ikke får honoreret tid ved overskridelse så overvej:

- Generel drøftelse om tillidsforhold mellem ledelse 
og lærere

- Generel drøftelse om gensidig fleksibilitet

- Klare procedurer for, hvordan man får godkendt 
overskridelse af tidsrammer  - eks: anmodning pr. 
mail - godkendelse hvis ledelsen ikke har afvist 
inden for et givent tidsrum

- Gensidig kollegial opdragelse – spørg lederen hver 
gang

Honorering for erlagt arbejde



Problemer:

• Manglende introduktion og meget undervisning 
på grund af det generelle arbejdspres

• Kommer for sent i gang med PD mv.

• Pres på tiden til PD på nogle skoler

Uddannelsesforbundets tilgang:

• OK 15 giver TR adgang til at drøfte vilkår

• Forsøg at fastlægge et introduktionsforløb

• Forsøg at fastlægge en samlet uddannelsesplan 
for den enkelte ved ansættelsen, så tid og vilkår 
er kendt.

Nyansattes forhold



Problemer:

• Mange mellemledere kan ikke løfte nye krav til 
pædagogisk ledelse og planlægning

• Det giver frustrationer, mistillid og dårligt 
psykisk arbejdsmiljø

Uddannelsesforbundets tilgang:

• Konfronter lederne med problemerne

• Dokumentér problemerne

• Over projektet om professionel kapital

• Bring problemer videre i ledelseshierarkiet, hvis 
de ikke løses på lavere niveau

Ledelsen



• Er billedet af de generelle 
problemstillinger dækkende?

• Har regionerne bud på andre problemer, 
som Uddannelsesforbundet skal rette sin 
opmærksomhed imod?

• Hvad skyldes problemerne?

• Er der fundet gode lokale løsninger, som 
andre kan inspireres af?

Spørgsmål til gruppearbejdet


