
 

                                                        
 

 

26. september 2016 

 

Invitation til dialogmøder om arbejdstid  
 
KL og Lærernes Centralorganisation inviterer til dialogmøder om arbejdstid i 1. halvdel af november 
måned. 
 
På møderne vil der først på dagen være mulighed for at udveksle eksempler og erfaringer i forhold til 
arbejdstidens planlægning, arbejdstidens tilrettelæggelse og arbejdstidens opgørelse. Senere på 
dagen drøftes lokale eksempler på arbejdet med at skabe kvalitet i undervisningen, et godt 
arbejdsmiljø og styrke den sociale kapital.   
 
Møderne holdes som led i opfølgningen på det politiske papir om arbejdstid, som parterne 
udarbejdede i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015. Målet med møderne er at 
understøtte og fremme det lokale samarbejde og at samle lokale erfaringer og inspiration, som kan 
bidrage til vurderingen af, hvorledes overenskomstforliget ved O.15 styrker målet om at skabe størst 
mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den sociale kapital, så 
lærernes og ledernes mulighed for at løse opgaverne kvalificeres. 
 
Formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg, borgmester Michael Ziegler henholdsvis næstformand for 
KL’s Løn- og Personaleudvalg, borgmester Steen Christiansen samt formand for Lærernes 
Centralorganisation Anders Bondo Christensen er værter for dialogmøderne. 
 
Møderne afvikles fra kl. 9-16 med fast program fra 10-15. Deltagelse er gratis.  
 
Du kan tilmelde dig møderne ved at trykke på et af følgende link nedenfor:    
                   
Tilmelding til de regionale møder: 
 

Tidspunkt Sted Program og 
tilmelding 

01. november 2016   Falconer Centret (København) Klik her 

02. november 2016 Gigantium (Aalborg) Klik her 

07. november 2016  Odense Congress Center               Klik her 

09. november 2016  Ringsted Kongrescenter Klik her 

11. november 2016 Vejen Idrætscenter Klik her 

14. november 2016 Messecenter Herning Klik her 
 
Tilmeldingsfristen er fredag den 7. oktober. 
 
KL og Lærernes Centralorganisation orienterede før sommerferien om møderne, hvor parterne 
samtidig opfordrede til, at der forud for deltagelse i møderne lokalt finder en dialog sted om 
initiativernes effekt i kommunerne i respekt for allerede lokalt besluttede processer og rammer. 
 
Med venlig hilsen 
 
KL Lærernes Centralorganisation 

https://my.eventbuizz.com/event/dialogmoede---hovedstaden/detail
https://my.eventbuizz.com/event/dialogmoede---nordjylland/detail
https://my.eventbuizz.com/event/dialogmoede---fyn/detail
https://my.eventbuizz.com/event/dialogmoede---sjaelland/detail
https://my.eventbuizz.com/event/dialogmoede---sydjylland/detail
https://my.eventbuizz.com/event/dialogmoede---midtjylland/detail

