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1. INDLEDNING 

Lærernes Centralorganisation (LC) og Kommunernes Landsforening (KL) udarbejdede som led i 

overenskomstforliget i 2015 et politisk papir om arbejdstid (Bilag 4). Papiret indeholder en række 

retningsgivende anbefalinger med henblik på at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, 

understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den sociale kapital. Papiret fokuserer på initiativer 

vedrørende skoleårets planlægning, arbejdstidens tilrettelæggelse og opgørelse.  

 

Som led i evaluerings- og opfølgningsprocessen blev der i november 2016 afholdt seks regionale 

dialogmøder. Deltagerne spændte over et bredt felt inden for de forskellige undervisningsområ-

der (folkeskole, ungdomsskole, sprogcentre og voksenspecialundervisningen), herunder skoledi-

rektører, skole- og personalechefer, andre ansvarlige for økonomi og planlægning fra den kom-

munale forvaltning, skoleledere, lokale fagforeningsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter. I alt 

deltog mere end 2000 deltagere over hele landet i: 

 

 København 

 Aalborg 

 Odense 

 Ringsted 

 Vejen  

 Herning 

 

Denne rapport er baseret på de konkrete åbne drøftelser mellem deltagerne på de regionale mø-

der, hvor der var et særligt fokus på erfaringsudveksling og videndeling om indholdet og temaer-

ne fra det politiske papir om arbejdstid. Rapporten indeholder en bred variation af lokale eksem-

pler, som både favner initiativerne og de tre målsætninger.  

 

På dialogmøderne præsenterede alle deltagerne et eksempel. Disse eksempler er gemt, og nogle 

er blevet transskriberet og kodet, således at vi for samtlige seks møder har kodet en stikprøve på 

ca. 70 tilfældigt udvalgte eksempler. Herudover blev der taget referat af drøftelserne på møder-

ne. Stikprøven og referaterne udgør datamaterialet. Overvejelserne om data, udvælgelse af ek-

sempler m.v. kan ses i bilag 1. 

 

Vi præsenterer først lokale eksempler på skoleårets planlægning, arbejdstidens tilrettelæggelse 

og opgørelse, hvorefter vi beskriver eksempler på arbejdet med at skabe størst mulig kvalitet i 

undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den sociale kapital. 
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2. LOKALE EKSEMPLER PÅ PLANLÆGNING AF SKOLEÅRET, 

ARBEJDSTIDENS TILRETTELÆGGELSE OG OPGØRELSE 

De kommende tre afsnit fokuserer på de konkrete initiativer i bilag 4 og præsenterer en række af 

de eksempler, som deltagerne fremhævede på dialogmøderne. 

 

2.1 Planlægning af skoleåret 

I det følgende præsenterer vi en række af de eksempler, som deltagerne på dialogmøderne 

fremkom med under overskriften planlægning af skoleåret. 

 

  

 

Jeg som leder valgte, at fagfordelingsprocessen skulle være åben. Jeg stillede dog nogle 

kriterier, så der var en ramme. Det var en stor åben proces/møde, hvor alle bød ind. Lærer-

ne fik fornemmelsen af, at de var med til at løse en fælles opgave.    

 

Jeg opfandt sammen med miljø-og tillidsrepræsentanter en ”sikkerhedsventil”, som man 

kunne ty til ved større udfordringer/problemer under processen. Den blev der heldigvis ikke 

brug for.  

 

Det var mit mål at samle skolen, da jeg startede som leder. Og det gjorde jeg gennem in-

volvering og ved at synliggøre det fælles mål. Mange var bange for den åbne proces, men 

responsen efterfølgende var meget positiv.  

 

Eksempel om udarbejdelse af opgaveoversigt. På den måde kan man få afstemt forventnin-

ger til, hvilke opgaver der skal løses og prioriteres. Hvis der fx er en udfordring ift. at løse 

klasselæreropgaven, så kan man vælge at vise den i opgaveoversigten. Gennemskuelige 

prioriteringer, opgaveoversigter, der prioriterer undervisning. Vi har også et opdaterings-

værktøj, så vi løbende kan justere det. Vi har et godt samarbejde med TR, så meget er af-

klaret på forhånd. Med opgaveoversigten ved du, hvad der forventes. Man har givet en 

årsnorm for at kunne bevare overblik til, hvilke forventninger vi har til hinanden. Vi evalue-

rer på det ift., om det skal justeres. Opgaveoversigter er dialogværktøjer.  

 

Leder: Ved planlægning af skoleåret er udgangspunktet økonomisk – hvor mange stillinger 

er der, der skal fordeles. Så lægges det ud i afdelingerne, så er der en dialog på afdelings-

møder omkring fagfordelingen indbyrdes. De har meget fokus på, at man bliver i afdelinger-

ne, at man bruger sine linjefagskompetencer, så vidt det kan lade sig gøre. Fokus på kvali-

tet i undervisning, så man ikke har timer alt for spredt, at de unge møder nogen, de kender 
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osv. Fuld tilstedeværelse på skolen 40 timer om ugen. 25 timer den første uge af sommer-

ferien. 780 timer til hver lærer. Der arbejdes selvstyrende, så man vikardækker hinanden i 

teamet og afdelingen – det fungerer rigtig godt, undtagen når der er langtidssygdom, der er 

de så nødt til at købe en ind. Enkelte samtaler med alle lærere i planlægningsfasen (fra le-

delsen), her er en dialog hvor planlægning, opgaver og udfordringer diskuteres. Ledelsen 

går ind til sidst og tager beslutninger, hvis det bliver nødvendigt til sidst, men det opleves 

ikke som meget vigtigt. Styrken ved denne tilgang (generelt) er, at elever møder vikarer, 

de kender, fordi de allerede har dem. Derfor er der højere kvalitet i undervisningen, end fx 

hvis det var studenter, eleverne mødte. Der er en teamkoordinater i hver afdeling. De hol-

der morgenmøder hver morgen på 20 min. (7.30-7.50), hvor de diskuterer udfordringer for 

dagen. De 20 min. hver dag er rigtig godt givet ud til at tale dagen igennem. Her kan der 

faktisk være en dialog i modsætning til de månedlige møder, der hurtigt bliver til informati-

onsmøder. 

 

Tillidsrepræsentant: Der er et godt samarbejde mellem den daglige leder, også kaldet pæ-

dagogisk leder og TR. Lokalt gør de det, at individuelle lærere selv arbejder med registre-

ringsark, og det regulerer de selv. Leder er imødekommende for TRs ønsker. Nye lærere 

tilgodeses, så de fagfordeles først. Udgangspunktet er, at møder kun afholdes, hvis de er til 

gevinst for undervisningen. Der opereres desuden med kendt forberedelsestid, hvor alt er 

gjort op på forhånd. Man forsøger desuden at samle undervisningsblokkene enten om mor-

genen eller om eftermiddagen. Løbende koordinering med SFO for at styrke samarbejde på 

tværs, hvor man har formaliserede møder en gang om måneden. 

 

Opgaveoversigten 

Kun nogen opgaver er udspecificeret andre opgaver udføres i henhold til mål- og rammeaftalen 

(dette er et dokument, som findes på skolen). 

Ønsker om at alle opgaver er beskrevet. 

Frustration over at få nye opgaver med kort varsel. 

Det er en skattejagt at finde ud af, hvilke opgaver man skal løse. 

 

Opgaveoversigten 

Svært, fordi der ikke er tid på mere. Gennemsigtighed. Nogle af opgaveoversigterne står der ikke 

ens beskæftigelsesgrad på. De skal være endelige. Tydelige beskrivelser af opgaverne. Ønske om 

at sætte tid på opgaverne. Der står kun sluttid. Der står ikke, hvor mange lektioner man skal 

undervise, forskellige klasser og fag. Der står bare et samlet undervisningstimetal. En skole har 

ikke tid på specifik undervisning. Der skal være åbenhed fra lederne ift., hvordan opgaverne bli-

ver fordelt. Der er udarbejdet et dokument med forventninger fra ledelsen til opgaveløsningen. 

Har næsten ikke noget forberedelse. Vil hellere have tid på en opgave end at have opgaver ud-

specificeret. 

 

Fordeling af andre opgaver ikke fastsat tid på opgaver, men undervisning efter belastning: ABCD. 

Vigtigt: giver følelse af ligeværdig/retfærdig fordeling. Alle tager andel i opgaverne. Efter kompe-

tencer – så vidt muligt. 80/20 tilfredshed. Okay ordning men så gerne, at det var tidsfastsat. 

 

Kredsen lavede en lokalaftale, gav ro på bagsmækken. 26 lektioner tilstede 32 timer. Brugte 

registreringen til meget at evaluere og justere årsplanlægningen. Opgaveoversigten – alle har 

mulighed for at få forklaret. Jan./feb. ledelse laver bud på ny klassedannelse – behovet for lære-
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re i de enkelte teams. Processen er blevet kortere. 14 dage. Det er en MEDudvalgsproces. Ret-

ningslinjer for skoleårets planlægning – oplever det er en god proces. 

 

 Dækning af 6. ferieuge – vi har fået 25 lektioner til at dække hinanden med. 

 + kendte lærere. Det kan skabe pres for kollegaerne. 

 Der er retningslinjer  ikke mere end 2 fra hvert team på en gang. 

 Det kan være udfordrende at skulle dække X-lektioner som inddækning i en uge på 26 lektio-

ner. 

 Ved uenighed om, hvem der skal dække, ”udpeger” lederen den kollega, der skal løfte opga-

ven. 

 Det er 1. år, vi prøver det. 

Det er blevet ”solgt” som en god ide, så eleverne undgår mange ”fremmede voksne” i klasserne 

med børnene (generelle indlæringsvanskeligheder). 

 

Hvordan tilrettelægger vi næste skoleår – klargøring af forårets opgaveløsning – fra marts til juli 

– uge for uge plan. Gør det overskueligt for lærerne. Ledelsen laver udkast og fremlægger det for 

TRIO. Ledelsen fremlægger tidligt teamsammensætninger. Alle skal stå på 2 ting udover under-

visning – og der tages højde for individuelle forhold. Opgaveoversigten gives inden elevernes 

sommerferie og der er åbent hus for lærerne til samtale med ledelsen – her kan små ting løses 

og justeres. De store ting er taget i løbet af foråret.  

 

Planlægning af arbejdstid 

- Udkast til aktivitetspulje laves tidligst af leder 

Uv. er givet 

- Resttid lagt ud til forberedelse  

- Enkelte små opgaver lægges ud og afklares  

- Skemalagt fællesforberedelse man. 16-18 + tillæg efter 17 

Skift ml. teamtid/individuel/fælles forberedelse i klumper. Laves af leder.  

=> ro og tid til opgaver. Prioritering i opgaver kan finde sted  

- Ikke meget dialog med TR mulig i detaljer. (Specielt, da det er en speciel skole: Heldagsskole) 

 

Det gode:  

Tidligt i planlægningen er tid fastsat =>ro. Flekstid ca. 8 t/uge.   

 

Planlægning af forberedelsestid. 

Afdelingsopdeling meget stramt.  

Store blokke til forberedelsestid.  

Lægges ind i skemaet.  

Fællesplanlægning f.eks. matematiklærere.  

Teamtid lægges i skemaet.  

Dansk og matematik parallelplanlægges.  

God mulighed for holddeling.  

Understøttende undervisning ligger i fagene.  

Ønske om at få lov til 2-lærerordning i stedet for lang skoledag.   
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Opgaveportefølje  

- Proces 

(Lektioner, vikardækning/ekstra 

- Mere ro til hvornår jeg skal forberede 

- Tilstedeværelse 35 timer. 5 fleksible timer.  

- Opgaveportefølje  

Udspil fra ledelse. Dialoger – skriftlig. (God proces). 

 

Opfølgning på planlægning af år.  

Forskellige ”stop” med samtaler med medarbejder ca. 4 gange om året.  

Med samtaler kan man undgå stres, sygemeldinger, da problemer bliver taget i opløbet.  

Retningslinjer for planlægning af skoleåret.  

Giver sikkerhed med samtaler.  

 

Forberedelse 3 slags: individuel/årgang (daglig undervisning)/faglig skemalagt. 

Mødeplan kan være svær, hvis ikke alle deltager. 

Skemalægning forsøgt. 

Stor omvæltning FSR lov409. 

Nye lærere vil gerne team. 

 

 Kendte ingen, skulle planlægge skoleåret. 

 Skoleåret planlægges afdelingsvis 

 Havde dialog med de enkelte medarbejdere, om udkommet fra fagfordeling (alle ledere del-

tog) 

 Teammøder rullede hvilket medførte mulighed for individuelle samtaler. Skete i primo maj. 

 Var godt, medarbejdere fik indflydelse og indsigt, i planlægningen. 

 Processen er besluttet i MED. 

 Giver mulighed for justeringer i tide: legitimitet, dialog. 

 Giver egen indflydelse mht. personlige forhold, kvalifikationer, faglige og pædagogiske for-

hold. 

Har stort fokus i MED mht. social kapital. Får taget ting i opløbet - mht. stress. Åbenhed: flot 

APV. 

 

Arbejdet meget med planlægning og tilrettelæggelse – lavet tidsplan for forløbet. Oplever at vi 

kommer bagud i tidsplanen. Tidspres. Svært ved tid til dialogen med personale og leder om op-

gaveoversigten. Reel afsættelse af tid til den enkelte medarbejder. Usikkerhed omkring arbejds-

tidsopgørelsen. 
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Kommunen har lavet værdipapir med hensigtserklæring mellem TR’er og skoleledelserne. 

Samarbejdsprocesser kontinuerligt mellem parterne. 

Opgaveoversigten er bl.a. et af de områder, der foregår tæt dialog omkring. 

Opgaveoversigten bliver pæd. redskab/dialog mellem ledere og medarbejdere. 

- Fiks- og fleksaftaler. Fokus på fordele og ulemper italesættes mellem ledere og medarbejdere. 

Skriftlig kontraktering mellem medarbejdere og ledere ved uddannelser eller andre særlige opga-

ver/kurser. Fokus på det ”grænseløse arbejde”. 

 

Gammeldags fagfordelingsønsker – leder fordeler opgaverne derefter. 

27 lektioner – timer for ekstraopgaver gives faste timer, der trækkes fra de 27 lektioner. 

Opgaverne er forhandlet mellem leder og tillidsmand. 

Der arbejde i regneark. 

Ens forberedelsestid til alle timer og fag. 

Der gives ikke ekstra tid til forberedelse den, der er givet, er givet. 

 

Arb. Gruppe. AMR/TR: Planlægning af skoleår Arb.plads opgørelse.  

Lov 409 udvalg: lærerkreds/ skoleleder, de tager sig af tvister.  

- Tydelige ift. begrebet tid  tidligere akkorder skelet for nuværende.  

- Klasselærerfunktion giver reduktion i undervisning.  

- 20-27 lektioner undervisning ugentligt.  

- Dialog om opgaveoversigt skaber frihed for pressede medarbejdere og tæt dialog. Vi lytter 

meget til medarbejdere, tæt samarbejde med TR.  

- TR er altafgørende – Det kan være et forsøg på at køre AMR i slutning, med det er misforstå-

et.  

- Erfaringer fra 1 år, uv-faglig fordybelse tænkt ind i år.  

- Uden for for uv. aftaler, når man ikke er der – Forventning til at alle er der.  

Timeregnskab lagt ud til medarbejderne. 

 

- Tilstedeværelse 40 timer.  

- Tillid – man flytter selv fleksibelt. 

- Trivselsundersøgelse i top. 

- Havde i forvejen teammøder/fagudvalg mv. Og fælles forståelse af at alle er til stede.  

- Lærerne er glade for at have fri.  

- Balance mellem forberedelse, uv. og andre opgaver i kompas, hvor det sikrer mod skæv for-

deling andre opgaver  mindre undervisning.  

- Betyde, stor opfattelse af retfærdighed.  
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- Vækker ikke selv vikar pga. usikkerhed ift. egen forberedelse.  

Skemalægning i større intervaller. 

 

- Dialog om skemalægning. 

- Flekstid. 

- Særlige timer (150) – tydeliggjort, hvad er det for nogle opgaver, du er mest interesseret i 

- Stram styring af rammer. 

- Lettelse over, hvad jeg skal. 

- Opgavefordeling - tydelig ledelse. 

Mere plads til rammerne. 

 

- Opgaveoversigt i Excel. 

- Forberedelse hjemme eller på skolen, er det store spørgsmål. 

- Styr på selve undervisningen + andre opgaver. 

- Forberedelsesfaktor er det store samtaleemne. 

- Uddannelse på centralt hold skal ”finansieres” af skolen i opgaveoversigt. 

- Tiden til uddannelse kan ikke tages af forberedelsen. Kan kun reduceres i undervisningen. 

- Sammenhængende tid til forberedelse - teamsamarbejde. 

Svært når nogen hele tiden skal være ved børnene – det splitter teamets mulighed for at mødes, 

mens børnene er der. 

 

Skoleårets planlægning: 

- Skal kan ift. timer. 

- Teams som fordeler arbejdsopgaver. 

- Jo bedre afstemt, jo bedre arbejdsmiljø. 

- Fagfordeling. 

- Jo bedre arbejde jo bedre arbejdsglæde. 

- Ikke fuld tilstedeværelse – kun i undervisning. 

- Afsætter tid til fælles forberedelse – bygger på tillid. 

- Dilemma – nogen kan have bestemt/aftalt åben dialog. 

- Ledelsen tager beslutningen ved uenighed. 

- MUS-samtaler. 

- Kompetenceudvikling i samarbejde med ledelsen. 

- Skoleleder fastsætter teams. 

- Uv og 750 – hvordan hvis I kommer over? 

- Hvordan løses det, hvis I kommer over 750 uv?  

Betaler det som det koster 

 

- Stor åbenhed og dialog ift. opgaver  leder til medarbejder og leder til gruppe af medarbej-

dere. 

- Der sættes ikke konkret tid på opgaver. 

- Leder udstikker mængden af opgaver. 

- MUS + statussamtaler i efteråret. 

- Om foråret er der 2 dialogrunder med den enkelte medarbejder om, hvilke opgaver der er i 

spil. 

- Leder med tillid. 

- Fleksibilitet i tilstedeværelsestid. 
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Hvad har gjort det muligt?  

1) At det skal give mening for den enkelte. Mere vigtigt at tale om mening end om tid. 

2) At der er arbejdet med det i fem år  der er bygget en kultur op. 

 

- Lokalt papir med TR inspireret af gamle aftaler dog mere løst  fælles forståelse. 

- Forventningsafstemning/dialog. 

- Godt fundament + ro + forståelse. 

- Startet året med fælles gennemgang. 

- Klarhed over hvem, der løser hvad. 

- Fælles forståelse af planlægning og den daglige drift. 

- Mere åben og fleksibel. 

Forventningsafstemning giver ”afslappethed”. 

 

- Aftale: Værdipapir om følgeskrivelse og succeskriterier. 

- Næsten aftale om arbejdstidsaftale, herunder lokale tilstedeværelsesaftaler. 

- 35 op til 37 timer. 

- Max timetal 825 timer. 

Aftale – dialog i centrum. 

 

- 10. klassecenter. 

- Alle lærere har 850 arbejdstimer i form af undervisning – udgangspunkt. Teamet bestemmer, 

hvad de skal bruges til. 

- Hver lærer har ressourcetimer tolærersystem). 

- Kontaktlærer 8-12 elever. 

- Udvidet fleksordning – reelt kun to dage hvor man skal være på skolen. Fælles mødetid. 

- Nogen arbejder meget hjemme, nogle på skolen. 

- Nær kontakt til den enkelte elev. 

- Kører 4 perioder. 

- Lærerne styrer deres egen tid. 

- Flekstid/noget arbejde hjemme har reduceret sygefravær. 

- Max to lektioner af 60 minutter om ugen.  

Konverteret understøttende undervisning til 60 minutter lektioner. 

 

- Planlægning af skoleåret: 

En times samtale med leder pr. medarbejder. 

3 personalemøder med samme tema. 

Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af ovennævnte. 

Efterfølgende samtale med leder om forventninger i opgaveoversigten. 

Ovennævnte er beskrevet og vedtaget som retningslinje. 

Arbejdstidstilrettelæggelse: 

Fællesplanlægningsramme – lokal udmøntning TR og lærerkollegie. 

Lokal fleksaftale. 

Opleves som positivt at man har opnået aftaler lokalt. 

 

Ledelsen udarbejder foreløbig opgaveoversigt. 

Tid til drøftelser. 

Dialog med den enkelte (ledelse og medarbejder) 15 min. 
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Endelig oversigt. 

Opfølgende samtale i oktober. 

Lærerne føler indflydelse. 

Gennemsigtig proces. 

 

Arbejdstid i 3 puljer: Uv/forberedelse/øvrige opgaver. 

Lærerne skal undervise 20 timer om ugen. 

Få vejleder – opgaver trækkes ud – der står tid på vejlederopgave. 

Lærerne accepterer måden, det gøres på  

80 timer tilbage til andre opgaver fra skolefest, idrætsdag, osv. 

Lærerne oplever, at de underviser mere.  

7.3.15.30 flertid – den enkelte har selv ansvaret – dog ikke i mødetid. 

Forberedelse, CFU osv. det gør man bare men forsat informeret ledelsen.  

Ledelsen i dialog med lærerne om, hvordan man når sin opgave. 

 

Fokus på principper om værdier mellem lærerkreds, forvaltning og skolelederforeningen 

- Nedsatte et udvalg 409 – råderum på hver skole. 

- Tæt kontakt med skolelederne. 

- Tæt kontakt med lærerkredsen/foreningen. 

- Fælles forståelse og dialog. 

 

Fælles forståelsespapir bygget op omkring de tre punkter fra bilag 4.  

Lønaftale, tillæg inkl. uv-tillæg op til 800 uv-timer. 

Byrådet har fastlagt 35/5 i tilstedeværelse og en arbejdsuge på 40 timer - 210 uger. 

LMU fastlægger de resterende 10 arbejdsdage i praksis. 

60 min. lektioner giver færre lektioner pr medarbejder og længere breaks til forberedelse.  

Uv lagt ind.  

Kortere skoledag for elever.  

Konvertere til to-lærer. 

 

Eksempel fra Ungdomsskole. 

Særligt tilrettelagt uddannelsesforløb.  

Brugt de 15 punkter, undtagen lokalaftale på kommune. 

Så aftale på ungdomsskole   

Fuld tid tilstedeværelsen, undtagen 4 timer om ugen, som man kan tage ”med hjem” el. på sko-

len. Fornemmer rimelig tilfredshed med dette. Har tit spidsbelastede perioder. 

Efter evaluering af dette er det nu 40*4 timer  altså en pulje på 160 timer, som lærerne selv 

forvalter.  

Nogle lærere har det godt med tilstedeværelsen – ”man har fri, når man har fri”.  

Større opgaver, som it-vejledning får man en pulje til = mindre undervisning.  

Alle lærere har nogenlunde samme uv, timetal, hvis man ikke har større opgaver.   

 

Lokalt eksempel: Kollega hænger i bremsen – udfordret med arbejdet.  

Pågældende har brug for mere tid hjemme. Har aftale om flekstid på skolen – max. 10 timer i 

løbet af 14 dage.  

Konkret aftale om at gå hjem og bruge flekstiden. Opfølgning til jul. 

Godt at kunne tilpasse til den enkelte – men samtidigt udfordrende ift. øvrige kolleger.  
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Ledere og medarbejdere er bekendte med at det er en mulighed.  

Giver god erfaring til andre sager. 

 

Skoleårets planlægning 

- Start i juni. Evaluering først.  

- Skemalagte teammøder efter målinger fra lærere. For at skabe mere kvalitet. 

- TR er med tidligt i forløbet. 

- Økonomien skal indskrænkes, så man kan drømme efter/igen.  

- Opgørelse af arbejdstid – lavet puljer (fx forældrearrangementer), … overarbejde. 

- Forskel på tilgang lærer-pædagog. 

- Pædagogerne er mest tilfredse. 

- Lærerne har fokus på det fagfaglige. 

- Indtryk: Godt fra start i 16/17. 

- Lederne vil gerne gennemgå opgaveoverarbejde m. hver enkelt – men er ikke nået dertil 

endnu. 

- Det er også lærernes eget ansvar at bede om en drøftelse. 

- Det er svært at få skabt … udvikling. 

Lærerne tager endnu ikke ejerskab. 

 

Matematisk øvelse, 20 klokketimer er grundlaget. Fagfordeling  tiden skrider lidt, ender typisk 

på 19-21 timer, hvilket ikke opleves som retfærdigt. Vi ender på det optimale ift. ressourcer. Det 

virker ind i mellem tilfældigt, hvem der får de ”hårde” opgaver. Nogle medarbejdere kæmpere 

mere for at have tiden til opgaverne. Der er indført en faktor på undervisningstimerne. Tilsyn er 

f.eks. ikke udspecificeret. 

 

Der er indgået en lokal aftale, og oplægget til den har været negativt. Personalet har dog taget 

imod aftalens delelementer fx 5 timers flekspulje. Lærerne styrer selv puljen og giver den enkelte 

lærer et større råderum til at disponere over egen tid. Fællesmøder og samarbejde på skolerne 

skal lærerne deltage i, ellers kan de flekse, når de vil, og det har ledelsen tillid til. Alle lærere har 

været til samtale vedrørende opgaveroversigterne, men lærerne har ikke været særligt interesse-

rede i at drøfte tid. Opstarten/skoleårets planlægning var jo ganske dårlig, da lokalaftalen blev 

indgået sidst i maj måned, hvilket var meget sent og frustrerende for både ledelse og lærere. 

Skemalægning og anden planlægning blev derfor forsinket. 
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Der er transparens og gennemsigtighed i alles opgørelser og funktioner. Der er afsat pulje til 

opgaver og vikartimer, som der kan trækkes på. Opgaverne er vægtet på tid og opgøres i regne-

ark, der udarbejdes i dialog mellem tillidsrepræsentant og ledelse. Planlægning af skoleåret sker 

før sommerferien. 

 

Afsæt i bilag 4. Vigtigt at understøtte arbejdsmiljøet på skolerne, der har været rød i trivselsun-

dersøgelser – det skulle ændres. 

Hvad var vigtigt for lærerene – kredsen. Tid på oversigten for de enkelte opgaver. Opgaverne 

skulle prioriteres så man kendte rammerne. 

Tid på forberedelsestiden – mangel på nok tid. 

Nyt: 5 timers puljefleks – kun til forberedelse med hjem eller på skolen. 

Yderligere tid til forberedelse gives ved lederen til den enkelte.  

Forskel på hvor mange timer i gennemsnit undervisningstid. 

Gives andre opgaver evt. læsevejleder har betydning for timetallet. 

Skolelederes pligt at tælle tiden op for arbejdstid.  

Skoleleder bestemmer ikke over de 5 timer, da timerne er lagt til forberedelse. 

40 timers arbejdsuge. 

35 timers mødepligt på skolen i gennemsnit i fleksmulighed. 

Større mulighed for fleks end før. 

 

Ny lokalaftale tæt på sommerferien – med i drøftelse for skoleåret. Skoleleder pension/vice-

rektor konstitueres – dialog vicerektor pres forberedelse, gerne sikre fornødne tid til forberedel-

se. Har haft høj mødeaktivitet. 

Gået fra 2-1 mødedag indsatsgrupper går sammen på tværs af afdeling – koordinerende udvalg 

nedlagt. Sundhedsudvalg (alsidig udvikling). Proces skiftet halvdelen af lærer ud på 2 år – fokus 

på dialog medarbejderne imellem. Arbejdet med fokus på aktionslæring som middel på pædago-

gisk dialog/didaktisk samtaler. 

Anerkende at al mødeaktivitet skal ses i forhold til kerneopgaven. Kvalitet i mødeaktivitet. 

 

Forståelsespapir/notat: 

Evaluering af disse indikerer stor forskellighed i perspektiverne omkring forståelsen  Der er stor 

forskellighed i besvarelserne afhængig af position. 

- Fx dialog om tidsforbrug – stor forskel i svar på spørgeskema. 

Skal bruges som grundlag, når der skal snakkes forståelsespapir igennem. 

 

- 60 medarbejdere. 

- Dialog DLF – forvaltning, men ingen aftale. 

- MED-udvalg arbejder m. optimering ift. læring. 

- 37,5 time tilstedeværelse, pulje til forhandling. 

- Nu individuelle aftaler, min, 35 timer tilstedeværelse. 

- 130 timer/230 timer aftales individuelt. 

- 1 år opgaveoversigt uden tidsangivelse. 

- Nu med åbne transparente aftaler. 

- Lokalaftale om forberedelsestid – inspireret af tidligere aftaler. 

Ikke aftale med TR – aftale med den enkelte. 
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Planlægning af skoleår 

TR + Vicer planlægger skema, opgaveoversigt – taler om udkast  TR gennemser dette  er det 

fair fordelt, så lærerne deles ud fra TR’s viden om hvad opgaver faktisk fylder i dagligdagen.  

Tidligere lukket forfordeling, i år åben – men det føltes som om ”alt alligevel” var bestemt, ca. 

timetal (Uv-tal) 

Ledelsen gennemgår opgaveoversigt m. medarbejderne derned tid til selv at se på den.  

Book nyt møde med spørgsmål - opklaring til pasning. 

Ovenstående ud fra punkt 15 papir % lokal aftale. 

 

Det er en lokalaftale. Max 780/max. 26 pr. uge / 160 til eget hjemmearbejde. 

Mulighed for fleks kl. 7-17. Fikstider. 

Åben fagfordeling – debatteres til MUS. 

I lokalaftale burde der være dialog om opgaveoversigten, men lederen vægrer sig lidt. Man skal 

selv melde til. Nogen har behov, men tør ikke. Mange mener, at der ikke er snakket nok om op-

gaveplacering. Myte om at visse lære kan opnå fordele.  

Kredsen har aftale om at ALLE skal have samtale – det skal indskærpes oppefra.  

Plus: Tydelig leder m. værdier – det er fint 

Minus: Lederne har alt for travlt – svær at komme i kontakt med.  

Besvær med en meget stram økonomi og vakante stillinger.  

Næsten alle har max timetal.  

Nogle med særlige opgaver har færre.  

Kun tid på få opgaver. 

 

Vi bruger trio-samarbejde. Da 409 kom satte vi os ned og drøftede. Ledelsen meldte ud at lærer-

ne ikke skulle have flere timer. Tilstedeværelse blev lagt fast fra start, fuld tilstedeværelse. Har 

nu lavet en aftale om, at man må læse 5 timer hjemme. Meget teamforberedelse, fordi vi er en 

specialskole.  

Det er læreren, der stadigvæk har ansvar for den enkelte undervisningstime, ikke pædagogerne.  

Håndslag om 3,5 elev pr. lærer. 

Godt at ny leder, der kom fra en almindelig folkeskole, kunne stille nye spørgsmål.  

Glad for snakken tilbage, da 409 kom. Når man ikke har tid nok, er det fordi, man tidligere har 

arbejdet gratis. 

 

Ønsker i marts/april i forhold til fag. 

Leder forsøger at imødekomme så vidt mulighed. 

Medarbejderne føler sig hørt. Stor medindflydelse.  

Der bruges ca. 2,5 timer på dette.  

 

Opgaveoversigt 

Ønskes mere detaljeret. Mangler snakken med lederen omkring indhold i opgaven. Vejledere 

fungerer på tværs af matriklen. Mangler tydelig beskrivelse af forventninger.  

Fuld tilstedeværelse, dog med mulighed for individuel aftale.  

Forskelligt hvordan fuld tilstedeværelse forstås og anvendes på de forskellige matrikler. Det ska-

ber lidt mudren. 
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Fagfordeling i foråret, ”åben”, men meget styret af leder. Fagene fordeles åbent. Opgaverne for-

deles ikke synligt. Teamene prøver at fordele opgaver ligeligt. Opgaverne ligger i teamet. Hvis 

der er uenighed vedr. fag i fagfordeling, så bestemmer lederen.  

32 t/uge er tilstedeværelse. 8 t/uge kan flekses fra uge til uge.  

Hvis skema fylder mere end 32 t/uge giver fleksproblemer.  

En dag til kl. 17. 

Klasselærerfunktion nedlagt – der er kontaktperson. Der er ikke tydelige opgørelser – fx kontakt-

personopgaver ikke beskrevet.  

28 kk/uge – og opgaver ud over. 

I dag er der mere fleksibilitet.  

Savner tid til samarbejde – møder og deslige 

Det er skemalagt med ugentlige teammøder, men de afholdes kun ca. 1 gang/måned.  

Det går ud over kommunikation.  

Udviklingspunkt: Bedre kommunikation. 

Lederen anerkender problemet…  

Økonomi og en skole med 6 afdelinger gør at de ansatte presses pga. manglende ressourcer og 

kommunikation. 

 

Fordelingen er åben i delt dokument 

- Ingen tid til pr-opgaver, undervisning + TR. 

- Fradrag. Ingen fast dialog om opgaveoversigt. 

- Samtalen mangler – man mødes først ved problem. 

- Forberedelse er resttid. 

- Opgaver har farve = ”tidskode”. 

- Ledelsen synes, det bliver for stift med konkret tid. 

- Uv-gennemsnit. 810. 

- TR & AMR giver et fradrag.  

- Prioriteringer blandt lærere. 

- 1. tidoplevelsen. 

- OBC-samtaler. 

 

- Foråret – åben fagfordeling – lavpraktisk – fuldtid tilstedeværelse – enkelt afdeling har flere 

fleksaftaler. 

- Alt arbejde udføres på arbejdspladsen mm. Andre mindre aftaler er lavet – registrering i plus 

og minus tid kan flettes ind og ud. 

- Lang arbejdsuge. Tirsdag må ikke flekse + skrives i intra. Skal gå i nul til jul og til sommer. 

- Lokalt. Man kan få vikar på, hvis der er blevet lagt ekstraopgaver i løbet af året, så der er 

mulighed for at afspadsere. Andre opgaver – der er ikke tid (kun eget regneark). De fordeles 

ved fagfordeling – ledelsen tjekker, om alle har en opgave.  
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- Rart at der kan laves en intern aftale – så de kan flekse. Mødes 7:30-15:10. Tirsdag til kl. 

17:00 

Tidligere: 

- Dialog imellem skolechef og triogrupper om mulighed for fleks.  

- Lærerne registrerer selv tid i Educa.  

Svært: (lærer der arbejder 850 timer) er ikke sikret forberedelse i samme grad som de, der un-

derviser mindre. 

 

Arbejdstid 35-5 stor grad af selvforvaltning. I ugen over 26 lektioner. Reduceres ved tungere 

funktioner. Opgavetunge klasser kan gi’ mere arbejde. Der arbejdes på kontakt/lærerfunktion. 

Der arbejdes på at inddele klasserne ift. hvor belastede de er. 

Fagfordelingen er lukket, der er plads til småjusteringer efterfølgende. Lærerne er pressede, men 

anerkender, at der er andre skoler, der er hårdere ramt. Lav mødefrekvens. Møder skemalagte. 

Giver plads til større grad af individuel forberedelse. Udfordringen er, at skolen skal nå fælles 

ledelse, så kulturen ikke kan fastholdes. Svær balance ift. afspadsere merarbejde.    

 

TR-rolle – forhandling med leder – kun positiv dialog med leder i svære vilkår kommunalt. 

Fortrolighed med leder i forhandlingsrum. 

Prøv at skabe rammer f.eks. i forhold til fravær: tid til medarbejdermotion i arbejdstid. 

Indflydelse på leders beslutning angående vilkår giver resultater på ex arbejdstid. Mange arbej-

der for meget. 

 

At få ro på er en nuværende opgave. Undgå for mange bolde i luften. 1 dag til forberedelse før 

elevstart pga. 4 ”kursusdage”. 

Glade medarbejdere er jo vigtigt, og nye tiltag fra sidste år fortsætter i år, så der kommer ro på. 

Fælles forberedelsestid kræver, at der er tid til det. Lærerne har jo stadig høje faglige ambitio-

ner, men tiden mangler. 

 

Arbejder med åben fagfordeling. Fagkravene gør aftalen mindre åben. Der er ikke tid med mange 

samarbejdspartnere. Kursus i en uge forhindrer forberedelse. 

 

Planlægning af åben fagfordeling. Arbejder med 26 lektioner pr. uge som fuldtidsansat. 80 timer 

planlægges i samarbejde – det dækker den resterende arbejdstid. Alle er tilstede tirsdage til 

klokken 16. 

Arbejdstid indføres i trio-plus, ændringer registreres. +/-10 timer, forpligtet til at have dialog 

med leder om, hvordan det læses/afvikles. Afspadsering: Løbende dialog om hvordan det skal 

læses. 

 

Åben fagfordeling. Lærere skriver sig på, eventuelle konflikter løses af ledelse. Opgaver skrives i 

opgaveoversigten, uden tid. Der er desuden en opfordring til lærer-/lederdialog om kommende 

skoleår. Fleksordning på 7 timer/ugen. Det er individuelt, hvordan arbejdstiden optælles, og der-

for ingen præcis årsopgørelse. Samarbejdstid er en mangelvare. 

 

Kommunal aftale om flekstid – ellers lov 409. God dialog mellem leder/TR. Alle bliver inviteret til 

dialog om opgaveoversigt/fordeling, ½ times møde. Fuld tilstedeværelse er tillidsbaseret. 
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Der planlægges og arbejdes i årgangsteam. Man bestemmer selv inden for årgangsteam ift. plan-

lægning. Ingen tid på opgaver selvom de findes i ledelsens regneark. Opgaverne fordeles i  

teams. 

5 timer om ugen må man tage ting med hjem. Man skal selv melde ind, hvordan man mener, ens 

uge skal se ud. 

 

Det er svært at lave en samlet arbejdstidsopgørelse uden hjælpemidler. Ledelsen havde ikke 

overblik over den enkelte medarbejders arbejdstid.  

- Planlægningen kræver samtale om forventninger til andre opgaver. Enighed om, hvad opga-

verne indeholder når der ikke er sat tid på.  

- Ved flere afdelinger er der forskel på, hvad der gives af tid til div. opgaver. bl.a. undervisnin-

gen.  

- Retfærdighed i opgaverne. Det er nødvendigt – kollegialt sammenhold.  

Bruge bilag 4 fremadrettet. Mere detaljeret i planlægningen. 

 

- Oplæg til TRIAMR  

- Fagfordelingsmøder med fri fagfordeling.  

- God dialog med få svipsere  

- Tid til TR/AMR (Reduceret i timer)  

- Mange ”glemte opgaver” eller nye opgaver uden tid.  

- Max 21 timer om ugen (28 lektioner)  

Fritid/fleks uden maks. 

 

Kommunal udmelding/nøgletal 

- Inden kommunal faktor, men skolen har selv fastsat faktor til forberedelse, 3 forskellige fak-

torer hæftet på fagene. Fagdelt m. gennemsnitlig 741 timer. Ind. USV og PLS = 789 timer.  

- Ved skolens start er opgaverne beskrevet, så nye opgaver bliver overtid. Fleksible skemaer, 

tabulex, trio/fleks. Teamet placerer selv undervisning – programmet tæller op. Antal timer 

meldes ind for skoleårets tal.  

- Udfordring: Uv-timetal meldes ud – men kommunal udmelding er, at der ikke må være tid på 

forberedelse. Det skaber utryghed, det ville skabe tryghed, hvis den enkelte lærer tydeligt 

kunne se sin samlede forberedelsestid.  

- Startede med fuld tilstedeværelse, men det blev hurtigt svært – arbejde med på 2. år med 

rådighedstid og kan arbejde hjemme. Gode forberedelseslokaler, god tradition for teamsam-

arbejde. USV: 50/50 lærer og pæd.  

 

Planlægning af årets arbejdstid. Er i gang nu med fokus på, hvordan de skal organisere planlæg-

ningen, administrationsgrundlag.  

Administrationsaftale – timer, forberede 1 undervisningstime = 30 min. forberedelse.  

Sidste år kneb det med at få folk på alle opgaver. Vil fordele opgaverne først, så de, der har 

mange opgaver, skal have færre timer. Der er tid på nogle opgaver, derudover undervisningsfor-

beredelse, pulje til alt andet.  

TR-aftale der giver tid. Kan ikke ses af opgaveopslag. Svært ved at se, hvem der har store øvrige 

arbejdsopgaver. Der er forskel på skolerne i kommunen. Der bliver ikke givet tid.  

Lokale aftaler. Ved afslutning af skoleåret får man en opgørelse over ekstra timer (færre eller 

flere undervisningstimer). Minus: overtid. Opgørelsen skal helst gå i nul. Afspadsering skal afvik-

les løbende henover året. Der må flekses 5 timer pr. uge. Der må arbejdes 5 timer pr. uge 

hjemme. Fast mødedag, hvor man skal være der. Svært at finde tid til at mødes. 
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Lokal succeshistorie – social kapital 

Leder udarbejder opgaveoversigt over andre opgaver. TR og ledelsen er i dialog om tidsmæssig 

omfang af opgaver. Men det er uofficielt. Vi er skarpe på beskrivelsen af opgaven.  

Vi er i dialog med den enkelte medarbejder, hvis opgaven overstiger det forudsatte. Derefter 

fordeles undervisning i 2 omgange: Først fagunderviseren, så understøttende. Vi har samtaler i 

efteråret. Har lavet et regneark til opgørelse. 

 

Mere dialog om opgaveoversigt: 

- Et arbejdsredskab. 

- 3x10min samtale med ledelse om opgaveoversigt for at afstemme. 

- Skaber mere ro om de opgaver, der skal løses. 

- Sørger for at ledelsen kommer forbi alle medarbejdere. 

- Opgaveoversigten bliver mere aktiv. 

- Opgaven ligger hos skolelederen. 

- Flere medarbejdere føler sig hørt. 

- Ledelsen hjælper med at prioritere opgaver. 

Der skal gøres overvejelser om, hvem der har brug for at vide det, hvis der sker ændringer. 

 

Skoleårets planlægning/opgaveoversigt:  

Alle ønsker fag og opgaver. Leder laver 1. udkast. Alle får et par dage til at læse/vurdere det. 

Derefter dialog om opgaverne med ønsker om ændringer. TR og leder prøver at opfylde ønsker-

ne. 2. udkast bliver udsendt, og der er stadig plads til dialog/ønsker.  

2. samtale 

TR og leder laver sidste justeringer. Skoleåret går i gang. Oktober: Opfølgende samtale om hvor-

dan planlægningen fungerer.  

Kan give anledning til små ændringer. 

 

Før sommerferien:  

Møde med Kredsformand. 

Så mange opgaver ind i TVIO som muligt – mere overskuelighed for lærerne. 

 

Op til ferien:  

Samtaler om arbejdstid/opgaveoversigter. Snak om mødetider. 30 min pr. medarbejder. 

 

Fokus på nye opgaver/opgave bortfald 

Syg i længere tid  Får tid til at ”starte op” efter perioden. (vikardækkes) 

Tid på forberedelsen. 

 

- Lokalaftale (pulje time, TR + ledelse ser på næste skoleårs vigtige punkter). 

- Lærere er tilfredse med aftalen.  

- Andre tager sig af arbejdsvilkår.  

- Der er ikke tid på de enkelte opgaver. Opgaver fordeles i fællesskab, alle har opgaver.  

- Puljen af timer må læses hjemme.  

- Der er forskel fra skole til skole i kommunen, hvordan aftalen anvendes/håndteres.  

Max undervisningstid, 27 lektioner i 45 min. 

 

 



 

Planlægning af skoleåret  

 

 

 

 
 
 

  

17  

Møder med TR efter behov – lille sted gør dialog muligt. Dialog med hele lærergruppen om opga-

ver – fordeling af opgaver. Få lærere forpligter alle til at tage del i opgørelse af tid. Hvis der op-

står problemer tager alle del i løsningen ift. fordeling. Det fører til en fællesskabsfølelse, det at vi 

skal løfte sammen. 

I indeværende år er tilstedeværelsen bygget på tillid. Stort råderum på skolen, hvilket skaber 

den mest optimale løsning. Lederen er desuden altid til rådighed. Opgaver kan tales større/blive 

større. Ord skaber virkelighed, handler om et løsningsorienteret løfte i flokkultur. 

 

Fællesmøde med: TR, ledere, forvaltning. Dialog om arbejdstid (udg.pkt. i bilag 4). Konsulenter 

styrede mødet. 

Målet: Dialog, bringe kreds, ledere, forvaltning tættere sammen. Få praksis frem (Det gode ek-

sempel + det udfordrende). 

Effekt: Åbnet for dialog. Udfordringer måtte nævnes. Gode eksempler. Vidensdeling og fremtidig 

redskaber. 

Konkret: (Nye drøftelser mellem de 3). 

 

- Tid til opgaver – hvilke tidsforventninger er der til opgaven. 

- Ledelsen og TR lavede et papir – hvor der blev sat tid på opgaverne. Det gav ro i lærergrup-

pen. 

- Først var det tys-tys. Nu er det fast med på opgaveoversigten. 

- Der bliver fundet tid til ”akut”-opgaver eksempelvis at være mentor for en lærer, der bliver 

ansat midt på året. 

- Der pågår stadig drøftelse af at få tiden til at hænge sammen i teamet. 

- Flekstid/overarbejde er stadig en udfordring. 

- To-lærertimer er hentet fra vikarpuljen og kan derfor omlægges til vikartimer. 

 

Planlægning/opgaveoversigt: 

1. Kerneopgaven – teamarbejde. 

2. Fagfordeling i ledelsen – mange lektioner på samme årgang. Forberedelsesrationale. 

3. Skemalagt teamtid – stram møde disciplin. 

Aftalt: Hvad gør vi sammen og enkeltvist? 

Defineret klasselærerrolle. 

Prøver at definere alle opgaver. 

Opgaverne er derfor talt igennem. 

Skemalagt samlet tid til individuel forberedelse. 

 

Stor skole, 50 lærere, udfordring om reel dialog om opgaver. Nu man må indgive ønsker om fag 

og opgaver. Det måtte man ikke året før. Man skriver sig på til flere timer, end man regner med, 

man har. Efterfølgende en samtale om opgaveoversigt. Man mangler overblik. De er faseopdelt, 

hvor nogle få er i to faser, hvilket gør det sværere. Det er frustrerende, at der er mange opgaver 

på opgaveoversigten. Man mangler tid til opgaverne, men det må man ikke fra politisk hold. 

Dem, der nedsætter ambitionsniveauet, lever i det. Det kunne være godt, at fag- og opgavefor-

delingen er faseopdelt, så man bedre kunne fordele opgaver jævnt. Kolleger med over 850 timer. 

Prioriteringsliste over, hvem der skal bruges som vikar. 
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Gennemsnitlig 19 klokketimers undervisning 

Special enhed 

Udfordring – samarbejde med pædagoger  en fast mødedag. 2 timer af pæd. forberedelse er 

fast. 

Nu kan man mødes med pædagoger, men ikke nok. 

Fleks på mindre end 30 min. dokumenteres ikke. 

Fuld tilstedeværelse. 

Dette år starter alle med undertid  derfor er der tid at bruge af. 

TR: faste mødedage med leder. 

Ingen lokalaftaler. 

 

Folkeskole 0-9 kl.: 

Standard fagfordeling. Udfordringer løses i dialog med ledelsen. 

50 % af uv.tid til forberedelse. 

Flekstidsaftale + lønaftale. 

Opgaveoversigt med dialog inden sommerferien. 

Opgavemængder drøftes løbende. 

 

  

 

- Samarbejdsgrundlag – kommunen underskriver, men er udarbejdet i samarbejde. 

- 1680 timers tilstedeværelse. 

Meget forskellig fra skole til skole: 

Denne skole 38 timer til stede på skolen, derudover er der fuld fleks, bortset fra mandag, som er 

mødedag. 

- Der laves aftale med lederen, hvis tiden bruges derhjemme De bruges både til skolefest, 

samtaler m.m. – skolelederen placerer ca. 30 timer af de 100 timer. 

- Der er lavet lønaftale i kommunen, hvor der er lavet et samlet tillæg for 17-06 og andre til-

læg. Derudover er der kun undervisningstillæg. 

- Nogle kollegaer har svært ved at få tiden til at slå til. Det er hovedsageligt medarbejdere, der 

også tidligere brugte meget tid. 

Tid på uv og forberedelse = ca. ½ times forberedelse pr. 60 min uv.  

 

- Vigtigt at tilgodese, at man kan være en god lærer og pædagog på skolen og en god 

mand/kone/mor/far uden for skolen. 

- Forventninger til alle opgaver – ikke tid men beskrevet, hvad man skal. 

- Åben proces om opgaver. 

- Løbende dialog og opsamling på om opgaverne nås.  

- 750 timers undervisning. 



 

Planlægning af skoleåret  

 

 

 

 
 
 

  

19  

 Få så meget ansvar ud til de lokale skoleledere. 

 Godt samarbejde med ledelsen omkring dette. 

 Knast omkring retfærdighed. Hvordan kan den gøres ”spiselig”? 

 Gennemsigtighed – opgavebeskrivelse fra før funktionsbeskrivelser; decentral dialoger. ÷ 

timetillæg. 

 Hvordan skaber du denne gennemsigtighed UDEN at trække ledelseskortet? I stedet bruge 

dialogen  bruge TR/AMR. 

 Understøtte størst mulig grad af frihed lokalt for at støtte de lokale tiltag/kulturer. 

 En fælles skabelon giver ikke retfærdighed – der er dialogen redskabet lokalt/decentralt. 

 Undgå spildtiden. 

 Lærerne har nogle livsnødvendige samarbejdspartnere i TR/AMR. 

 

 Stor respekt for selvstyrende team og deres fordeling af arbejdsopgaver. 

 Fuld tilstedeværelse 38-39 timer. 

 Forslag til opgavefordeling vælges derefter dialog om mængde. 

 Deler undervisningen og tilhørende opgaver. 

 Der bliver givet udtryk for, at det er dejligt, at man har fri, når man kommer hjem 

 Kun få ytrer ønske om at kunne løse opgaver hjemme – imødekommet. 

 

Individuelle hensyn i planlægning – dialog og tid på opgaven – på funktionsbeskrivelser. Giver 

godt arbejdsmiljø.  

Opmærksom skoleleder. Tid aftalt med tillidsrepræsentant.  

Fleksibilitet hvis opgaver presser sig på. 

Fuld tilstedeværelse – men hjemmearbejde kan aftales.  

Flekstid efter behov under hensyntagen til undervisning og møder.  

Der snakkes ikke tid efterfølgende pga. tidsansættelse og funktionsbeskrivelser.  

Gennemsigtighed – retfærdighed – ro  trivsel 

Giver lederen tid.  

Lærerne føler, de kan få tiden til at slå til.   

 

- Ingen lokalaftaler, megen decentralisering. 

- 230 elever og 4 specialklasser – 23 lærere og 11 pædagoger (halvdelen af pædagogerne er 

på specialklasse børn). 

- Åben ledelse, der ønsker at løse ting i dialog – inddragelse. 

- Fagfordeling – der arbejdes i teamdialog (selvstyrende) om fordeling af opgaverne og forde-

ling af timer. 

- Der er pres på, men det klares ved, at der er stor inddragelse. 

- Alle er på 750 t. eller derunder.  

- Specialklasse: 1,3 lærer og 1,5 pædagog pr. klasse. 

 

Dialog i foråret – MUS-samtale. 

Løbende samtale om fagfordeling. 

Lille skole (12 lærere) giver hen ad vejen en bestemt klassefordeling. 

Funktioner på skolen drøftes i fællesskab (principper diskuteres ud fra en fordelingsnøgle). 

Loft på undervisning (op til 800 timers grænse – 26/27 lektioner). 

Afsluttes med underskrift på opgaveoversigt. 

Fælles forståelse (tillidsbaseret). 

2 dage til kl. 16-16:30. 3 dage fleksibel. 
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Kommunal fælles forståelse giver anledning til, at der kommunalt udarbejdes et fælles inspirati-

onspapir ift. konkrete handlinger 

- Planlægning af skoleåret. 

- Opgaveoversigten. 

- Opgørelse af arbejdstiden. 

Dette anvendes på samtlige skoler. 

Der er fuld tilstedeværelse i arbejdstiden og lavet en aftale om fleksordning. Disse er lavet lokalt 

på den enkelte skole. 

- Flekstiden dokumenteres af den enkelte medarbejder. Der er dialog mellem leder og medar-

bejder hvis flekstiden ”løber løbsk”. 

 

Forvaltningsniveau: 

Fuld tilstedeværelses + 2 timer ugentlig ekstra. 

Udprøget decentral styrring medførte at lederne efterlyste fælles forståelse af fx planlægning af 

tid m.m. 

 

Forståelsesnotat: 

Fleks +/- 10 timer pr. mdr. 

Minimum dialog ml. leder og medarbejder om opgavefordeling. 

Sammenhæng mellem tid/opgaver. 

Reel mulighed for teamsamarbejde. 

Ugentlige møder ml. kredsformand og skolechef. 

Ved særlige/individuelle behov, kan periodevis hjemmearbejde aftales. 

Fleks skal være afviklet ved årets afslutning. 

 

 Ny ledelse på skolen. 

 TR + leder laver funktionsbeskrivelse ved hjælp af de der udfører opgaverne. 

 Trivselsmåling viser, at der ikke er sammenhæng mellem opgaver og tid. 

 Før havde lærerne 55 minutters forberedelse til 45 minutters undervisning. 

 Laver fagtime. 

 Laver parallellægning af timer. 

 Første prioritet er, at eleverne har et godt skoleliv i forhold til faglige mål. 

 Alle er med i idefasen, hvordan man skaber rum til forberedelse, faglig fordybelse, snakken 

om åben skole. 
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Åben dialog mellem ledelse og TR. 

Forvaltning udarbejdede et skema med de 15 punkter. 

Tid til undervisning, forberedelse og samarbejde. 

3 evalueringsmøder om året i de første 2 år, i indeværende skoleår 1 evalueringsmøde. 

Netværksmøder med PPR særskilt tid. 

Skole/hjem samarbejde særskilt tid. 

Samarbejdstid er ens for alle. 

rundtilstedeværelsesskema. 

Fleks 5 timer. 

Uv konverteret til 2 lærere på klassen. 

 

Lærer- + ledermøder – dialogmøder om, hvordan reform gribes an og om lov 409. Lærere ønsker 

faste tider. Alt der havde relevans for forældre udmøntes i pjece. Værdi: Transparens. 

Hvad bruges på samarbejde, tilsyn, undervisning mv. om året. Tider skal gå i nul. 

I forbindelse med bilag 4: alle har 40 timer, som de selv må bestemme over, skole-

hjemsamarbejde og forældresamarbejde er taget ud på forhånd, samt lejrskoler og hytteture. 

 

Ingen lokalaftale – kun aftale på skolen. 

40½ time ugentlig, 210 arbejdsdage. 

Retningslinjer for opgaveoversigt. 

- Opgaveoversigten er vejledende – bliver udhulet meget. 

Andre opgaver – dog ikke vikar. Alle har et skrivebord på skolen – man MÅ tage opgaver med 

hjem. 2 dage er der mødepligt til hhv. kl. 16 og 17 

Skoleårets planlægning med fokus på ressourcer og ikke kvalitet. 

Mange kommunale indsatsområder LSP og målstyret undervisning og læringsplatform osv. fylder 

i hverdagen. 

 

- Alle lærere på fuld tid tilstedeværelse i 41 timer. 

- Hvor der ikke er undervisning kan der flekses. 

- Timerne skal gå i 0 til sommerferien. 

- Mange frihedsgrader bl.a. til at lægge opgaver derhjemme. 

- Lærerne kigger til omegnskommunerne, hvor tilstedeværelsen er mindre (36 timer). 

- Vil gerne begrænse timerne til afspadsering. 

- Ledelsen vil gerne hjælpe med dialog til at afvikle opgaverne. 

- Lærerne bliver selv inddraget i at løse afviklingen af opgaverne. 

- Fokuseret på at løse kerneopgaverne. Aflyse møder der ikke er nødvendige herfor. 

- Ikke bruge tid på unødvendige opgaver. 

- Det vigtige er børnenes læring. 

- Vigtigt at inddrage personalet, men ledelsen må prioritere opgaverne. 

 

Aftale mellem kreds og kommune: 

Min. 2 sammenhængende timer til forberedelse + 45 min. pr. dag. Lokalt på skole: Medarbejder 

kan selv tilrettelægge arbejdstid (mødetid). 2 lange dage med fuld tilstedeværelse. Afvigelse fra 

mødetid – 30 min pr. dag – skal udlignes over 14 dage.  

TR/leder skal i gang med at diskutere ”blødere” fleksaftale. Kollegaer ikke umiddelbart interesse-

ret i mere fleksibilitet. De angiver manglende forberedelsestid som den største udfordring. 
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Der er meget ledelse på skolen, der bruges meget tid til at mødes. Udfordring med opgaveover-

sigt om indhold.  

Første år: Opgaveoversigt færdig 1. dec. i første skoleår. Tid på daglige og ugentlige sammen-

hængende forberedelse. 30-40 min. dagligt + 2 timers forberedelse ugentligt. Tid på opgaver fx 

læsevejleder, AMR + TR. 

Andet år: Opgaveoversigt færdig 1/9. Samtale med alle. Opgørelse af tid svær pga. overtid i 

første og andet år.  

Tredje år (i år): Fiks- og fleksaftale. 2 lange mødedag til 16.30. Administrerer selv mødetid. Kan 

gå hjem ½ time før – møder ind kl. 07.30. 

 

Lokalt udarbejdes storplan (TR og ledelse). Storplan er erfaring for rammeaftale på skolen. Hvor-

dan kan tilrettelæggelsen lykkedes? – 733 timer i gennemsnit.  

Grundlæggende principper: Planlægning leder-/lærerdialog herom. Lokal fleksibilitet for arbejds-

tidstilrettelæggelse. Mange der er godt tilfredse med at arbejde på skolen. Teamsamarbejde skal 

fungere – forudsætning for tilrettelæggelse.  Arbejdsrum kl. 7-17. 
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2.2 Arbejdstidens tilrettelæggelse 

 

Herunder har vi fremhævet en række af de eksempler, som deltagerne på dialogmøderne delte 

med hinanden under overskriften arbejdstidens tilrettelæggelse.   

 

  

 

Vi har lavet en samarbejdsaftale. Man har noget fremmødetid, men også en pulje på 200 

timer, som læreren selv råder over. Derudover er der, hvad der svarer til 10 dage, og i den 

pulje er der stor mulighed for på den enkelte skole at finde ud af, hvordan de skal bruges. 

Giver god mening ift. hvis vi vil inddrage dagene til fx forældresamarbejde. Min skole er en 

specialskole, vi har haft brug for at lave mange pædagogiske lørdage. Vi har skoledag frem 

til kl. 17, så det er svært at lave forældresamarbejde i hverdagene. Børnene er i SFO osv., 

alle er sammen om de samme elever. Det at vi har en fælles forståelse mellem kreds og 

forvaltning, at der skal være et råderum, og at man giver den enkelte skole mulighed for at 

tilrettelægge lokalt.  

 

En anden spørger om man må veksle de 10 dage til færre tilstedeværelsesdage? 

Svar: Ja. Det giver mening, når man på den enkelte skole kan bruge dem på den måde, 

hvor det giver mening for den enkelte skole. Det er stort. På min skole har vi meget omfat-

tende elevbeskrivelser, som tager lang tid at lave. Giver god mening at lave i sit team 

sammen. Men det tager mange timer. Vi har mulighed for at blive på skolen sammen og 

lave det eller selv bestemme, hvornår vi vil lave dem. Det giver god mening for en special-

skole som os. 

 

Skoleder udtaler: Der er ingen kommunalaftale. Som udgangspunkt var der fuld tilstedevæ-

relse. Det første år viste det sig, at der var store udsving i administreringen af det på de 

enkelte skoler. Nogle skoler havde mulighed for at arbejde hjemme (meningsfuld tilstede-

værelse), og en anden gruppe arbejdede med fuld tilstedeværelse. Hver medarbejder havde 

individuelle regneark med oversigt over opgaver. Dette regneark skulle deles med skolele-

deren. 

 

På vores skole er det den enkelte medarbejder, der styrer sin egen tid. Den almindelige 

arbejdsuge ligger på 41 timer om ugen. Der er desuden 2 uger i sommerferien, hvor der er 

en forventning om, at man er der 25 timer om ugen. Der er en forventning om, at en lærer 

på fuldtid er på skolen 37 timer om ugen, og de sidste 4 timer fordeler man selv. Lige så 

snart, man kommer i problemer med mængden af arbejdstid, så går man i dialog med sin 

skoleleder. 

 

Fleksibiliteten har gjort folk glade. Der er løbende dialog omkring, hvordan man bedst kan 

disponere tiden ud fra en overordnet fælles ramme. Kvaliteten ligger i, at man er så meget 

på skolen, hvilket gør, at man kan sparre med sine kollegaer.  
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Dialogpartner spørger: Hvor forbereder man sig på skolen? 

Skoleleders svar: Vi har 3 forberedelsesrum for henholdsvis indskoling, mellemtrin og ud-

skoling, som er forskellige rum, med forskellig arbejdskultur.  

 

Kredsstyrelsesmedlem: Vi har skabt et administrationsgrundlag, som er lavet i samarbejde 

med forvaltning, ledere og kreds.  

Arbejdstid: Man har 240 timer, som man selv må placere. Individuel tid til at snakke i tele-

fon om aftenen eksempelvis, ellers man må tage det på skolen. Der er en tidsbestemt pulje, 

”egentid” hedder den. Man må også samarbejde på kryds og tværs og mødes, eller er der 

uforudsete arbejdsopgaver, så er det der, man skal finde sin tid. Lærerne ønskede ikke fuld 

tilstedeværelsestid.  

Man er forpligtiget til 35 timer om ugen, mens resten er i puljen. Alle teammøder er skema-

lagt, ressourcetimer er skemalagt, pædagogisk læringscenter er skemalagt, tirsdagsmøder 

er også tilrettelagt. De 240 timer kan også bruges til fælles tid. Teammøder giver også mu-

lighed for fælles tid. Udover de 35 timer har man også mulighed for at flekse. Men der er 

forskel på skolerne. På de fleste skoler kan det aftales med lederne, hvad lærerne ønsker ift. 

fleks. Tilstedeværelsestiden tilrettelægges dermed individuelt.   

 

Understøttende undervisning er blevet inkorporeret i undervisningen med det formål at ska-

be større sammenhæng mellem disse og give den enkelte lærer/de enkelte lærerteams me-

re frihed til at bestemme over, hvad de vil bruge den understøttende undervisning til, så det 

giver mening i deres situation. Den understøttende undervisning kan eksempelvis være be-

vægelse, sang osv. Dette er gjort ved at bruge 50 min. på undervisning og 5 min. til under-

støttende undervisning. Man kan vælge ”at samle” de 5 minutter, så man bruger dem i 

”blokke”.  Når der er en klar skriftlig aftale omkring disse rammer, så er alle lærere også 

indforstået med det og undrer sig ikke over, når en klasse pludselig går ud og hopper ek-

sempelvis.  

 

 45 min. lektioner ændret til 60 min. lektioner. Tilrettelæggelse i større blokke. 

 Fleksibel skemalægning. 

 Al understøttende undervisning og bevægelse i undervisningen er lagt ind i undervisnin-

gen/lektionen. 

Lavet ud fra ønske om netop at undgå en for skarp opdeling af almindelig undervisning og under-

støttende undervisning samt bevægelse i undervisningen. 

 

Lavet en samarbejdsaftale hvor der er lagt op til fremmødetid + tilstedeværelse samt en puljetid 

på 210 timer, som læreren selv råder over. 

Herudover er der 10 dage som en pulje, som den enkelte skole råder over  giver god mening til 

fx forældresamarbejde. Tidligere haft mange arrangementer, der har ligget om lørdagen.  

Skolerne bruger de 10 dage forskelligt. God mening at den kan blive brugt lokalt på den enkelte 

skole. Kan være forskelligt. 

 

Der er et klart politisk ønske om en lokal arbejdstidsaftale. Er netop genforhandlet. 

- Der er undervisning max på 780  

- 33 timers tilstedeværelse. 

- 2 uger uden elever. 

Ekstra tilstedeværelsestid. 

Tilstedeværelse er gået fra 31-33 i tilstedeværelse. Mangler ”prøveaftale”. 
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Vi har ingen lokalaftale men et aftalepapir om fleksordning. 

Fra fuld tilstedeværelsestid til fleks, hvilket gav lærerne frihed til at tilrettelægge arbejdet mere 

fleksibelt. 

- Den enkelte registrerer i Trio Flex. 

- Lederen kan overrule. 

- Nogle bruger ikke Trio Flex, hvilket medfører, at de arbejder for meget. 

- Fleks er en god ordning - 88 % af lærerne synes det. 

- Fleks +/- 15 timer. 

- Flekstiden er lærernes egen. 

 

Har trio – leder, TR, AMR. 

Ny aftale bygger på fleksibilitet. Styret af ”kom og gå” skema, som jeg som leder melder ud. Det 

skema styrer rammen. 

- Undervisning. 

- Fælles aktiviteter. 

- Team. 

- Tværsniveau. 

- Øvrige opgaver (tilsyn/udvalg + forberedelse). 

Lærerne kan styre fleks. Ramme på 734 timer i gennemsnit/år. Der er plads til forberedelse. Det 

har jeg talt med TR om. Lærerene med flest har 760 timer/år. Min 610 timer/år. Gode arbejds-

forhold for alle ansatte. Faste arb. pladser. 3/plads. Lokaler til fællesmøder/teammøder. Lærer 

med brug for andet – aftaler arbejdssted med ledere. Kan lægge forberedelsen hjemme efter 

aftale. Opgørelsen ligger i det digitale ”kom/gå skema”. Drøftelser løbende med ledere.  opga-

ver kan fjernes, ændre undervisningen etc. 

Også andet personale som tager en del af opgaverne (undervisning, fysioterapi, musik, etc.) 

Social specialskole. 

 

Tilrettelæggelse af egen tid, hvor den ikke er undervisning. Søgt aftale om individuelle opgaver. 

Retningslinjer i MED. Lettere at samle tid/uden afbrydelse. Blokke af forberedelse. Stor fleksibili-

tet. Ikke undervisning/møder, så kan man arbejde hjemme. Fordele: fleksibilitet. Udfordring: 

Ekstra tidsforbrug på opgaverne. Teammøder lagt i planlægningskalender fra skoleårets start. 

Onsdag fast mødedag – fællesforståelse/ikke lokalaftale. 

 

Lokal aftale KBH’s Kommune. Tidligere alt tid på arbejdspladsen.  

Nu aftale. 

Pejlemærke – hver lærer kaldes til møde med lederen. Ønsker du 5t fleks - eller mere – kan du 

arbejde hjemme. 

1) Først børnenes undervisning. 

2) Kollegialt samarbejde  team. 

3) Forberedelse hjemme. 

[Ovenstående 3]: Dialog leder/medarbejdere. 

Udmøntet til ca. 26 lektioner i gennemsnit. 

 

Dilemma 

Mange er pressede af mange opgaver – Dialog med ledere. 

- At man selv skal komme med ideer til løsning. Der er mange stress-syge. Nedsat tid under 

tilbagevenden. 

- Hvordan fordeles opgaverne – ledelsen fordeler de sidste opgaver – elevråd, udvalg etc. Man 
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kan søge opgaverne – men det er de tiloversblevne der bliver ledelsesfordelt. Der er ingen tid 

på nogen ting 27-29 timer undervisning. 

 

Dialogsamtaler 

Fælles forståelse. 

Arbejde meget med det. Vigtige! Samtaler. 

1680 timer – oplevet retfærdighed - Social kapital. Hvordan skal de skrives sammen. Kræver 

meget dialog. Flere samtaler. 3 om året– efterår, februar og forår. 

½ times varighed. Skal give mening for lederen! 

 

Skolen skal løse alle forpligtelser, al inklusion, hjemmeundervisning m.m. Da det er på en ø. Det 

kræver og fordrer stor fleksibilitet af den enkelte medarbejder. Der er en åbningstid på gennem-

snittelig 40 timer.  

Der er 15 timers flekstid i alt som kan bruges på forskelligt. Det er medarbejderens egen tid og 

administreres af den enkelte. Ugerne kan være meget forskellige. Hvis der kommer en ekstra 

opgave på, som ledelsen pålægger gives/aftales tiden med medarbejderen. Der sker en redefine-

ring. 

 

4 matrikler. 

En vis ensartethed. 

En detaljeret procesplan - laves i ledelsen (årshjul). 

Hvem gør hvad hvornår – færdig omkring juletid. 

Dialog i MED – A MED drøfter, orienteret. 

Øverste leder giver ledere en ramme. 

Medarbejdere får indsigt. 

Hvordan vægtes og prioriteres opgaver? – det er vi ved at bearbejde – vi sætter ikke tid på – det 

er blevet taget godt i mod af medarbejdere og ledere. 

Ansvaret for processer nødvendigt at skriftliggøre for at skabe tydelighed – ikke have sådan no-

get hovsa. 

 

 Svært at rekruttere lærere. Derudover ingen fleks i kommunen. 

 Skole gik egne veje. Besluttede i MED 4 timer ugentligt fleks. 

 Samtale med nærmeste leder mht. behovet for de 4 flekstimer. 

 Var forgangsskala for kreds/lokalaftalen. 

 Der er ingen voldsom evaluering på aftalen. ”Bare lærerne finder deres egne veje” og lukker 

øjnene. 

 Det gjorde, at folk har brug for at prioritere deres tid. 

 Ingen brug for forlængelse af fleksaftale. 

Lærerne føler det som en frihed. 
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Skole med 7 lærere – 4 på kompetenceudvikling – 2 pædagoger indskoling/mellemskole. 

Mange andre opgaver end undervisning. 

Fuld tilstedeværelse. 

Frustration fra lærersiden over fuld tilstedeværelse. 

Forberedelse hjemme – ikke til stede. 

Tilstedeværelse har betydning for kolleger. 

Dialog. 

Fælles forståelsesgrundlag – fælles grundlag. 

Aftalegrundlag skal holdes. 

Fiks-/flekstid. 

Aftale med hver enkel for at få team/samarbejde til at fungere. 

Ønske = lærer der har overskud. 

Alle 750 uv undtagen TR. 

÷ Eksamensperiode. 

Sygdom – forsøges løst i teamet. Opgaver løses i samarbejde – dialog. 

 

Klart overblik over opgaver. Så alt er på opgaveoversigten. Stor detaljegrad på opgaveroversig-

ten. Opgaver ligger fast fra årlig start. Timer efter 17 er på fra starten. Max timetal 25 lektioner. 

”Der skal være lighed for, at der kan blive retfærdighed.” Ikke samme tid til alle kolleger. For-

skellig forberedelsestid. Kun tilsagnsopgaver er der deletid på. 

 

Lille folkeskole 

Vil skabe gode arbejdspladser. 

40 timer i 40 uger + 2x30 timer. 

Fast modeller med mulighed for at flekse (ca. 10-15 timer) – der udover skal der laves aftale 

med ledelsen. 

Kan arbejde hjemme efter aftale med ledelsen. 

Udfordringen er forberedelsestiden (for stramt). 
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Lokalaftale lavet sammen med BUPL FOA DLF. 

- Vigtig ramme der giver fælles fodslag.  

Professionel kapital – få stærkere og mere beslutningsdygtige medarbejdere – løser i fællesskab. 

Aftaler – fælles ramme.  

 

Planlægning af skoleår alle fag:  

- år 1: 1 fagdag i 40 uger. 

- år 2: 1 fagdag hver 2. uge = 20 fagdage og A og B skemaer. 

- år 3: 20 fagdage samles i 4 uger. Lærere har en hel dag undervisningsfri til forberedelse pr. 

Uge i de 4 uger m. Fagdage. Bruges til langtidsplanlægningen for næste kvartal. 

 

40 timers tilstedeværelse – alle har 3 fleksbrikker, som man kan placere, som man vil.  

- Man kan placere 3 brikker el. gemme dem til eks. samtale. Man må kun ”skylde” 10 brikker.  

- Ved eks. sygdom – fratrækkes 1/5 af flekstiden/brikker. 

- Det giver ikke meget administration. vi har fundet vores eget system – man har eks. 100 

fleksbrikker, som påføres et skema. Dette skema fratrækkes og holder styr på timerne/brik-

kerne. Alt hvad der er i de fleksbrikker er forberedelse – samtaler møder m.v.  

- Nedsat tid betyder færre fleksbrikker, hvor flekstid må blive en del af det planlagte skema for 

at få det passet til.  

Det kan give visse problemer i planlægning af møde – det er også problematisk at afvikle fleks, 

når man har både mange og ydertimer. Det kan i eksamenstid være problematisk, at man måske 

ikke har fleks nok til at læse eksamensopgaver. Der er tilstedeværelse på 40 timer pr. uge lige 

som udgangspunkt – men ved aftale om løsning af en konkret opgave kan man få lov at flytte 

noget af fleks til hjemmearbejde. 

 

Lokalaftale – mere fleksibel ordning. Lærere er på skolen, når eleverne er på skolen = flekstid 

205 skoledage. Pulje tilbage = flekstidspulje ca. 200 timer. Puljen er ledelsesstyret, men lærer 

administrerer. Stor fleksibilitet. Lærere må gerne tage med hjem – ud over flekstiden. Hvis man 

som lærer ikke har undervisning i sidste lektion, må man gerne gå hjem ifølge aftale m. ledelse. 

Udfordring at nogle lærere mangler tid. Stor gensidig tillid – får man alle timer brugt.  

Regneark lavet af ledelsen som bruges til registrering.  

Foråret: Nogle har svært ved at få flekspuljen til at slå til. Det er en udfordring. 

 

- Mange elever – store klasser = flere undervisningstimer (28 lektioner om ugen opg. 840+ om 

året). 

- Før løste lærerne mange andre opgaver. Flere er fjernet, for at lærerne kan få forberedelses-

tid.  

- Bibliotekstimer lagt i undervisning. 

- DET GODE ER, at it-opgaver bliver løst på et bedre niveau. 

De bedste løsninger kommer fra dem, der selv sidder med opgaverne. 

 

- Flekstid individuelt styret. 

- Bilag 4B med flekstidspulje/el. valget om at takke ja til fuldtidsværelse. 

- Fokusprioriteret rækkefølge. Uv, samarbejde internt/eksternt - forberedelse. 

Skemaerne er pakket med blokke af min. 2 timer samlet forberedelse – dette tilstræbes. 
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Specialskole 

- 2 teams. 

- Børnene på fuld skema med særligt hensyn. 

- De få ansatte giver mange opgaver og fuld tilstedeværelse. 

- Der er afsat 1½ time pr. uge til temsamarbejde – ikke nok ved disse børn. 

- Mere fleks ønskes. 

- Ekstra opgaver: 

- forestående sammenlægning til næste år. 

 

- Det hænger meget godt sammen, at vi har lavet understøttende undervisning, og hvad vi 

bruger lærerressourcer til. Hver lærer har ca. 14 elever, som man er klasselærer for. Tiden 

bliver brugt til elevsamtaler, lektier og fordybelse – 2 timer pr. uge.  

Hvad er tidsrammen? Der er ingen aftale omkring tid, men et gennemsnitligt timetal på ca. 

26*45 minutter ugentligt samt fuld tilstedeværelse på skolen. 

 

Fælles planlægningsrammer fungerer godt. 

1) Fleksibilitet: Fleksaftaler, hjemmearbejde. 

2) 4 ugers normperiode: 37-43 timer. 

3) Gennemsnitlig uv 75 timer i 2015/2016, lavere i 2016/2017. 

Regneark laver, der optæller tid. Anvendes kun nogle steder, men er til rådighed. 

 

Arbejdstidens tilrettelæggelse. 

Leder og TR har haft fokus på pkt. 6 og 14.  

Leder og TR er meget opmærksomme på, at forberedelsen ikke bliver et residual. Leder priorite-

rer forberedelsestiden, og leder og TR er i løbende dialog om opgavernes omfang, herunder også 

time forbrug til andre opgaver.  

Det opleves som positivt, at medarbejdere kun får oplyst timetallet på opgaverne. 

 

Modtagecenter: Fleksibilitet skal være til stede, og man skal som medarbejder være på den sko-

leafdeling, hvor børnene er, dvs. man er på flere skoleafdelinger.  

Aftale med DLF ang. hvad er det, vi gør, når vi har behov for at flytte rundt på personalet herun-

der varslingsregler. 

Indlagt: Først 14 dage bliver evt. ny transporttid lagt oven i ens arbejdstid. Eks. på en der var 

ansat på en Frederikshavns afdeling flytter til Skagen (ca. 45 min. ekstra). Det har skabt lidt 

usikkerhed for medarbejderne, men det er desværre et arbejdsvilkår. Set på hvor medarbejderen 

bor. 

 

Aftale om lektioner + 2x ½ time pause.  

- For at give tid til planlægning skal vi holde pause for social kapital. 

- Klare regler for forberedelse i fælles lokaler. 

- Fuld tilstedeværelse. 

- Efterfølgende fleksordning, som bløder lidt op men stadig ikke fleksibel nok. 

- Rummene er stramme med fuld tilstedeværelse. 

- Kan blive bedre 

Teammøder (2 mødedage) fælles planlægning. 
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Fuld tilstedeværelse meldt ud fra kommunen. 

I praksis mulighed for 3 timer fleks. 

Der kan laves aftale om hjemmearbejde, men der skal indgås aftale herom med nærmeste leder.  

Kredsen enig i fuld tilstedeværelse, da man så kan gå til ledelsen, hvis man ikke kan nå sine op-

gaver. 

Oversigt over prioritering af lærernes opgaver.  

Pædagogisk hensyn øverst, personlig hensyn lavest.  

Arbejdstidsopgørelse. 

Man kan vælge at tælle timer eller ugentlige registreringer.  

Tanken er, hvad man taber på gyngerne, får man på karrusellerne.  

Hovedproblem en underfinansieret reform. 

Arbejder for lokal aftale. 

Undervisningstal ca. 800-820. 

 

Arbejder eller lov 409 – underarbejdet forståelsesramme kommunalt. 

Fuld tilstedeværelse (består af fikstid) (Uv + møder) og flekstid (4 timer om ugen). 

Fleksibilitet aftales, når der er behov. 

Underviser 28 lektioner. 

40 ugentlige arbejdstimer (21 timer undervisning, 2,5 time pauser, 0,7 timer andre opgaver, 

0,75 timer til tilsyn, resten til forberedelse og teamsamarbejde). 

Opgaveoversigten har skabt diskussion: I hvor høj grad skal der tid på opgaverne? 

 

Tilrettelæggelse på 2 mindre afdelinger. 

Lokale arbejdstidsaftale, der er anderledes end lokalt forståelsespapir. 

Tid afsat til ”vores tid” 126 timer, kurser, forældremøde. 

Giver 80/to. 

Tid til samarbejde og tilstedeværelse. 

Utilfredshed med den lokale aftale på skolen – arbejdsglæde. 

Al forberedelse på skolen. 

 

- Rød tråd, pga. afskedigelse, penge som lovet kom ikke. 

- 25-26 lektioner pr. lærer opgøres som, hvor mange lektioner pr. klasse, hvor underviser læ-

reren, andre opgaver. 

- Ingen tal på lektioner, opgaven skal løses. Først undervisning, så andet. 

- Der har været dialog om opgaveoversigt. 41 uger + 2 dage. 

- Skema løses, alt skemalagt (team). 

- Hver måned drøftes opgaveoversigt.  

Tillidsbaseret puljetimer. 

 

Har budt ind ift. fagfordeling (alene) og skemalægningen (fælles) da ledelsen var nyansat. (For-

udsætning at ledelsen godkendte).  

Udgangspunkt: 25½ uv-time i snit pr. lærer. 

85 % i linjefagsdækning. 

Bestod ingen parallellagte timer.  

Opgaveoversigten: TR forventede, at ledelsen tog dialog med den enkelte lærer.  Ledelsen fik 

ikke taget dialogen med den enkelte lærer, hvor ledelsen kunne prioritere opgaverne ift. den 

enkelte lærer.  
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Ulempe at TR ikke har indflydelse på antal undervisningstimer/lærer, men det er også gældende 

for lederne, da det er politisk bestemt.  

TR har efterfølgende måttet dokumentere eksempler på, at ledelsen ville omgå lov 409.  

Ledelsen har korrigeret men mente i første omgang, at det var lærernes eget ansvar at gøre 

opmærksom på arbejdstidsbestemte tillæg. 

 

TR aftaler med leder – Der er sat tid på opgaver som en ramme, fx elevsamtale, tilsyn og står på 

opgaveoversigten.  

- Opgaveoversigt er blevet gennemgået. 

- Aftalepapir med meget stor fleks, hvilket har været godt. Stor frihed.  

- Ingen overarbejdstid. 

- Godt samarbejde med pædagogerne – også oversigt.  

Skoleudvikling som kommer fra læreren. 

 

40 fagdage, 5 fagdage = 1 ugentlig lektion mindre. 

Både lærere og pædagoger har fagdage. 

Valgfag kører kun på fagdage, 10 dage pr. år.  

Samarbejde mellem to skoler i børnemiljø. 

Årgange sammen. 

Fagdage har erstattet fleks- og temauger. 

 

Opgaverne er ikke blevet mindre, og forberedelserne lider under forholdene. TR-opgaven er re-

duceret til at fordre retfærdighed i fordelingen.  

Opgørelse af arbejdstid.  

Computersupplementer fungerer ikke optimalt, og årsopgørelse var ikke mulig. 

Kommunerne leverer ikke funktionsdygtige systemer.   

 

Ingen lokal aftale i kommunen men forståelsespapir. Der er ”aftalt” 10 flekstimer og fast tilstede-

værelse. Mulighed for afvikling af 6. ferieuge. Arbejder med 40 timers arbejdsuge. Forståelsespa-

piret har givet en åbning ift. dialog, og det har bilag 4 ligeledes bidraget til. 

 

Forståelsesnotat: Mulighed for fleks 10 timer og fuld tilstedeværelse. Tidligere skulle man lægge 

hele sin undervisning uden om kursustiden. Hvis man har andre store opgaver skal det afspejles i 

ens opgaveoversigt/undervisningstimetal. Man kan ikke tage timer med hjem (fuld tilstedeværel-

se 40 timer ugentligt). Man kan flekse inden for kl. 06-17, hvilket skal godkendes af leder. 
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Bilag 4 forstås som en handleguide til lov 409, og det er en håndsrækning til dialog mellem lede-

re og medarbejdere. Det skal tilstræbes at sætte tid på opgaveroversigterne. 5 timers flekstid, 

hvor lærer selv laver regnskab over fleks. 

 

Eks. Fleksibilitet i forhold til arbejdsopgaver. 5 timers fleks – lægges hvor man ønsker. Timer kan 

flyttes til der, hvor det giver mest mening. Det giver hensigtsmæssig tid – man kan sprede sin tid 

ud. Det giver god forberedelsestid. I en 14 dages periode må man have max 10 timer. Flekstiden 

beror på tillid.  

Puljer anvendes til forskellige arbejdsopgaver, der noteres ifølge aftale med ledelse. 

*arbejdspresset er lettet. 

 

1. Vikarhåndtering ved akut behov: God ordning – v. sygdom dækker vi hinanden ind. Pulje til 

nye arbejdsopgaver 60-80 timer. Dækker forberedelsestimen (så man er sikker på at få for-

beredelsen) – lokalt på skolen – ikke nedskrevet aftale. 

2. Ligeligt fordelt vikarjobbet. Nogle kolleger oplever ordningen stressende. 

 

35-5 aftale – 5 timer et andet sted. Fleksibel tilgang også til de 35 timer. Alle 40 timer har været 

fuld tilstedeværelse.  

35-5 skoleaftale. Måde at administrere lokalaftale på skolen. I skemaerne tages der hensyn til 

35-5.  

Fagfordeling – samarbejde med lærerne – lærer/leder opgaveoversigt derefter samtale le-

der/lærer.  

Optælling: opgaveoversigt blev også årsopgørelse. 

I den løbende dialog tages højde for flere eller færre arbejdstimer. Forventningsafstemning. 

Lærerne ”trues” til at afbryde i et gensidigt forpligtende team. Også her er forventningsafstem-

ning vigtig. 

Tillidsbaseret ledelse. Tillid = alfa omega for at det lykkedes.    

 

Eksempel fra kommunen. Linjefags uddannelse til alle  UCL. 

40 etcs – dansk: 3x1 uges undervisning og derefter aftale individuel forberedelsestid. Forberedel-

sestiden er utilstrækkelig. Muligheder er at forberede sig så godt, de kan eller selv at lægge tid 

til. Forventninger melder ud at det er skoleledelsens ansvar at give tid nok. Lærerne er tvunget 

til at tage uddannelse obligatorisk ca. 200 timer til et forløb. Kunne det give mening at strække 

forløbet mere ud? Ja, det kunne det. Det er for kort tid. Det vil være bedre med ca. ½ dag/uge 

over længere tid. 

Spørgsmål: Det er også godt at få uddannelsen – er i ikke interesseret i det? Jo, men det er for 

hårdt. Der er for store forskelle på, hvor meget tid der er. Følger i bilag 4, hvor der skal være 

dialog om arbejdstiden. 

Forventningerne siger, at opgaven skal løftes. 

Forventningerne: Forberedelse skal findes på skolens eget budget. 

 

Lokalaftale fik hård fødsel. 

Fundet god løsning nu:  

Gøre køb på bindinger. 

5 timers hjemmearbejde, frivillig. 

+ flekstid. 

Man skal være til møder. 
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Møder skal være varsles en uge før. 

Man skal passe på, at puljen ikke bliver for stor (underarbejde og overarbejde). 

Årgangsmøde og klasseteammøde med pædagoger. 

50 lærere, 7-8 på nedsat tid på skolen. 

 

- Arbejdstidsaftale på skolen: Flekstidspulje, fikstid, formålspapir.  

- Medarbejderne er glade for aftalen, siger TR. 

- Dialogen er flyttet til opgaverne og ikke arbejdstid. 

- Kun få har udfordringer med aftalen. 

- Dem (de to) taler ledelsen med. 

- TR og leder er enige om udfordringer. 

- Det kommunale samarbejde.  

- Det kan give udfordringer, at skolerne har individuelle aftaler. 

 

- Lokal ordning: 5 timer af forberedelsen må tages med hjem.  

- Bindinger til skemaet – 5 timer der er ydertimer. 

- Det kan være svært med skemalægningen. 

- Aftalen er en skal-aftale – timerne skal ligge i ydertimerne fra uge til uge. 

- Timerne ligger pr. uge og kan ikke spares op over to uger. 

- Lærerforeningen vil ikke være fleksibel og se timerne som noget, der afvikles over 2 uger. 

- Således at en lærer kan få en hel forberedelsesdag 1 dag hver 14. dag. 

 

- Samarbejde på tværs. 

- Lærer og pædagog har skemalagt møde med fast dagsorden i alle/mange sammenhænge. 

- Klasseteam (årgangsteam og fagteam). 

- Fast arbejdstid + 40 timer til forældresamarbejde. 

- Aftalte 10 dage efter 1700 (mulighed). 

Vikardækning bliver dækket af ekstra vikarer. 

 

- Ikke kommet ud af starthullerne – ikke interesse fra ledelse om at gå ind i forhandlinger. 

- Der er sket lidt  en aftale om, at man individuelt kan lægge op til 4 timer om ugen uden for 

matriklen. 

- Vi har fikstid. 

- Lidt fleks i ”yderkanten”. 

- Har ikke et forum for snakke/dialog om bilaget. 

- Ikke dialog om omfanget af forberedelsestid. 

 

5 timer bruges til fleksarbejde (hjemme). 

Evt. 35 timer lægges i arbejdsplanen. Skal være et kvarter før og efter undervisningen. 

Fleksibel arbejdstid, bruges på teamarbejde. 

Fleks mellem 7 og 17. 

Ikke en lokal aftale, men et fælles papir! 

Må have 10 timer fleksible timer over en måned. 

Kan ikke oparbejde overarbejde. 

Udviklingsarbejde en indarbejdet del i de 40 ugentlige timer. 
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Har tilstræbt fuld tilstedeværelse. 

Meget skarpt optrukne rammer fra forvaltningen. 

Dialog i med-udvalg. 

Hvordan skabes gennemsigtighed? 

Skabe fleksibilitet i fuld tilstedeværelse. 

Ingen indgået lokalaftale. 

Kun 3 skoler i kommunen (2 små – 1 stor). 

Med-udvalget er mere dialogorienteret. 

 

I kommunen er der indgået en lokal aftale på 35 timer på skolen + 5 timer til egen planlægning.  

Stemningen er meget positiv nu. 

- Ingen tidsregistrering. Hverken leder eller ansatte. 

- Udfordringen er, når en ansat ikke kan nå opgavemængden, hvordan lederen kan hjælpe 

pga.  

Udfordringer:  

- De øvrige opgaver er de samme. 

- Højt max timeantal – helt op til 30 lektioner pr. uge. 

- Mange går ikke til ledelsen. 

- Ingen tradition for åben dialog mellem leder og personale i forhold til skoleårets planlægning. 

- Den lokale ledelse lægger mødedage + indhold. 

 

- Mindre fokus på tid. 

- Lede på opgaver og ikke på tid. 

- Ingen let opgave men den bedste løsning i forhold til medarbejdergruppen og opgaveløsnin-

gen. 

- Gennemsnit op 750 timer. 

- Forberedelsesbegrebet forsøges udvidet. Ikke kun på den individuelle forberedelse men også 

det ift. et stærkere teamsamarbejde. 

Spørgsmål: 

- Bliver der efterspurgt tid på opgaver og forberedelse?  

- Svar: Blandet billede men der forsøges at være en løbende dialog om opgavemængden mel-

lem ledelsen og den enkelte medarbejder og de enkelte teams. Der er mange forskellige løs-

ninger på de samme problemstillinger, og derfor skal der ikke sættes en fast ramme.  

- Der er i givet fald nogle medarbejdere, der ikke føler, de har tid nok til forberedelse. 

- Stor grad af selvstyrende teams og fleksible skemaer. 

 

Dialog – overordnet på 3 skoler. 

Værdier – dialog, nærvær, tillid. 

Dialognetværk – 5 møder årligt (Ledere, TR, AMR, kredsfund centerchef). 

- Kommet tættere på hinanden – mere dialog på tværs. 

- Uenigheder – kan dialog løse disse? 

- Må ikke lave ”aftaler” (politisk beslutning). 

- Knast pt. er afvikling af afgangsprøverne. 

- Trio-møder også på de enkelte skoler – mest drift, mangler tid til de store/overordnede drøf-

telser 

- Fælles flekstids-praksis. 
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Leder: 

Drøftet med TR, hvordan man holder dialog. Lille skole. Åben fagfordeling.  

Max-timetallet (26 timer) gør det usmidigt. Har ikke indkaldt alle til samtale.  

Kontoret er altid åbent. Alle lærere har nu lagt tid ind til samtale om opgaven. Man kan få ansva-

ret for en opgave fx tages fra skole/hjemsamtale. Se hvad den fylder – lærerne skal prøve sig af. 

 

Fælles forståelsespapir så man fremmer enighed i kommunen. Det giver god fornemmelse for 

retfærdighed. Lokalaftale mellem lærerkreds og kommune. Max 26 timers undervisning om ugen 

(780 timer). Det kan være svingende undervisningstimetal. Digital registreringssystem gør det 

synligt for lærerne, hvornår man møder og går hjem. Teoretisk fikstid hvor man er til stede til alt 

undervisning og møder.  

Flekstid kan benyttes udover.  

4 timer om ugen i gennemsnit kan der arbejdes hjemmefra. Mange vælger at lægge sit fulde 

arbejde på skolen. Der er fine arbejdspladser til alle. 42 ugers arbejdstid kræver ca. 40 timers 

arbejdstid om ugen. En ugentlig mødedag til kl. 17. 

 

Fiks/fleks er lærerne rigtig glade for.  

En kommune med en flad struktur. Fiks/fleks er aftalt på den enkelte skole. Der er en kommunal 

ramme. Lærerne bruger Educa til at holde øge med arbejdstiden. 5 timer om ugen kan man ar-

bejde hjemme. Man planlægger sin arbejdstid inden for kl. 7-17. Skole-hjem-samtaler har funge-

ret, men de bliver spredt ud over lang tid. Fikstid på møderne om eftermiddag. Begrænsede tider 

til fleks. 

 

Forståelsespapir med 37 timers tilstedeværelse + 3 timers fleksibilitet. 

10 timers mertid kræver ledersamtale. Var nødvendigt med maxtimer.  

Åben fagfordeling. 26 uu-timer Opgaverne fordeles af lærerne selv. 

Større funktioner giver reduktion i tid. 

Opgavelisterne skal være transparente: Alt skal være åbent og tydeligt. 

Løbende dialog om opgaveportefølje. 

Har gode arbejdspladsforhold! I form af individuelt bord mm. 

Til- og afspadsering kan give udfordringer. 

Dialogen og tilliden mellem medarbejder og leder er afgørende. 

Oplever ikke at stikprøver er nødvendige, da det er en lille skole med en homogen kultur. 

 

Der er en kommunal aftale og en aftale på hver skole – glade for aftale, men bør være mere 

konkret. Den er fleksibel men bør være mere konkret. Der er fleksibel tilstedeværelse. Der er 

dialog om opgaveoversigten, men der er ikke tal på opgaver. Dette bevirker, at ikke alle opgaver 

bliver løst. Opgavefordeling er ikke gennemsigtig og opleves uretfærdigt, hvilket kan aflæses 

direkte i APV’en.  

Der er en mulighed for at udføre alt arbejde på skolen. 

Der er ikke en samtale om opgørelsen, ved skoleårets slutning. 

 

Hvad er godt: 

Den fleksible tilstedeværelse giver større arbejdsglæde. 

Der er stor tilfredshed med, at det er lykkedes at lave en aftale. 
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1) Ikke ens procedurer i kommunen. Årets planlægning startes i januar med opgavefordeling, 

valg af fag m.m. Opgaveoversigt et par uger inden sommerferien. Skema inden ferien. Gen-

nemsnitligt uv-tal 24 lektioner (fuld tid). Andre opgaver ex TR/vejleder max 21 uv-lektioner. 

For at holde på folk er uv-tiden sat ned, men dermed også lidt mindre i løn. (% tillæg for 750 

timer). Forsøg på retfærdighed uddelegering af opgaver men samtidig også noget frivilligt i 

opgaveløsningen. Lærerne er selv med til at fordele opgaverne. Gennemsigtighed at alle er 

med + synlighed i opgavefordelingen + dialog med ledelsen. Ansat flere lærere fordi uv-tallet 

er nedsat. Flekstid til 7,4 timer hjemme. 

2) Sygefraværet er faldet, større arbejdsglæde for alle lærere. 

 

Arbejdstidens tilrettelæggelse. Ingen aftale med kommunen. Har dog mulighed for at lave en 

flekstidsaftale. Har tilstedeværelsespligt på 37 timer, kan tage 3 timers arbejde med hjem. Kan 

ikke gemme de 3 timer. Arbejdstidstiden registres i Educa. 

Skal have 7 dages varsel på mødeindkaldelser især fra ledelsens side.  

10 % kan ikke gøre brug af flekstidsaftalen, da de underviser både morgen og eftermiddag. Man 

føler stadig, at man ikke har tid nok til forberedelse. Det er svært at finde blokke til forberedelse. 

Der er afsat tid til teamarbejde hver uge. Mangler at vide, hvor og hvor meget forberedelsestid 

man har. 

 

Ingen lokalaftale. Tilstedeværelse 39,8 timer pr. uge var udgangspunktet. I stedet er det blevet 

lavet til individuelle aftaler i samarbejde med TR. Fiks & fleks den enkelte lærer + skoleleder med 

7,4 som max flekstid. 

Moralsk forpligtigelse til månedlige møder om, at det er ok. 

 

Eksempel: Udgangspunkt i PCB – lukket forberedelseslokale. = Fleksibel i 7 timer.  

Der er til arbejdstidens tilrettelæggelse udarbejdet et skema, så møder osv. ’Går op’. 

Tydeligt hvor folk er: ”Jeg forstyrrer Birgit nu? Eller er hun midt i undervisningen.  

- Tydeliggøre og dialog om, hvorfor man så er andre steder end på skolen 

- Efterfølgende er der fulgt op på den lokale forståelse af fleks, så logistikken fungerer.  

Lokalt er det bygge på reglerne i ”Rammeaftalen” om tele- og hjemmearbejdspladser. 

 

Har lokalaftale formuleret efter bilag 4. Det har virket som et skulderklap. 32/5: 32 timers fast 

tilstedeværelse: Også til fælles forberedelse. Forskellige aftaler på kommunens skoler.  

Fleksibelt morgen og eftermiddag.  

Åben dialog.  

2 MUS-samtaler.  

Fleksibilitetstillæg – ikke overbetaling.  

Skriftlige aftaler om dialog.  

Endnu ikke balance mellem ressource og opgave.  

Hele tiden dialog mellem ledelse og personale.  

Opgaver delt op i niveauer (Niveau 1 og 2). 

 

Har ingen aftale. Fuld tilstedeværelse.  

Kulturforandring ved tilstedeværelse. Mulighed for at få fat i sine kollegaer. Positivt.  

Læsser mange lektioner (27). 

Svært at prioritere opgaverne. Mange opgaver. 

De, der knækker, er dem, der vil det hele.  
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Mere arbejde for samme løn! 

De, der overlever, er dem, der er gode til at begrænse deres opgaver.  

Uheldigt uden aftaler. ”kig” ud. Ledelse + kommuner. 

Mangler kvalitet i opgaven. Tid til forberedelse er et problem.  

Fiks + fleks benyttes. Alle lærerne noterer deres tid. 

 

Den største udfordring – start uden aftale. Nu god fleksibel lokal aftale. Ikke bureaukratisk.  

Ift. tilstedeværelse, lærerne skal lægge 37 timer, de fleste lægger 30-32 timer på skolen.  

Derfor skal lærerne også lægge timer på andre timer, 4 uger udover de førnævnte.  

Opgørelse ikke et tema, da der er fleksibilitet.  

Uge 29 ikke planlagt arbejdstid, men det er også tid.  

Uge 31 er der planlagt arbejde.    

 

Forståelsespapir, ikke tilstedeværelseskrav. Pulje på ca. 12 dage, ledelse kan lægge uden for 

underkrav gennemsnit 26 lektion undervisning. Tillid mellem parter. Fleksibilitet. Mange lærere 

vælger selv fuld tilstedeværelse, har insisteret på gode forberedelsesmuligheder. 

Krav/forventning om temasamarbejde (Var i forvejen krav/forventning om teamsamarbejde). Fra 

lederne – udfordring af logistik med sammenhængende forberedelse. Afstemninger af forventnin-

ger til opgaver + tidsforbrug. Nyt at skulle have dialogen om krav. 

Fra lærerne: ressourcemangel. 

Mangel på tid til at kunne være den lærer, man gerne vil være. 

 

Alle skoler bevaret 

- Flad ledelsesstruktur på lederplan. 

- Har kunnet føre egen kultur videre med en kompetent leder fra ”den store” skole. 

- Målet er 26 timer gennemsnitlig. 

- Fiks- og flekstid. 

- Fælles lang mødedag. 

- Dialog om arbejde uden for matrikel. 

- Dialog om placering af øvrig tid – herunder forberedelse. 

- Målet har været ½ dag for alle lærere. 

- Opgaveoversigten er vedr. fælles møder/forløb meget detaljeret. 

- Problem at få struktureret pædagog- og lærersamarbejde. 

 

Medarbejderudvalget har lavet forståelsespapir på de 16 skoler. 

Lokale traditioner er bevaret. 

Høj grad af samarbejde med udgangspunkt i bilag 4.  

9 timers forberedelse inkl. 2 timers fællesforberedelse. Maks 28. lektioner pr. uge.  

Set på andre opgaver! Er det en læreropgave, eller kan den løses af andre? 

Der bliver arbejdet efter klare mål, og kerneopgaver er læring/undervisning, det forberedelse + 

samarbejde.  
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Ingen lokal aftale: Flekstid på +10, -10 månedligt  lærere holder selv styr på tid. 

Ingen lokal aftale (fuld tilstedeværelse). 

Positivt: 

- Lærerne har indflydelse på deres eget arbejde. 

Styregruppe: 

- Snakker om hvordan det går (TR, AMR, leder). 

Dialog løbende ml. leder og TR også på lærermøder snakkes der om, hvordan tiden slår til.  

Lærerne kommer til leder og fortæller, hvis der er noget, der ikke går. 

Leder flytter rundt på noget, hvis opgaver ikke kan nås. 

 

Tilrettelæggelse drøftet med TR og MED-udvalg. Det har ført til beskrivelse af arbejdstid. Under-

visning fremgår af beskrivelse. Andre opgaver afstemmes i teamet samt undervisningsopgaver 

som vikararbejde - fungerer – forskelligt – godt – lærer arbejder med tilrettelæggelse af under-

visningstid og skemaer styres tæt på indholdet af undervisningen. Arbejdstiden defineret på afta-

le mellem skoleleder og TR. Enkelte medarbejdere flekser selv. Arbejdstid inden for ramme af 10 

timer.  

Udfordring – vikardækning i udskoling. Bruger for meget tid på at administrere.   

 

TR og leder arbejder mere og bedre sammen end tidligere på skolen. Det er blevet vigtigere at 

have TR med.  

Individuelle aftaler fra start. Uenighed om brugen af individuelle aftaler. Leder og TR enige om at 

signalere uenigheden. Op til 5 timer pr. uge. Individuelle aftaler noteres på intra, så alle kan se, 

hvem der er til stede hvornår. Rammeaftale om fleks på skolen: Ingen fleks ved teammøder og 

lignende. Torsdag eftermiddag må ikke flekses, med mindre der ikke er planlagt møder. Ledelse 

og TR er meget opmærksomme på, at muligheden for at fleks fordeles retfærdigt. Både glade for 

fleks, mens andre ønsker at lægge alt tiden på skolen. Fælles indflyvning og udflyvning i alle 

teams. 

 

- Adm. grundlag (ligner aftale). 

- Pulje på 240 timer til hver lærer. 

- Puljen må lægges hjemme. 

- Flekstid lokalt på udvalgte skoler – f.eks. 5 flekstimer/måned. 

- skole: Stor tilfredsstillelse, lyttende ledelse. 

- Ca. 760-820 klokketimers undervisning. 

- Skoleårets planlægning: Ønsker, samtale, skema – måde igen ledes. 

- Ingen timer på opgaver – forskellig holdning. Vikartimer ”afregnes”. 
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- Administrationsgrundlag.  

- Som udgangspunkt fuld tilstedeværelse.  

- Muligfor for 3 matrikelløse timer, ikke en rettighed”. Det skal passe ind i skolens planlæg-

ning.  

- Ikke noget dokumentationsskriv for de 3 timer.  

- De matrikelløse timer kan naturligvis ikke udløse noget ”aften”-tillæg.  

- Aftalen er helt officiel, så den enkelte lærer kan fx kontakte forældre eller andet i de tre ti-

mer.  

- Ikke alle benytter sig af muligheden. 

 

- Administrationsgrundlag.  

- Gøre ting fælles med Esbjerg Kommune, er ikke nødvendigvis den bedste løsning.  

- Laver planer, hvor det er muligt at mødes lærer/pædagog.  

- Ønsker ikke en fast pulje til fleks.  

- Lærerne ønskede i starten et tidsregistreringssystem.  

- Dialog med lærerne omkring arbejdets tilrettelæggelse. 

 

- 240 turnus ”ikke tilstedeværelse”. 

- 7/uge timer forberedelse, også fælles.  

- 1 time midt på dagen, hvor pæd. varetager uv. (inkl. pause)  ikke pæd. Ansvarligt.  

- Blok 2 timer onsdag fælles (Hele skolen). 

- Blok 2 timer om ugen onsdag for hvert team.  

- Fagene fordeles først efterfølgende ”andre opgaver”.  

- Styrer selv arbejdstid. 

 

Læreren 35 timer på skolen. 6 timers råderum til at arbejde hjemme/på skolen. 40 timer til sko-

leudvikling (aftalt med TR til forskellige former for møder). 7 timer til fælles og individuel forbe-

redelse. Aftale om tilstedeværelsestid selvfølgelig være der i undervisningen. Der er 27-28 un-

dervisningslektioner om ugen, og der sættes tid på opgaverne i opgaveoversigten. 

 

Fast tilstedeværelse. Svært at sidde 40 timer. Forskellige behov. Der arbejdes nu med fleksibel 

komme/gå tid. Faste mødedage – kan ikke sige nej til møder meldt ud en uge forinden. Der er 

mødeafvikling på forskellige tidspunkter, hvilket fører til flere effektive møder. 

 

Samarbejdsparterne imellem. Aftale mellem kreds/kommune en realitet. 240 timer til lærernes 

disposition. 35 timers tilstedeværelse (gennemsnit). Faste tidspunkter til mødeaktivitet. 40 ti-

mers uddannelse. Bruger begrebet ”arbejdsbelastning” (ikke nødvendigvis tid). 

 

Ingen aftale. Enighed mellem kreds + forvaltning at bilag 4 følges. Mulighed for fleksaftale lokalt 

på skolerne, der bygger på tillid, egen registrering. Alle er glade for muligheden det giver fleksi-

bilitet. Mange vælger at arbejde på skolen. 

 

Ingen aftale i kommunen. Administrationsgrundlag fra kommunen. BUPL + kreds + forvaltnin-

gen. Kredsen ikke del af det. Hvordan man tilrettelægger – flekstid – andre steder end på skolen. 

Ingen fikstid. Tir.  kl. 17.00 tors.  kl. 16.00 til møder (arb. tid aftale med skolelederen om 
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kan flekse). Man må selv placere sin arbejdstid. Aftaler om arbejde andre steder (hjemme) efter 

aftale med leder. MED – faste ting at drøfte. Adm. Grundlag efter planlægningen er slut. 

 

Kommunal lokalaftale – fælles ramme, fleksibilitet, samarbejde med forældre, mulighed for kvali-

tet. Pulje 215 + forældresamarbejde. 35 timer tilstedeværelsestid gennemsnitligt per uge. Til-

fredshed blandt medarbejdere og ledelse. Løbende dialog og fleksaftaler på den enkelte skole. 

Samarbejde i teams skemalagt samt fællesmøde årgangsvist inkl. pædagoger fra år 1 efter lov 

409. 4 fagdage per uge over 4 ugers årlige faguger. 

60 min lektionsvarighed. 

Koncerteret understøttende undervisning til tolærerundervisning i indskolingen = bedre kvalitet. 

Dialog m/ ledelse. 

 

Lille enhed med 7 lærere. Samles alle sammen i en enhed omkring en planche med opgaver. 

Hvilke opgaver bibeholdes og skal evt. fjernes?  

Ligelig fordeling af opgaverne - herunder ressourceopgaverne. Lederen er med under dette, og 

lederen sidder dernæst med opgavefordelingen + skema. Gode blokke med tid til forberedelse. 

Lille sted med max 50 meter til opgaverne. Kræver en positiv indstilling til opgaveløsninger. Skal 

pr. 1. august sammenlægges med større skoler.  

Fagdag evt. mat. – hvor de øvrige lærer forbereder – dette skal gerne med til ny skole.  

Fleksibilitet – dog med 40 timers tilstedeværelsestid. Man må gerne afspadsere på undervis-

ningsdage.  

Kontaktlærerfunktionen er presset i forhold til løsning af diverse opgaver – presset på forberedel-

sestiden.  

 

 Mulighed for hjemmearbejde 10 %, - 4 +/uger. 

 Aftales med ledelsen – hvis man vil bruge ordningen. 

 Hensigten var at minimere samvittighedskvalerne ved ikke at kunne nå opgaverne på skolen. 

 Lokalt aftalt – udenfor kommunens ramme. 

 Nogle arbejder mere hjemme  dilemma! 

 Arbejdspresset er for stort – der må handles. 

 Forbedret mulighederne for samarbejdet. 

 

41/42 uger valgfri tilstedeværelsestid 37 timer om ugen. 

160 timer pulje til egen disposition. 

Alle møder kl. 8.00 – alle får en gå hjem tid. 

Fleksordning – 2timer og derunder administreres selv. Derudover aftales med ledelse. 

Medarbejdere registrerer selv fleks. 

÷/+15 timer fleksramme. 

52 positioner/lektioner uv-tillæg på forhånd. Mellem 24-25 lektioner pr. lærer pr. uge. Psykisk 

arbejdsmiljø. Grøn smiley pga. lavt sygefravær. Møde med TR hver 14 dag. Møde med AMR hver 

21 dage. Møde med TR/PÆD hver 21 dag. Fleksordning er rigtig god. Hver onsdag kl. 15-16.30 

pæd.tid. For alt personale. Teammøder er skemalagt. 

 

Mødetid kl. 7.45. Aftales i afdelingerne. Hver anden uge lang dag til kl. 15.30. Tirsdag kl. 16.00. 

Lang onsdag. Afd.møder ikke skemalagte møder i år. Fleksordning (- morgen). Selvforvaltning i 

flekstid. Vikardækker inden for teamet /ind, midt, udskoling. 6 ferieuger. 25-26 lektioner i under-

visning. Ekstern dækning ved sygefravær. 4 med møder om året. 
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Fuldtilstedeværelse – årsnorm 750. 

Lokalaftaler med mulighed for flekstid – hvis man er presset. +/- 20 timer inden jul og sommer 

fra kl. 7-17. 

Lokalaftale ml. kreds og kommune tilstræber, at så meget som muligt står på opgaveoversigt fra 

start. 

MUS: ønsker til skema fagligt/personligt/pædagogisk. 

 

- Ingen kommunal lokalaftale. 

- Det går meget op i tal på skolerne (virksomhedstænkning). 

- Lille skole – ramt af sparerunderne. 

- 160 elever og 11 lærere. 

- Værner om forberedelsestiden (ikke vikar). 

- Lærerne fritages for undervisning i spidsbelastningsperioder (fx elevplaner). 

- Mindre puljer. 

- Typisk fast arbejdstid 7-15 (tilstedeværelse). 

- ”Kom i god tid, hvis det brænder på”. 

- Lærerne dokumenterer tidsforbruget. 

- Folk føler sig pressede. 

- Ikke tegn på, at der forhandles en lokalaftale. 

- Ingen ligger over 750 timers undervisning, der er ikke råd. 

- Fantastisk kollegialt samarbejde (vigtigt!). 

- Lærere og ledelse forsøger at løfte opgaverne sammen (vi er i samme båd). 

- Pædagoger ikke med i undervisningen. 

 

- Max 26 lektioner pr. lærer. 

- Ingen eksterne vikarer. 

- Opgaveoversigt uden tid - v. specifikke opgaver bliver man reduceret i tid. 

- De enkelte medarbejdere skal selv flekse og styre – i år har de et system med fiks og fleks. 

På månedlig basis 8 timer +/-. 

- Pulje på 20 timer (aften/andre arrangementer). 

- Møde kl. 7.30 hver morgen for alle lærere. 

Overvejelse: Ville det være bedre at sætte tid på opgaverne? Ville det være mere gennemskue-

ligt? 
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- TR og skoleleder har lavet et skufferegnskab med tid på opgaverne. Lærerne kender deres 

eget. 

- Nu er det synliggjort, at der måske kun er et kvarter til at forberede en undervisningstime. 

Uretfærdighedsfølelsen blev elimineret. 

Det gode ved eksemplet: Uretfærdighedsfølelsen er væk. Mere accept af vilkårene. 

 

- Forskellige aftaler ude på de enkelte skoler – de er i dette skoleår blevet mere ensrettet i 

dialog mellem lederne/TR/kreds. 

- Forventningsafstemning – tid på opgaverne. 

- Synliggørelse af, hvad der forventes, man bruger på opgaverne. 

 

- Der er en fælles forståelse i kommunen. 

- Der er en særlig fleksaftale, men skolerne beslutter selv, om der er korte eller lange dage. 

- Dage kan placeres på elevfrie dage fx påske. 

- Det gav god mening, at lærerne ikke har uger på 41 timer, men 39. 

- Det gode er, at man kan møde forberedt op mandag efter påskeferien. 

- Arbejdstiden skal lægges på skolen, men lokalt i MED laves retningslinjer for skolen. 

- Medarbejder/leder kan lave en aftale om konkrete opgaver, der kan placeres hjemme. 

 

Tilrettelæggelse af arbejdet – skematid sammenhængende. 

Blok til forberedelse 2-3 timer. 

Teammøder skemalagt – ordentlig tid. 

Egne arbejdspladser. 

Samarbejdstid er skemalagt. 

Møder for alle – altid torsdag hvor alle er på job til kl. 17. 

Tilstedeværelsestid 35/5 (selvvalgt evt. forberedelse hjemme). 

Forældresamtale starter kl. 14.00/14.30. 

Max op til 3 timer – stop kl. 17.00. 

Helt stort møde for hele skolen om aftenen – kl. 19-20 – 1 til 2 gange årligt. 

 

Der er udarbejdet en lokalaftale mellem skole og kreds – en fleksaftale. Fast arbejdstid kl. 07:30-

15:00 hver dag – hvor der er lektioner, og faste møder ligger fast.  Øvrig tid + forberedelsestid 

må man placere, som man vil ml. kl. 07-17. God tilfredshed, dog er der nogle gnidninger – især 

ved personer med nedsat tid + hvis et team ikke er velfungerende, og de ikke selv kan finde tid 

– der er ca. 10 i hvert team, og det kan vanskeliggøre det. 

Ift. opgørelse er der ingen kontrol, det kan dog komme, hvis der opleves ekstrem adfærd. Aftalen 

giver fokus på opgaven. Hvis det fungerer i teamet, så fungerer aftalen. Det bedste er lærerne, 

de har større indflydelse på egen hverdag. Lærerne kan tage ansvar. Det giver ikke mening at 

kontrollere lærerne. Eksemplet bidrager til at blødgøre fast arbejdstid. Forudsætningen for denne 

aftale er en præcis formulering på nogle områder – fx hvad forberedelsestid er, og hvilke opga-

ver, der skal løses. Nogle kollegaer omdefinerede deres arbejdstid – nogle mødte først kl. 11.00. 

Der er kun en mulighed for at flekse. 

 

 Fuld tilstedeværelse. 

 Individuelle aftaler med ledelsen. 

 Ingen fleksibilitet medmindre det er aftalt med ledelsen. 

 Mangel på samlet forberedelsestid. 
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- Opmærksomhed herpå fra ledelsen. 

 Savner at kunne mødes og ses på kryds og tværs af hele skolen. 

 Mere effektive på teammøder/planlægningsmøder. 

 Det er nemt at finde folk, da alle er på matriklen på samme tid. 

 Dilemma: Pas på med ikke at overholde arbejdstiden + illoyalt at arbejde hjemme >< møde 

uforberedt op i klassen. 

 

 Altid teamsamarbejde. 

 Medarbejdere har medansvar og medbestemmelse på stort set alle områder. 

 Skemalægning er lidt problematisk. 

 750 timers undervisning for alle. 

- dækker over fagfagligt/USU/Støtte m.m. og inklusionstid. 

 Koordinatorer styrer/planlægger dagen mht. vikarer og andre ændringer i løbet af dagen. 

 3 timers fastlagt undervisning. 

 Mulighed for flekstimer (gå 1 time tidligere, blive 1 time senere). 

 Skolelederen har en forventning om, at medarbejderne henvender sig ved tidspres. 

 

Fuld tilstedeværelse. 210 dage (max 215). 

Aftale: 

 Fleks 4 dage om ugen uden for undervisning og fastlagte møder. 

 Den enkeltes ansvar at ransage kalender for muligheder. 

 Ledelsen har vetoret. 

 Frihedsfølelse uden kollegiale bebrejdelser. 

 Fiks og fleks +/- 10 timer. 

 UGE 7 = 35 timers buffer som er selvforvaltet. 

 Ingen overtidsbetaling for egen tilrettelæggelse. 

 44 % uv-tid = 750 timer  25 lektioner. 

 

Ingen egentlig kommunal aftale men et fælles forståelsespapir udarbejdet af forvaltning, DLF og 

skolelederne. Frie hænder inden for rammerne. Ret forskellig praksis fra skole til skole. 

Kulturændring på skolen ift. overarbejde efter lov 409. 

Tydeliggøre over for medarbejdere, hvad der er til debat, og hvad der IKKE er. 

Fleks er noget folk styrer og mulighed for at tage en arbejdsopgave med hjem (dog kun efter) 

aftale med leder. Ikke tid på aktivitetsoversigt men i processen op til, er der dialog om opgavens 

indhold og omfang. 

I spidsbelastningssituationer kan man gå til sin leder og få hjælp til at prioritere. 
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Tillidsrepræsentant: Der er et godt samarbejde mellem den daglige leder, også kaldet pæ-

dagogisk leder og TR. Lokalt gør de det, at individuelle lærere selv arbejder med registre-

ringsark, og det regulerer de selv. Leder er imødekommende for TRs ønsker. Nye lærere 

tilgodeses, så de fagfordeles først. Udgangspunktet er, at møder kun afholdes, hvis de er til 

gevinst for undervisningen. Der opereres desuden med kendt forberedelsestid, hvor alt er 

gjort op på forhånd. Man forsøger desuden at samle undervisningsblokkene enten om mor-

gen eller om eftermiddagen. Løbende koordinering med SFO for at styrke samarbejde på 

tværs, hvor man har formaliserede møder en gang om måneden. 

 

Der kan laves individuelle aftaler om hjemmearbejde ved retteopgaver m.m. 

Alle har egen arbejdsplads, men der er ikke stille-arbejdspladser. 

Der er tro på, at en aftale om arbejdstid er på vej. 

Forberedelse samles i klumper, når folk ønsker det. 

Samarbejdstid lægges i skemaet. 

En lang dag om ugen til lærermøder m.m. 

Forældresamarbejde afsluttes før kl. 17. 

En pause mellem undervisning og forberedelse forbedrer forberedelsen. 

 

Ledelsesgruppen samarbejdede grundigt forud for lov 409. ikke justeret ret meget undervejs. 

Fiks/fleks i forehold til tilstedeværelsespligten. Fører lidt ”statistik” over, hvilke forhold der udlø-

ser behov for at ”gå”. Statistik for at hjælpe ansatte, hvis der viser sig et mønster. Fra kommunal 

side er der ikke mulighed for at indgå lokalaftale. Forberedelsen er under pres, men måske ikke 

en ny problemstilling. Tidsfastsættelse + akkorderne før var også et skøn. Problemer med tid til 

forberedelse søges løst via dialog. 

 

- Kommunal forståelsesaftale med gennemsnit 733 undervisningstimer for alle skoler. 

- Har opgaveoversigter som gælder for hele året (ingen nye opgaver i løbet af året). 

- Der er vikarpulje i de 733 timer. 

- Meget få lærere har over 750 timer. 

- Ikke fuld tilstedeværelse, man skal deltage i de møder der er, men kan ellers arbejde hjem-

me. Alle har mulighed for at have sine 40 timer på skolen. 

- Et arbejdsår i Fredericia Kommune er altid på 1680 timer. 

- Udviklingsarbejde er langt ind fra skoleårets start som team- og pæd.råd.møder. 

- Der er pres på ift. forældresamarbejde, som tager meget tid. Ingen klasselærerfunktion, men 

kontaktlærerfunktion – ikke tilfredsstillende, det er svært at løse opgaven ordentligt. 

- Meget lav sygefravær for lærere i kommunen. 

- Meget dialogbaseret på skolerne. 

- Læringsplatform: en årsplan + 2 forløb i efteråret pr. årgangsteam. 

- Man kan tage vikartimer, som udløser fridag. 

 

Rammeaftale fuld tilstedeværelse. 

214 arbejdsdage, 200 skoledage, skal være der i uge 32. 

Men man kan afspadsere i skolernes ferier, så man har mulighed for mere arbejde. 

719 undervisningstimer – en dag til 16.00 (netværk, vejl.) – en dag til kl. 15.30 (møde) – fleks-

tid 

Mere pause til elever. Pga. indsatsområder. Alle årsplaner i Easy IQ. 

Synlig læring og få forløb lægges i dansk. 
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Juni er undervisningsfri.  

Der er samarbejde med skoler i udlandet  Jævn fordeling af arbejdstid  35 timer tilstedevæ-

relse. Regneark til hver lærer. Udover undervisning er der blå tid. Ugerne kan svinge meget. 38 t 

 42 t. Der er en del dialog med ledelsen om forbrug af, hvorledes timerne fordeles. Fredag in-

deholder mest fleksmuligheder. Forberedelse lægges ind imellem undervisningen. 6 timers forbe-

redelse tilovers. Tid til kredsstyrelse tages fra forberedelsestid.  
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2.3 Arbejdstidens opgørelse 

 

Herunder fremgår en række lokale eksempler på arbejdstidens opgørelse.  

 

TR: Der er lavet en ”bank” over ekstra timer/arbejdsdage. Det er aftalt med ledelsen. Selve 

arbejdsugen er fast fra kl. 07:45-15:15. Desuden er der en fast arbejdsdag hver torsdag til 

klokken 17 for alle. Professionelt læringsfællesskab om onsdagen i 45 minutter. Hvis man 

har behov for at lægge sin forberedelse om, så omlægger man forberedelsestiden til hjem-

met. Det skal ikke dokumenteres. Desuden arbejder vi med ”tilfældig forlængelse af skole-

dagen”, (hvis der pludselig står forældre, der kræver opmærksomhed), der er 10 timer til 

dette. Arbejdstiden koordineres med nærmeste leder, og det hele køres på tillid, og sådan 

opgøres arbejdstiden også (ud fra tillid). Det vigtigste er, at det hele aftales på forhånd, så 

lederen får en chance for at planlægge. Ingen forskel på nye og unge lærere. 

 

Lederen inviterede alle lærerene efter skolestart (ca. oktober/november) til en individuel 

samtale, meget kort. (Opgaver, skema, hvordan er du kommet i gang). Noget, der skal kig-

ges på? I første omgang, korte samtaler). Ved behov afholdes individuelle længere samta-

ler. Rigtig god erfaring med det! 

 

Der er udarbejdet en lokalaftale mellem skole og kreds – en fleksaftale i Holstebro Kommu-

ne. Fast arbejdstid kl. 07:30-15:00 hver dag – hvor både lektioner og faste møder ligger 

fast i kalenderen.  Øvrig tid + forberedelsestid må man placere, som man vil ml. kl. 07-17. 

God tilfredshed, dog er der nogle gnidninger – især v. personer m. nedsat tid + hvis et team 

ikke er velfungerende, og de ikke selv kan finde tid – der er ca. 10 i hvert team, og det kan 

vanskeliggøre det en smule. 

 

Ift. opgørelse er der ingen kontrol, det kan dog komme, hvis der opleves ekstrem adfærd. 

Aftalen giver fokus på opgaven. Hvis det fungerer i teamet, så fungerer aftalen. Det bedste 

er, at lærerne har større indflydelse på egen hverdag. Lærerne kan derved tage ansvar. 

Aftalen bidrager til at blødgøre fast arbejdstid. Forudsætningen for denne aftale er en præ-

cis formulering på nogle områder – fx hvad forberedelsestid er, og hvilke opgaver der skal 

løses.  

 

Arbejdstiden opgøres af medarbejdere efter eget valg. 34 timers tilstedeværelse + 5 hjem-

me/skole. 2 mødedage om ugen. Hvis man ikke kan deltage i møderne, skal man kontakte leder 

omkring hvorfor. 5 ugers sommerferie (vinterferie i uge 7 v. 6. ferieuge). Hvis man ellers vil for-

berede). Fiks og fleks er der ikke interesse for – lærerne skriver selv op, hvis de vil. Der er tillid – 

hvis man føler, man ikke har tid nok, kan man altid tale med en leder. 

 

Opgaveoversigten udarbejdes af ledelse i juni – efterfølgende drøftes dette med lærerene. 

780 undervisningstimer pr. lærer. Der er ikke tid på øvrige opgaver, hvorfor det kan være svært 

at gennemskue for lærerne. Selvstyrende teams, men ledelsen lægger skemaerne. Der er en 

”åben dør politik” – man kan altid komme til sin leder. Nogle opgaver vokser ”pludseligt”, og det 

er svært at håndtere. Når alle er ansvarlige er ingen ansvarlige  det er et problem, at alting 

fordeles ud på alle. Man kan benytte et registreringsark. Frustration mellem lærer og pædagog 

pga. forskellige vilkår og aftaler. Oplever meget topstyring – ”pålæg”/initiativ ovenfra  det for-

styrrer. Fuld fleksibilitet – til rådighed for ledelse indtil kl. 17.00. 

 

 Fiks  fleks aftale opgør dagligt arbejdstid – møde 10 min – gå hjem 5 min. 

 37½ time på skolen. 
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 90 timer i pulje til egen tid – kan samle sammen. 

 Start fuld tilstedeværelse. 

 Foregået stille og roligt. 

 Det gode: hav mulighed for at flekse ud. Ud fra skema man kan selv vælge. 

 Tabulex: registrere - kan se hvor meget man har været der. 

 Ikke lederen der går ind og tjekker. 

Lederen har mulighed for at opgøre tid ud fra det. 

 

Opgørelse af arbejdstid. Har noteret alle opgaver med tid. Var dog ikke muligt pga. tidspres. 

Nåede det ikke. Der er ikke tid til lejrskoler, skolebestyrelser, afgangsprøver. Detaljeringsgraden 

er god – der er gennemskuelighed, og det giver ro for medarbejderen, men der er ikke tid nok til 

opgaver. Der er ikke nogen ”plan” for, hvad man gør, hvis der ikke er tid nok til opgaverne. Afta-

le med leder kan være, at man har lov til at prioritere og skære væk. 

 

Aftale mellem kreds og kommune. 37 timers tilstedeværelse. 4 timer kan løses andre steder. 

Godt for arbejdsmiljøet. Opgørelse af arbejdstid – 4 ugers interval. Eventuel overtid udbetales 

eller afspadseres i næste måned. Det opleves, at der løsnes op for den rigide tænkning vedr. 

arbejdstid.  

 

 Lille skole, 120 elever. 

 Fuld tilstedeværelse. Fikstid når der undervises. Må gerne flekse på forberedelsestiden. 

 Glad for fuld tilstedeværelse. Hvis der arbejdes hjemme, aftales det. 

 Arbejdstiden opgøres via et skema i trio. 

Vores model passer godt til vores skole. Der er stor forskel på skolerne i kommunen. 

 

- Drøftelser om opgørelse af arbejdstid. 

- Regneark: Dynamisk fiks- og flekstid – kører hjem kl. 14, hvis man er færdig. 

- Giv og tag, fokus på opgaveløsning. 

- Oversigten. 

- Undervisning. 

- Deltagelse i skolearbejde, planlægning. 

- Team bestemmer. 

- Opgavefordeling. 

- Ro på arbejdspladsen. 

Groft samarbejde: fokus på opgaveløsningen. 

 

- Fælles aftale med lederen om håndtering – godt udgangspunkt. 

- Herefter lokal tilpasning som får mere og mere vægt. 

- Det er godt med lokale muligheder. 

- Der er lokalaftale om unv.-tillæg, så det skal ikke gøres op (26 lekt./uge). 

- Alle får samme unv.-tillæg uanset antal unv. opgaver.  

- Der er ingen tid på øvrige opgaver.  

- Det er godt med respekt for alle opgaver, da alle får samme tillæg. 

- Opgaverne kommer i fokus. 

- Undervisningstiden opgøres ikke, da det er afregnet. Intet behov for arbejdstidsopgørelse. 
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- Arbejdstidens opgørelse giver ikke meget mening pga. flekstid. 

- Dialog hvis tvivlsspørgsmål.  

- Lærerne udfylder løbende fleks. 

- Lokalaftale med skoletilpasning. 

- Undervisningstillæg følger fleksskema.  

- Opgavebeskrivelsen omfatter alle kende opgaver fx skolefest osv.  

- Fleksskemaet = arbejdstidsopgørelse.  

- Aftale baseret på tillid. 

- Kommunal forhandling om grundprincipper. 

- ”Skoleaftale” med udgangspunkt i de lokale aftaler. 

Fleksibilitet lokalt tilgodeses mest muligt. 

 

Da vi startede med bilag 4 – 40 timers tilstedeværelse på skolen. Brugt pæd-råd til, hvordan 

man håndterer dette uden ind/udstempling på en lille skole.  

Svært at se, hvornår vi kan mødes. 

Den enkelte var inde og lave aftale om møde/gå-tid på større skole. 

I år 35 timers tilstedeværelse – de 5 timer kan der flekses + der kan lave individuelle aftaler – 

foregår i tillid – de individuelle aftaler er ikke offentliggjort. 

Opgørelsen af arbejdstiden sker i tillid, men hvis der kommer overtid i løbet af en måned laves 

aftale om afvikling.  

Det er godt, at det er lavet i tillid – det betyder, at der tænkes professionel omkring lærergernin-

ger. 

 

Tilstedeværelse 40 timer, nogle skoler 35 + 5 timer. 

Nogle skole fokus på at løse opgaven – ikke fokus på tilstedeværelse. Det fungerer godt for alle 

parter.  

Tilliden tilbage til de professionelle. 

Rendyrket lov 409 fungerer ikke. Tanken om stemple ud og ind hænger ikke sammen med læ-

rergerningen. 

Forslag i byrådet om 32-8 timer tilstedeværelse ikke vedtaget.  

Forskelligt undervisningstal på de forskellige skoler, men ca. 800 eller 750 timer.  

Flere undervisningstimer i Rebild end Vesthimmerland. 

Man gør ikke arbejdstiden op kun en gang – man holder øje hele året.  

 

Der er 2,5 timer fleks om ugen.  

Der er en 35-5 model. 

Fleksen skal man som lærer selv styre. 

Tjeneste hjemmetid 5 timer – fungerer rigtig godt. Det kan give ”luft” – man kan skubbe opgaver 

til senere på aftenen.  

Børnefamilier brugte mest tid på skolen.  

Retteopgaverne bliver brugt i mellem og udskoling – her rettes der hjemme.  

Der undervises med loft på 800 timer. 

Personligt bruger jeg ikke 35-5, jeg vil gerne være på min arbejdsplads – det passer ind i mit 

skema.  

TR-arbejdet bruges mest for komme og gå-tiden.  

Opgørelsen af skemaet går i nul – men der kunne godt være et ”tydeligt regnskab”, så der var 

helt sikkerhed om forbrugsret.  

Forberedelse kan godt blive presset, når der kommer ekstra timer i ud. eller møder. 
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Regneark på arbejdsopgaver i håb om en matematisk retfærdighed. Der kompenseres for pri-

mærlærer i klassen. Der reduceres med 1 ugentlig lektion.  

Regnearket er synligt for lærere. 

 

Kommunalt fleks: 10 t som ikke må overskrides. 

- Regneark til registrering. 

- Fleksibilitet.  

- Bedre tid og ansættelse har. Har ikke følt sig presset på forberedelsestid.  

- 3 mdr.  Ledelsen. 

Brugen af flekstid bruges af ledelsen/medarbejder til at flytte opgaver til andre opg.  

Godt for arbejdsmiljø at det er fleksibilitet og tilfredsstillelse i læsningen af opgaven.  

Restpulje er styret i dialog. 

 

Dialog med chefen om de 14 punkter. Chefen vil ikke være bundet af aftale – derfor ”forståelses-

papir” (= På TR’s initiativ).  

Værdier er med + hvordan tiden tilrettelægges + hvor/hvornår løses mm.  

Lærerne vil gerne mere end det.  

Man har diskuteret med ledelsen, om der skal tildeles mere puljetid til en given opgave (= en 

åbning)  Individuel aftaler (dag med åbenhed). Excel-ark til tidsregistrering. 

 

TR foreslog fra dag 1.  

Transparent elektronisk flekstid. Grundskema +/- 3 timer max 3t/om mdr. Danner præcedens i 

kommunen. Bygger på tillid. Bruger et par timer/ugen med TR/leder. Faste mødetider (lang 

ons/tor), hvor man ikke kan flekse. 

 

Justering af undervisningstimer i forhold til opgaver.  

Mulighed for at vælge flekstid.  

Der bruges ikke tidsregistrering, da der er tillid til medarbejderne. Løbende justering af arbejds-

tiden.  

Planlægning af fagfordeling hvor ledelsen fordeler timerne, for næste skoleår.  

Komme/gå-skema som personalt skal rette sig efter – fastsat tid. Der er ikke fastsat tid til andre 

opgaver.  

TR-funktion – der bruges meget tid på at medarbejdere er frustreret over, at den planlagte ar-

bejdstid ikke holder. Opfattelsen af at kollegaer bliver presset. Teammøder er skemalagt. Udefra-

kommende, arbejdsprioriteter som ikke er planlagt. 

 

Kun 9 lærere, som ikke bruger lang tid på fagligfordeling. Løbende dialog.  

- Skemalagt teammøde start/slut dage. 

- Udviklingsmodel PAF. 

- Ressourcefordeling – gruppe/holddeling. 

- Opgørelse af arbejdstiden TRIO – ledelse har været svært. 

- 5 timers forberedelsestid. 

- Lokal aftale forberedelse. 

- Oversigt leder loven og informerer. 

- Prioriteret en dag tidligt fri kl 12.30. 

- Fagteam + klasse/hold team. 

- Individuel registrering. 
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Samarbejdsgrundlag. Drøftelse. Leder og TR. Tæt på det der var før lock-outen.  

Estimerede årstimer (lokal aftale)  giver ro. 

Tidligere TR-samtaler med 10 % af lederne.  

I år ingen stres samtaler.  

SL+TR enige om at indkalde til samtale hvis lærerne ikke opgør arbejdstid i 4 årlige perioder 

(forebyggende overtid).  

Godt arbejdsskema. 

 

Alle indkaldt til samtale efter fagfordeling.  

Ingen opklarende samtale efter sommerferie – rullende skema. Jævnlig dialog med ledelsen. 

Ledelsen lytter og prøver at tage hensyn. Svært med balance mellem opgaver og undervisning. 

Hvis for lidt undervisning er resultatet ”for mange lærer”.  

Godt lokalt samarbejde. Savner lokalaftaler i kommunerne. Undervisningstimetal ca. 730 timer. 

Ikke formelle tilstedeværelsestid. Kan flekse. Meget individuelt hvordan de enkelte lærer har det 

med arbejdstiden. 

 

Ikke fuld tilstedeværelse 37-3 samt flekstid. Helst ikke over 10 timer overarbejde pr. måned 

(lokalaftale). 

Retningslinjer arbejdes der ofte med.  

Fælles forberedelsesmuligheder – fagteams og andre teams.  

Opgørelse er individuel.  

Stort sygefravær – taget forskellige initiativer til at forandre dette.  

God dialog mellem medarbejdere og ledelse – synlig ledelse. Ny leder har ændret forholdene – i 

proces.  

Arbejdstidsaftalen er en forbedring siden lov 409 – men ikke i mål. Mål og midler.  

Bedre arbejdsforhold arbejdes der med  et af dem er inklusionsrådet. 

 

1) Der er lavet et samarbejdsgrundlag. 

 Lokale medspiller medarbejderudvalg spiller en afgørende rolle i forbindelse med varsling fx 

lærerne får en opgaveoversigt med tid på opgaverne, samtale ud fra den med lederen om-

kring opgørelse ud fra opgaveplanen. 

 Opgaveoversigten kommer ud før skolestart – opgørelse v. skoleårets afslutning. 

 Tid til opgaverne – er ikke ud fra aftaler – men sker ud fra samtaler i kreds og med ledere 

(der er enighed mellem balance mellem undervisning og opgaver i forbindelse med under-

visning).  

Medarbejderudvalg = retfærdighed. 

2) Ro og gennemsigtighed, retfærdighed: 

Alle har overblik. Meget undervisning – færre opgaver og omvendt. Har mange opgaver, 

mindre undervisningstillæg, men med lønaftaler på lønaftale i loft. 28 leksikoner skal man 

godkende det i kredsen.  

Samarbejdsgrundlaget har givet ro på fællesfodslag, % fast tilstedeværelse, god tone og opbak-

ning fra lærerne. Arbejdet skal kunne foregå fra arbejdspladsen. 

 

Opererer med individuelt timetal til samme opgave. Desuden arbejdes der med tillidsbaseret 

ledelse og derfor ingen optælling af timetal. Årsplaner indeholder muligheden for faglig fordybel-

se.   
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Ingen fælles aftaler, men dialog på skolerne. Efterhånden bedre dialog med kredsen. Nu er der 

en flekstidsaftale, som skoleleder og TR kan indgå lokalt. Det har hjulpet. Typisk har man 7,4 

timer til rådighed derhjemme. Fiks- og flekstid. Man kan godt blive pålagt nye opgaver under-

vejs, hvor læreren så skal prioritere tid anderledes. Det og deres, at der ikke kan ansættes nok 

lærere, idet eksempelvis energiudgifter er en del af skolens ressourcetildeling. Stort problem at 

kun undervisningstiden er beskrevet. 

 

Fleksibilitet: fiks og fleks fra start. Værktøjer eksisterer, men tillid er fremtiden.  

Arbejdstidens opgørelse. 

Beskrivelser, så fordelingen er kendt. 

Kendskab til hinandens opgaver.  

De er lavet ”private” regneark, der benyttes forskellige steder.  

Medfører gennemsigtighed og viden. så der er ro omkring opgaver mv.  

Samarbejde: Det tillidsfulde samarbejde mellem ledere og lærerkreds fungerer og ”løser” pro-

blemer - ofte inden de opstår. 

 

Minus lokalaftale – kredsen ønsker det.  

Dialogmøder flere gange om året (problemløser). Gode erfaringer (bedre fagfordeling). Individu-

elle skemaer.  

Uge 31 + uge 26: til dels tilstedeværelse.  

Trio: optæller lærerens tid.  

Udvikling: Opgaveoversigten. (Tydelig/ensartet) Brug for fast ramme.  

Afgangsprøverne.  

Løn: Alle får samme tillæg.  

Ugentlige lektioner: ikke fastsat ca. 27 lektioner.  

Lykkedes med åben dialog.  

 

Sprogcenter:  

Danskundervisning af indvandrere/flygtninge.  

Årsnorm, i princippet 37 timer. 42 uger/år. 210 skemadage til kursisterne.  

Planlægger selv sin undervisningstid.  

Minimum 1 timer per uge per hold samarbejde. => der skal de være der.  

Forberedelsesfaktor 1,6 per klokketime.  

Alle får timer til alle møder ca. 105 timer.  

Ca. 115 timer til udvikling, kurser, 2 dages seminarer.  

Løbende skrives ind, når skemaer ændres pga. svingende kursist-tal.  

Arbejdstid minder om den ”gamle”.  

Regler om få lærer pr. hold.  

”Bevægelser i klasser” – test af kursister – der rykker videre hver måned.  

Nøgleord: retfærdighed + fleksibilitet 

25 lektioner til fuldtidsansatte.  

FRIT VALG om forberedelse på skole eller hjemme.  

Mange forbereder sig sammen, andre deler op: du tager det, og jeg tager det.    

 

Fiks/fleks.  

1) Ingen officiel ramme.  

2) Faste fikstider. Lærerne generelt glade. Skæv fordeling mellem ind-, mellemtrin og udskoling. 

Bedre mulighed for indskoling og mellemtrin.  
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Dialog, Leder/medarbejder 

3) God dialog og forståelse. 

4) Positive ledere.  

 

Forberedelsestid 

5) Ikke hegn om. Laves i huller i skemaet. Ikke sammenhæng i forberedelse. Skæv fordeling 

blandt lærerne. Folk arbejder ud over arbejdstid. 

 

Tid på enkelte opgaver – andre opgaver sluger forberedelsestid. 

 

Dialog med skoleleder er nu i MUS-samtalen + ved den årlige opgavefordeling. Det har desværre 

ikke givet mulighed for at ændre noget pga. ressourcemangel.  

Fleksaftaler: møde fra kl. 16-17. Der er ikke noget, der hedder fikstider (undtagen ved skema-

lagte timer og mødetid).  

Folk bliver på skolen, da timerne alligevel ikke rækker. Det er den enkeltes opgave at prioritere 

opgaverne, da ingen ved, hvad der er forberedelse og hvad der er øvrige opgaver.   

 

Ingen lokalaftale. 

Decentral forståelse med tidsfastsættelse -> på opgaven forventningsafstemning, tidsstræber 

rigelig fordeling af øvrig blandet personale.  

Max 27. undervisningslektioner. 

Høj social kapital. 

Åbenhed og dialogbaseret ledelse på egen matrikel. ”Intet” hegn omkring vores forberedelsestid: 

 Hullet i skemaet. 

 Meget låst af skemaerne, der ikke giver optimale muligheder for forberedelse. 

Mødedagen ikke lagt i samme mødetimer. Intet tidsregistreringsværktøj. 

Meget klemt på økonomien. 

 

”Spildtid”.  

1. år: For korte perioder til forberedelse pga. lektionstimer på 45 min.  

2. år: Længere lektioner  Færre områder at forholde sig til.  

Ideen opstod fra en leder – faglig klub arbejder videre. Mere effektiv tid til forberedelse og un-

dervisning. Mere ro på dage. Færre skift. 

 

Efter fagfordelingen (ikke digitalt – ”gammeldags skole”) 

Sent ude mht. planlægning af kommende skoleår. Opgaveoversigt udleveres til medarbejdere og 

de havde mulighed for at ændre i den ved samtalen. 

 

Ingen tidsfastsættelse af forberedelsen.  

Opgave oversigt i 1) undervisning 2) alle andre opgaver 

 

Fiks og flekstid bruges ikke. Der er ingen registrering af arbejdstiden. 5 timer om ugen kan læg-

ges hjemme, men bliver dog ikke brugt meget.  
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Rammeaftale – ikke fælles men fælles drøftelse med DLF.  

Refleksionsrum – TRIO arbejdstilrettelæggelse. 

Leder/TR/AMR opgaveoversigt. 

Flekstid bruges til inspiration – skaber ejerskab. 

40 timer TVT 210 dage/42 uger. 

Lokale flekstidsaftaler - individuelle aftaler.  

Andre aftaler ved helt særlige vilkår. 

Dokumentation og omfang aftaler i MED. 

Det er medarbejderne der styrer TVT. 

God dialog mellem forvaltningen og DLF. Alm opbakning. 

Rammer er forpligtende. 

 

- Ingen aftale.  

- Presset politikerne til en forsøgsordning på 200 timer (op til 200).  

- Udmøntes forskelligt på skolerne udvidet fleks. (Aftale – fra gang til gang) – 3 skoler.  

- Nogen registrerer 1 andre tillidsfaser.  

- Medlemmerne føler det som en utrolig lettelse/tilliden betyder meget.  

- Nogen skoler har faste teammøder.  

- Evalueres på TR/ledelse/forvaltnings.  

Forsøg med opgaveoversigter, hvor der arbejdes med at tydeliggøre dem.   

 

- Tilstedeværelse 40 timer.  

- Fast mødedag.  

- Kender komme og gå tider.  

- Teamsamarbejde.  

- Skemalagt tid til lærer/pæd. Samarbejde.  

- Skemalagt tid til samarbejde inden for faggruppen.  

- Skemalagt tid – TR/Skoleledertid.  

- Årgangsteam skal mødes hver uge.  

- Hver 3. Uge deltagelse af afdelingsleder på årgangsteammøder.  

- Prof. læringsfællesskaber – vanskeligt ift. udskoling (fungerer i indskoling/mellemtrin).  

- Tilstedeværelsestid nødvendigt ift. tværfaglig mødeaktivitet. 

- Minus forberedelsestid fragmenteret.  

Nødvendigt at anvise hvornår hvilke opgaver skal løses (hvordan og hvornår inden for de tilrå-

dighedsværende rammer). 

 

- Rammeaftale om flekstid. 

- Individuelle vilkår på de 16 skoler.  

- Tilstedeværelse /flekstid aftalt lokalt.  

- Flekstid kl. 6-17.  

- Fungerer forskelligt på de enkelte skoler.  

- Flekstid har haft stor indflydelse på trivsel i positiv retning.  

- Ledelsen kan beslutte tidspunkter der ikke må flekses.  

- Enkelte lærere har ikke samme mulighed for at flekse pga. undervisning mv.  

- Udfordringer ved fagdage.  
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Samarbejdsgrundlag, 40,5 time om ugen + 2 uger af 30 timers flekstid. Tid dokumenteres i Trio. 

Opgaveoversigt ligger i Trio. Stor forskel fra skole til skole. Dialog om opgaveoversigt skal være 

en dialog. 

 

40 timers tilstedeværelse duede ikke  Fiks-/flekstid. Fast tid er undervisningstid. Lang dag en 

dag om ugen. Nogle har registreret timer med regneark andre har tillid. Formålet er egen styring. 

Den samlede arbejdstid skal gå i 0 ved skoleårets afslutning. Der sættes ikke tid på opgaver, og 

det er i stedet for baseret på dialog mellem TR, AMR og forvaltning. Hver skole har en opgave 

beskrivelse som skal gennemgås med hver lærer. 

 

Vi har vores egen køreplan, vi har valgt i samråd med TR at afholde trivselssamtale – uden refe-

rat – hvad er godt, hvad kan blive bedre. Skoleårets start, medarbejdertrivsel, har medarbejde-

rens behov for at døren er åben. 

 MUS-samtaler følger op på trivsel samt dialog ang. kommende skoleårsplanlægning. Lærer-

møde hver uge hvor der følges op på tingene. Møder med AMR + TR (ca. ugentligt). Planlægger 

næste skoleår i fællesskab (alle medarbejdere). Vi er fleksible  kan, efter aftale, tage ting med 

hjem. Opgørelse ½ årligt i forhold til over/undertid. Tidligt på plads med kommende skolårsplan-

lægning.  giver ro til medarbejdere og dermed overskud til at udvikle på andre området. 

 

Ingen kommunal aftale om flekstid – derfor er den udfærdiget lokalt. 

- Fuld tilstedeværelse en dag/uge.  

- Derudover fold fleks inden for kl. 7-17. 

- Tidsfrist i forhold til vævsling af møder.  

- Ingen kontrol og ingen tidsregistrering. 

- Vigtigt når opgaver ændres at tiden registreres. 

- 100 timer – væk fra arbejdspladser. 

- Udfordring at lave en retvisende og meningsfuld opgørelse af arbejdstiden. 

 

- Lokalt intensionspapir. 

- Det er ikke en aftale.  

- Der er fast tid på skolen. 

- Forberedelsestid 15 min. morgen + eftermiddag. 

- 3 timer en eftermiddag pr. uge. tirsdag interne møder. 

- 1 time torsdag eksterne møder. 

- Udviklingssamtale 2 gange pr. år. 

- Det er opdelt i timer. 

- Lærerne trænes i at holde møder – effektive møder. 

- Leder siger ”ja” så ofte som muligt (tillid). 

- Årgangslærer skal dog afklare det med kollegaer på årgangen. 

- Udfordringer med fleks svære på ældre årgange. 

- Trio-fleks er ikke et krav – hellere en konkret drøftelse, hvis der er en pukkel. 

- Opgaveoversigtssamtaler er vigtige. 

 

Specialskole med 9 teams. Alle møder kl. 7.50-14.25. 70-80 elever/50 personale. 35-36 timer på 

skolen med mulighed for flere ud. 2 gange ugentligt møde men til kl. 16.00. Fredage har alle 

lærere fælles tid og alle pædagoger har fælles tid. Lav sygefravær – godt klima. Medarbejder 

registrerer selv, skoleleder/adm. Vil vide, hvis man flekser ud. Fleksibiliteten giver god motivati-
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on. Der er særlige vilkår/rammer, fordi det er en specialskole. Arbejdstiden gøres som sådan 

bare op løbende. Der er en lille mødepulje til timer, der ligger ud over mødetid. Der indkaldes 

vikarer (konsulenter eller eksterne) ca. ½ af personale benytter sig af 6. ferieuge. 

 

Fleksibilitet  Fleksaftale (fast kl. 8.00-15.00) Fremmødetid med fleks  lavet lokalt på skole.  

Der er en forventning om samarbejde i teams – hovedopgaven: at få dagligdagen til at fungere.  

Pædagogisk sparring og drøftelser sker i den tætte dialog med kollegerne (3 lærere arbejder 

sammen). 

80 timer til opgaver udenfor skolen (forberedelse og fordybelse). Der føres ikke regnskab over 

timeforbruget. Har været mindre end 80 timer de første år.  

”Tvungen” afspadsering/fleks: (efterårsferie og påskeferie)  på elevfridage.  

 er aftalt i en dialog mellem skoleleder og tillidsrepræsentant. 

Tillidsrepræsentant: Tilværelsestiderne på skolen må gerne blive mindre (kan fx understøtte re-

kruttering på en specialskole som er tilfældet her). 

 

Forståelsespapir – fuld tilstedeværelse. 

”Fri flekstidsaftale”  undervisning og møder kommer først. 

Kan principielt fx ”spare sammen” til at blive hjemme/afspadsere hjemme (fx på fagdage).  

Møde/gå-skema (synligt for både kolleger og leder – tydelighed/gennemsigtighed). 

Ca. indikation af tid, men uofficielt stykke papir (den enkelte lærer kan se ens eget).  

Timepulje til de 2 forberedelsesuger, skole-hjem-samarbejde og møder.  

Aftalt, hvor mange timer der må ligge/placeres med udbetaling af tillæg (ulempe) 

 Aftalt mellem den enkelte skoleleder og TR  Ingen underviser mere 27 lektioner (skoleafta-

le). 

 

- Lokalaftaler der underskrives af kredsen. 

- 37 timers tilstedeværelse + 5 dage før og efter elevernes sommerferie. 

- 100 timer vi selv kan disponere over. Man skal selv notere den brugte tid. 

- Der er timer på særlige funktioner. 24 lektioner. 

- Fiks og fleks. 

 

- Ingen kommunal aftale. 

- Aftaler laves i MED. 

- Fiks- og flekstid. Tilstedeværelsestid ca. 39 timer/uge. 

- Afvigelser fra tilstedeværelsestid aftales med ledelsen. 

- Timerne registreres i et værktøj på Intra. 

- Ingen timetal sat på funktioner. 

- Lærerne er godt tilfredse med systemet. 

- Medarbejder styrer selv arbejdstiden. 

- Lærerne uden (store) funktioner har 28 lektioner/uge. 

 

Fælles forståelse. 

Kommunalt inspirationspapir. 

Handlingspapir (bruges på de enkelte skoler). 

 planlægning af skoleåret. 

 Opgørelse af arbejdstiden. 

 Opgaveoversigt. 



 

Arbejdstidens opgørelse 

 

 

 

 
 
 

  

56  

Arbejdstid med fuld tilstedeværelse. 

Fleksordning aftales lokalt på de enkelte skoler. 

Flekstiden dokumenteres af den enkelte medarbejder. 

 

Fagfordeling: 

Åben fagfordeling inde for fagene. 

Arbejdstid: 

Ingen snak om tid. Heller ikke i øvrige opgaver. 

Tilstedeværelse: 

34-35 timer tilstedeværelse. Pulje for resten. 

Nedsat tid: 

Max 80 % - ingen fridag. 

 

 37 timers tilstedeværelse. 

 Al tid i Trio. 

 Pulje 112 timer til individuel disposition. 

- bestemmer selv placeringen (også fysisk). 

- kan variere på ugeplan. 

 Pulje 36 timer til ”teach” og samarbejde. 

- skal ligge på skolen. 

 Fleks-mulighed på 15 minutter dagligt. 

- holder selv styr på puljerne. 

 Trio Fix og fleks. 

- puljer og arbejdstid delt op. 

 Forskel på hvordan det administreres af den enkelte lærer. 

 Forskel på hvordan det administreres af den enkelte lærer. 

 Arbejdsglæde vs arbejdstid. 

- ikke et problem/konfliktfelt. 

- kræver åbenhed. 

 Fast mødedag til teammøder, pæd. råd. 

 Gennemsigtighed ift. opgaveoversigten. 

 Alt er tidssat på opgaveoversigten. 

 

 Plan for året, hvor vi tager forbehold. Udfordring: der sker af og til noget med de unge efter 

kl 15. 

 Ekstra timer registreres på efterfølgende morgenmøde af sekretær. 

 Tilstedeværelsestid = når eleverne er der nogle er der før og efter elev. 

 Al arbejdstid på skolen (men hvis nødvendigt er det i orden at være hjemme). 

 ”Afspadserer” hele dage (overtid). 

 En bestemt mødedag. 

 Arbejde på at få pædagogerne på samme overenskomst. 

 Går hjem efter undervisning – individuel forberedelse ligger tit hjemme. 

 

Forandringer fra centralt  decentralt. 

Før lov 409 – fælles tilgange, dejligt nemt. 

Efter lov 409 – decentralt/ude på skolen i medarbejder systemet. 

Ny tid = nye arbejdsopgaver. 

Find hinanden i opgavekatalog. 
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Ledelsen bliver lagt ud til lederen ud fra retningslinjer. 

Kompetenceudvikling går fint uden nedskrevne aftaler og retningslinjer. 

Lokale tilpasninger aftales i åbenhed og tillid. 

 

Den professionelle læringscirkel udgangspunkt før skoleårets planlægning. 

MUS tager udgangspunkt i den professionelle læringscirkel. 

Linjefag og ønsker udgangspunkt for fagfordeling, 

Skoleleder laver et forslag til fagfordeling. 

Øvrige opgaver inddeles i rød, gul, grøn farve alt efter hvor omfattende opgaven er. 

Fleksibel tilstedeværelse, forbereder sig hvor, hvornår jeg vil - værdibaseret. 

Arbejdstid kan registreres i et regneark. 

 

 Så meget som muligt tastes ind i TRIO, arbejdsplaner, opgaveoversigter. 

 Ingen puljer, dog alligevel en ”pulje” til forberedelse, som er ens for alle  det fungerer godt. 

 Det fungerer godt, at alt er tastet ind. 

 Fast mødeplan som er kendt fra årets start. 

 Hvis der sker ændringer i løbet af året, får man en ny opgaveoversigt. 

 Der er dialog mellem lærere og leder i forhold til alle fag, opgaver osv. 

 Helhedsaftale savnes, fordel beskrivelsen af opgaverne mangler. Det giver nogle udfordringer 

 Der er tilfredshed med ovenstående blandt medarbejderne. 

 Der er ikke tid på noget som helst. 
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3. ERFARINGER MED MÅLSÆTNINGERNE I BILAG 4 

Dette kapitel fokuserer på målsætningerne i bilag 4, dvs. størst mulig kvalitet i undervisning, et 

godt arbejdsmiljø og styrke den sociale kapital.  

 

3.1 Social kapital 

 

 

 

Skoleleder: Der arbejdes med social kapital og åbenhed i planlægningen af arbejdet. Når 

opgaveoversigten ligger klar, så har man en tvangsindlagt til en samtale med sin skoleleder. 

Skoleleder har en dialog med den enkelte lærer og justerer opgaveoversigten. 44 individuel-

le samtaler med en lærer. Skoleleder er så på forkant. Medarbejderudvalget har drøftet, 

hvad der har betydning for forberedelsestiden. 12 bullits er fundet frem, og de justeres der-

efter. 

 

Vi har lavet fokusgruppeinterview med samtlige teams. TR, AMR og ledelse har lavet nogle 

spørgsmål som blev stillet og omhandlede social kapital. Næste år blev fokusgruppe-

interviewet gentaget med samme spørgsmål.  

Det var gavnligt for både lærere (som følte at de blev hørt) og ledere (gav dem noget kon-

kret at arbejde ud fra). Spørgsmålene drejede sig om det at arbejde med kerneopgaven 

(børnenes læring), hvad der skulle til som team for at lykkedes, samarbejdet med andre 

teams, samt fagfordelingen.  

 

Lærer: Jeg kommer fra en specialskole, hvor man er sammen med børnene hele dagen. 2-3 

lærere til 12-13 elever.  

Vi ønskede at vores opgaveoversigter kom op at hænge. Fokus på synlighed. Oversigterne 

viser nu, hvordan timerne er fordelt. Man kan tale med hinanden om opgaverne, og hvordan 

det kan være, det er sådan, som det er. Det har gjort rigtig meget ift. tillid og retfærdig-

hedsfølelsen på min arbejdsplads. Før var der fnidder omkring det med forskellen på lærer-

nes fag og opgaver. Faggruppen bad om det, og ledelsen tog imod ideen. Der er tale om en 

lokalaftale.  

 

Skoleleder: For os har samarbejdet mellem lærer og pædagoger fungeret godt, da vi har 

lavet en samarbejdsstruktur omkring det. Vi har ikke nogen aftale mellem kommunen og 

kredsen, men ude lokalt er jeg på en skole, hvor vi starter helt ude i vuggestue, dagpleje, 

børnehave og har det med. Både på kommuneplan og lokalt er det helt naturligt, at vi har 
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BUPL og lærerkredsen tænkt ind, når vi taler arbejdsmiljø. Efter den lockout var tillidskon-

toen i nul. I forhold til det overordnede niveau synes alle lærere, at det var træls. Det var et 

dårligt udgangspunkt for at lave noget sammen. Men det var jo et vilkår. Lige netop at have 

fokus på at arbejde værdibaseret – de ting vi synes er væsentlige. Tillid var et nøgleord i 

forhold til der, hvor vi startede. Det, vi fandt ud af sammen, skulle ikke være nogle rigide 

aftaler. Vi ville have fleksibilitet. Det er tillid mellem lærere og ledelse, jeg tænker på. På 

den måde har det givet nogle ord og begreber, som vi kan arbejde videre med. 

 

Konkrete udvalg der diskuterer elever, behov og resursefordeling. Tidligere fik klasser uddelt 

resurser, ift. hvor mange elever med diagnoser, klassen havde. Dette blev oplevet som uretfær-

digt af mange lærere, da mange lærer havde krævende elever, der dog ikke havde fået en diag-

nose. Der er større retfærdighed, når vi har udvalgene.    

 

Hos os er der blevet givet tid til at lave fælles møder for at kunne udfylde social kapital-målingen, 

så der var en højere svarprocent. Vi var opmærksomme på, at målingerne af social kapital ikke 

var dækkende, og derfor har vi opfølgende dialoger omkring de kryds, man havde sat. 

 

Jeg har trivselsundersøgelser på min skole hvert år. Social kapital er fundament for de målinger, 

vi laver. Jeg ved ikke, om det rykker os, men det handler om, hvordan man måler det. Handle-

plan skal sættes ind i systemer. Det kører i et årshjul. Den viden, der bliver bragt frem i triv-

selsmålingen, gør, at man kan rykke ting. Jeg holder møder hver eneste uge med TR for at have 

de pædagogiske ledere tættere på.  

 

Hele TRIO-TR-samarbejdet styrker tilliden. Hvis man har valgt en repræsentant, der tager drøf-

telserne, så er der et mere lige forhold, end hvis den enkelte medarbejder skal drøfte med lede-

ren. Det er også social kapital, at der er nogle parter, der drøfter, som har et lige magtforhold. 

Begge parter har ansvar for, at det rum er der.   

 

Vi har også lavet en måling. Haft temaaftener om, hvad er social kapital? Hvad er kerneopgaven? 

Diskuteret det i fællesskab. For eksempel har vi lavet aftaler om, hvordan vi laver møder. Det 

kunne godt udfordre nogen og skabe ubalancer. Så vi har bare skrevet en køreplan på, hvordan 

vi gør det, fordi det poppede op i den undersøgelse. Jeg tænker som distriktskoleleder, at jeg  

også skal sende signaler opadtil, så når vi går ind og planlægger for den enkelte lærer, så skal 

jeg også sige til et politisk niveau og forvaltningsniveau, at der måske ofte er begrænset indivi-

duelt råderum. Den fælleshed med alle at tale om, hvad vi skal på skolen, har jeg fået god feed-

back på. Vi skal sammen med pedeller og sekretærer bliver enige om, hvad kerneopgaven er.  

 

Spørgsmål: Hvad er I landet på, at kerneopgaven er? 

Distriktskoleleder: Diskussion gik på, om det var undervisning, men vi er landet på, at det hand-

ler om læring og dannelse.  

 

Et eksempel på styrket social kapital kan også ske via en fiks-/fleksaftale. Den understøtter social 

kapital, giver gennemsigtighed og fordeler opgaver over året. Vi har en aftale om, at man kan 

flekse ud ift. ens arbejdstid ud af de 35 t. Der er nogle dage, man ikke kan flekse ud. Det er for 

at skabe balance, og man får indflydelse på, hvordan arbejdsugen bliver bedst tilrettelagt. 

 

En af de ting, der gjorde en kæmpe forskel, var at få fokus på, hvorfor vi går ind af døren og 

kerneopgaven for den enkelte. Et længerevarende forløb flyttede fokus fra et individperspektiv til 

et kollektivt udgangspunkt. Det gjorde, at yderligere dialog også blev fremmet, fordi der nu var 

et fælles udgangspunkt for lærernes opgaver. Vi brugte mange ressourcer på at uddanne medar-

bejdere på skolen i kurser, hvor det hjalp rigtig meget.  
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Vi kunne mærke, at opmærksomheden på retfærdighed og den generelle tvivl under forandringen 

har været stor. Inden vi gik i gang, så gav vi lærerne en coachingsamtale, hvor de kunne prøve 

at sætte sig ind i, hvad deres bidrag var til denne forandringsproces, uden at det skulle sammen-

lignes med de andre. Her skulle vi tage stilling til: Hvad der var vigtigt for os selv og være bevid-

ste om det i processen. Alle synes, at det skabte et godt fundament for en forandring med fokus 

på retfærdighed. 

 

Retfærdighed som gennemsigtighed, så man får en forklaring på, hvorfor tingene er, som de er. 

Specielt hvis ledere og medarbejdere tolker tingene forskelligt. Det er vigtigt at prioritere dialog 

for at snakke sig videre mod kollektive lokale løsninger. 

 

Vi taler åbent om tingene. Hvis der er nogen, der får lov til noget, og man ikke forstår hvorfor, så 

spørger man. Vi nysgerrige på andres adfærd. Vi havde et problem med, at der var mange, der 

synes andre blev forfordelt. Vi holdt et møde om udsagnene, hvor vi fik talt om det. Nogle lærere 

skrev i APV’en, at de synes en klasse blev forfordelt af ledelsen. Men ingen havde været ovre og 

spørge hvorfor. 

 

Det handler om det, der er vigtigt med fair processer. Det er TR og ledelse, der starter det, og så 

inddrager man hele personalet. Det handler om at gøre vilkårene tydelige. Der står nogle ting, 

som ledelsen skal gøre for at opretholde tilliden. Konkretisering af mulighedsrummet: fx organi-

sere klassen på en anden måde. Du forbereder digte i 6. klasse, og det har du lavet en masse til. 

Dansklærer i anden klasse har forberedt romantikken og så får i hinandens opgaver. På den må-

de får man defineret et mulighedsrum. 

 

Vi har sat på dagsorden at arbejde med social kapital på skolen. Vi startede sidste år med at lave 

en trivselsmåling. Vi havde høj social kapital, men der var et par områder, som flød ud. Indfly-

delse, samarbejde, og det at bede om hjælp. Det arbejdede vi med i vores lærerudvalg på et 

kursus. Inden skoleårets start havde vi så en dag, hvor vi snakkede om de tre emner. Og hvor-

dan man kunne arbejde med den videre proces her fremad. Min oplevelse er, at det fungerer 

godt, fordi man har fokus på (også ledelsen) f.eks. indflydelse. Og hvordan man skaber dialogen 

om indflydelse. Som lærer har jeg stor indflydelse på undervisningen, og det styrker den sociale 

kapital. 
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For os har samarbejdet mellem lærere og pædagoger fungeret godt, da vi har lavet en samar-

bejdsstruktur omkring det. Vi har ikke nogen aftale mellem kommunen og kredsen, men ude 

lokalt er jeg på en skole, hvor vi starter helt ude i vuggestue, dagpleje, børnehave og har det 

med. Både på kommuneplan og lokalt er det helt naturligt, at vi har BUPL og lærerkredsen tænkt 

ind, når vi taler arbejdsmiljø. 

 

Vi har allokeret tid til tværfaglig refleksion med pædagogik som afsæt. Fx ved integration eller 

inklusionsproblemer. Fx har ledelsen sat fokus på sådan et emne ved at tilsidesætte 1 time om 

ugen skemalagt, så er der tid til at diskutere pædagogik på tværs af fagprofessionelle. Det ska-

ber et miljø, der har fokus på de tværprofessionelle udfordringer. 
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3.2 Arbejdsmiljø 

 

 

 

Ledelsen har planlagt årgangs-teamdage fra årets start, og man har en stram struktur i 

planlægningen. Alt ligger i kalenderen ved årets start. Ledelsen sørger for, at alt det prakti-

ske fungerer. Alle ved, hvem der planlægger, og hvem der er til stede hvornår. Det skaber 

rammerne for, at der skabes et fælles fundament og en vi-kultur, så lærerne hovedsagligt 

skal fokusere på deres undervisning dermed et fokus på kerneopgaven. Den stramme ka-

lenderplanlægning skaber et godt arbejdsmiljø. 

 

TR: Der skal være afsat tid til opgaverne, og der skal være tydelighed omkring omfanget af 

opgaven. Vi har sikret, at vi har samme fag på samme årgang, så man fx har matematik i 

både 5a. og 5b. Det har vi gjort for at minimere forberedelsestiden for lærerne.  

På vores skole har vi en opgaveoversigt, hvor vi sætter tid på opgaven, så vi har en for-

ventningsafstemning i forhold til, hvor lang tid en opgave skal tage. Derudover er der afsat 

tid til forberedelse (400 timer), så det bliver tydeligt, hvor meget tid, man har til rådighed til 

forberedelse. Det giver en sikkerhed for lærerne. 

 

Leder: Vi har gode eksempler på, at jeg som leder holder forventningsafstemningssamtaler 

med personalet to gange om året. Her snakker vi om, hvordan dine arbejdsopgaver hænger 

sammen med, at du også har det rart. Vigtigt fokus på om folk er tidspressede. Hænger 

dine arbejdsopgaver sammen med, at du kan præstere ude i klasserne. 

De fleste er glade for deres fag, og vi hjælpes ad til at sikre, at de også trives. Måske har de 

brug for ekstra tid eller en prioritering i deres opgaver.  

Lidt som en mini-MUS med fokus på, hvordan de har det med deres arbejdsopgaver – 15-20 

min. 

 

Retfærdighedsbegreb: en udfordring specielt det første år. Ikke alle lærere kunne se logikken 

bag, handlinger, beslutninger, planer m.m. Dette løste vi ved at gøre processer transparente. 

Gennemsigtighed var afgørende. Da lærerne kunne se logikken bag og høre argumenterne for de 

forskellige afgørelser, så oplevede de en større grad af retfærdighed.  

 

TR: Årgangens lærere kender alle klasser. Vi er på fælles lejrskole alle sammen. Fælles intro, vi 

får ungerne, når de kommer i 7, og vi har lejrtur der og featureuge. Vi prøver at fordele udfor-

dring på bedst mulig måde.  
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Spørgsmål fra anden TR: Hvad så hvis man i en klasse blev interesseret i noget bestemt? Kan 

man så lave det om? For mig lyder det meget stereotypt. Men når flere børn skal lære mest, så 

er det vel også at gribe dem, hvor de er? 

 

TR: Selvfølgelig kan du det. Vi er fælles om årsplanen. Vi aftaler, hvad vi vil nå inden for faget i 

løbet af året. Også vigtigt at man justerer undervejs. Eleverne vælger også, hvis det er forfatter-

skab, så hvilket mål de sætter sig. Der er tre sværhedsgrader af opgaver i hvert enkelt fag. 

 

Det er vigtigt at have indflydelse på sit arbejde. Man skal se formålene med de rammer, man 

arbejder under.  

Vi er en skole med fleksibel skemalægning. Det fungerer, fordi der er tid til at lægge skema. Men 

også fordi lærerne kan se, at det giver mening, at det ændrer sig over tid. 

 

Som skoleleder vil jeg tale med lærerne to gange om året. Det handler ikke om at komme ind og 

komme af med tre fransktimer. Det er som udgangspunkt 15 minutter, men det kan også være, 

man aftaler, at der er brug for mere tid. Det handler bare lige om at høre, hvordan det går. 

 

Inde hos os der har vi en buddyordning. Hvis Katrine går og hænger med hovedet, så holder en 

lige øje med Katrine og tager evt. fat i hende eller ledelsen. Og man kan selv ønske, hvem det 

skal være. Det fungerer rigtig godt, mange ting bliver taget i opløbet. Hvert år er der et valg af 

buddy, så ønsker man, og så ved man også, hvem der er ens buddy. Vi er ca. 100 medarbejdere. 

 

Opgør med fuld tilstedeværelse har skabt et bedre arbejdsmiljø, da man har mere fleksibilitet. 

Der skabes rum til, hvor man skal gå hen, når man kommer ud for situationer, hvor man ikke 

ved præcist, hvad man skal gøre (vanskelige situationer med forældre og elever). 

 

Vi arbejder med direkte demokrati, hvor samtlige lærere deltager i personalemøder og træffer 

beslutninger. Den enkelte lærer har sit eget lokale som fuldtidsansat (undervisningslokale, forbe-

redelseslokale), man træder således ind i lærerens rum. Fast aftale mellem skoleleder og TR, 

hvor der kan rykkes ind lige med det samme, hvis man frygter for arbejdsmiljøet. 

 

Tidligere erfaringer kan være svære at sætte ind i nogle nye rammer. Særligt nyuddannede lære-

re oplever udfordringer ved konflikter med forældre eller elever. Det har vi tacklet ved at danne 

særlige grupper med mere erfarne lærere, der bliver ”mentorer” for nyuddannede lærere, som 

derfor kan sparre med mere erfarne kræfter. 

 

Hos os arbejder vi meget på at have et godt sammenhold ml. kolleger. Vi støtter hinanden meget 

i deling af lærerplaner, undervisning, problemer med elever, på alle leder i lærerlivet. Vi er ikke 

alene, men flere sammen. Vi underviser også på tværs af klasser og årgange, så vi kan have 

holddeling horisontalt og vertikalt. Vi differentierer, og det kan være kompliceret, hvor man har 

brug for at dele viden. Alle undervisningsplaner ligger i google docs.. For at kunne håndtere 

stress hos os, har vi indført et buddysystem, hvor vi har 1-3 personer, hvor vi holder øje med 

hinanden. Vi bruger også tid sammen efter skole; vi arrangerer noget vi kan lave sammen soci-

alt, trække hinanden op og grine sammen. Det er på tværs af teams. Overordnet, frivilligt. 400 

elever på skolen, 40 lærere og dertil pædagoger. 

 

Vi lægger alle skolehjemsamtaler fra kl. 8-17 og så er der andre, som underviser her, så lærerne 

har tid til det i arbejdstiden.  

Så passer det ind i planlægningen. Forældrene kommer i løbet af arbejdstiden, som det passer 

dem over 3 måneder. 
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Vi opererer med personalemøder med ledere omkring arbejdsmiljø. Man føler sig involveret og 

kan se at forslag tages seriøs, og desuden er der gennemsigtighed. Tid på opgaveoversigt er 

vigtig, da man ved, hvad man har. 

Vi arbejder desuden med mini-fagfordeling. Der kan løbende reguleres ift. opgaveoversigten, hvis 

opgaver ændrer omfang, og så regulerer man til jul. Når man kender opgaven og opgavens om-

fang, skaber det tydlige rammer og et bedre arbejdsmiljø. 

 

På et personalemøde har vi aftalt fælles spilleregler for, hvordan man bruger de fælles fysiske 

rum. Det skaber en struktur og en ordning for, hvordan man skal begå sig i de lokaler, der nu 

anvendes som fællesområder. Det har gjort, at vi nu har en forberedelseskultur i nogle af fælles-

områderne, mens vi i andre lokaler er mere sociale end faglige. 

 

For mange opgaver kan resultere i en høj arbejdsbelastning og et dårligere arbejdsmiljø. Det kan 

tackles ved at have en klar opgaveoversigt, der sikrer transparens. Allokeringen af arbejdsopga-

verne er derfor en central opgave min skole, og det sikrer prioriteringer på opgaverne.  

 

Fokus på pauser er vigtigt for os. Ledelsen og MED-udvalget har italesat det over for alle. Man 

skal bruge sine pauser, og man skal bruge dem sammen – tidligere brugte vi ikke pauserne, 

grundet travlhed. Vi er nået til erkendelsen nu, at vi skal holde pauserne sammen, fordi de giver 

meget godt til arbejdsmiljøet. 

 

Hvis man tager udgangspunkt i kerneopgaven med eleven i centrum, og hvis eleverne har det 

godt, så har lærerne det godt. Vi har haft dialog på skolen omkring, hvad kerneopgaven er.  Fo-

kus er på, hvilke fælles aktiviteter, som man kan lave på tværs af skolen (julefrokoster).  Det er 

vigtigt med fælles pauser, fordi alternativt så opstår der ensomhed, og man får ikke skabt den 

fællesskabskultur, der er afgørende for et godt arbejdsmiljø. Det handler desuden om at fastlæg-

ge disse sociale aktiviteter, da man derved kan lære hinanden at kende. 

 

Vi har et stort fælles forberedelsesrum, hvor man mødes hver dag klokken 07:30. I dette rum 

har man nogle gode dialoger om, hvordan det går, og hvad dagen skal gå ud på. Det skaber go-

de relationer til kollegaerne, og vi får en fællesskabsfølelse. 
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For at minimere risikoen for at miste forberedelsestid, så benytter vi os af studenter til at løse 

vikaropgaven. Så lærerne er fredet. Hvis det alligevel er en lærer, der dækker en vikartime, så 

får man afspadsering/omlægning, så vi ikke risikerer for meget overarbejde og risiko for sygefra-

vær.  

Vi har rigtig mange undervisningstimer (900+), så det er nødvendigt med eksterne vikarer, så 

forberedelsestiden ikke forsvinder. 

 

Der skal være afsat tid til opgaverne, og der skal være tydelighed omkring omfanget af opgaven. 

Vi har sikret, at vi har samme fag på samme årgang, så man fx har matematik i både 5a. og 5b. 

Det har vi gjort for at minimere forberedelsestiden for lærerne.  

På vores skole har vi en opgaveoversigt, hvor vi sætter tid på opgaven, så vi har en forvent-

ningsafstemning i forhold til, hvor lang tid en opgave skal tage. 

Derudover er der sat tid til forberedelse (400 timer), så det bliver tydeligt, hvor meget tid, man 

har til rådighed til forberedelse.  

Det giver en sikkerhed for lærerne. 
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3.3 Kvalitet i undervisningen 

 

 

 

Skoleleder: Rammesætte tid til samarbejde. Det handler om, at det første års tid var der 

meget logistik, der ikke virkede. Vi var ikke dygtige nok til at få tid til samarbejde. Så vi gik 

ind og kiggede på skemalægning og lignende for rent faktisk at få tid til teamplanlægning. 

Men teamarbejdet skal også kvalificeres – så det ikke bliver brugt tid på kage. Der skal væ-

re fokus på, hvad man skal bruge teamsamarbejde til.  

 

Kommentarer: Her er det vigtigt, at man er meget klar over, hvornår ens kollegaer er på 

arbejde. Selvfølgelig skal der være tid til at hente børn osv., men det er et dilemma, for det 

er også vigtigt at have samarbejde og de små sparringer.  

Det er alt muligt omkring logistik og rammesætninger, som er afgørende. Samarbejde er 

bare en af pindene under. Der er meget samarbejde efter 16, som i virkeligheden ikke giver 

noget. Det er vigtigt at holde sig for øje.  

Man skal gøre plads til kvalificeret samarbejde. Det er ikke alt, der kan klares på et frikvar-

ter. Nogle ting kan godt. Men nu skal vi lave en stor prøve, der går på tværs af tre fag. Det 

kræver mere end et frikvarter. Det er virkelig tungt at prioritere.  

Vi har noget, der hedder hjemmeteamet. De er fra SFO’en. De kan understøtte, når der er 

brug for pasning af børnene i overgangstider – det kan også være, når folk fx har møder. 

 

Skoleleder: lige i forhold til den understøttende undervisning, har vi en struktur, som har 

hjulpet meget. Vi har gjort sådan at 5. lektion er blevet forlænget med et kvarter. De fem 

lektioner, som ligger der så, er noget klassens lærere selv styrer. Der er to lærere på år-

gangsholdet – og det er de to lærere som skal planlægge. En anden ting som vi har gjort er, 

at vores pædagogiske vejleder er nedsat i det vi kalder maskinrummet. De står for at plan-

lægge onsdag eftermiddage, hvor de taler om, hvad man kan gøre for at løfte kvaliteten i 

undervisningen og samarbejdet. 

 

Vi kører med hellig tid til forberedelse. Det betyder, at man hverken er vikar eller har møder i sin 

forberedelsestid. Det er en del af vores værdipapir.   

Vi prøvede, at lærerne selv skulle udarbejde deres skemaer, men det gik ikke op, så vi fik nogle 

koordinatorer til at gøre det, og det fungerer meget bedre 
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Vores leder har deltaget i undervisning, hvorefter man har evalueret på, hvad der fungerer, og 

hvordan man forbedrer sig. Det har haft en god effekt i mine øjne.  

 

Vi har formuleret forventninger imellem lærere i forskellige afdelinger, og det har været en suc-

ces. For eksempel så lærerne i indskolingen ved, hvad lærerne i mellemtrinnet forventer, at bør-

nene skulle kunne.  Der opnås en mere glidende overgang mellem afdelingerne.  

 

Vi har prioriteret fagdage, hvor børnene har arbejdet mere dybdegående med temaer med fag-

personer udenfor. Børnene får virkelig en oplevelse af at have lært noget. 

 

Hos os har vi personaledage, hvor alle lærere tager afsted en lørdag eller lørdage og arbejder 

hele dage med kvaliteten og fokus på kerneopgaven. 

 

Vi har pædagoger med i specialklasserne, det er således muligt at flytte nogle af pædagogerne 

fra klubområdet til skoleområdet. Det skyldes, at klubberne er blevet lukket ned, men at man så 

har kunnet bevare fuldtidsstillingerne. Så pædagogerne er med inde i undervisningen og støtte 

mig. Det er mig som faglærer, der forbereder. Men vi sparrer meget i forhold til selve undervis-

ningen – altså tager stilling til, hvordan det går med de forskellige elever. Desuden er der også 

tale om en pædagog, som typisk kender eleverne ret godt. 

 

Vi vil helst have, at lærere overtager vikartimer. Det mener vi giver mere kvalitet i timen. Lærer-

ne kender eleverne og rammerne, og eleverne kender vedkommende.  Men kun hvis lærerne 

kan, uden at det går ud over deres andre opgaver.  

 

Rammesætte tid til samarbejde. Det handler om, at det første års tid var der meget logistik, der 

ikke virkede. Vi var ikke dygtige nok til at få tid til samarbejde. Så vi gik ind og kiggede på ske-

malægning og lignende for rent faktisk at få tid til teamplanlægning. Men teamarbejdet skal også 

kvalificeres – så det ikke bliver brugt tid på kage. Der skal være fokus på, hvad man skal bruge 

teamsamarbejde til. Her er det vigtigt, at man er meget klar over, hvornår ens kollegaer er på 

arbejde. Selvfølgelig skal der være tid til at hente børn osv., men det er et dilemma, for det er 

også vigtigt at have samarbejde og de små sparringer. 

 

Vi arbejder meget på tværs af årgangen. Det vil sige, at vi forbereder meget i teams. Der er sat 

tid af til det. Der er mange ting, hvor vi laver det samme. Det betyder, at jeg kan lade være med 

at være til stede fx – fordi der er en anden, der tager det. Det betyder, at eleverne ikke oplever 

hak i undervisningen, hvis en lærer er syg. Vi er en masse, der har forberedt det sammen. Det 

betyder også, at man føler, at man står stærkere – man ved bare ikke, hvad man selv laver, men 

har input fra forskellige klassers undervisning. Det betyder også, at man står ekstremt stærkt 

over for forældregruppen, fordi man har flere argumenter, og fordi man har et stærkere hold, når 

man er sammen. 

 

Vi arbejder med professionelle læringsfællesskaber. Udfordring at skabe tid til, at lærerne kan 

mødes i udskolingen. Tilkøbt at ungdomsskolen tager eleverne i en læringsblok på 2 timer en 

gang om ugen. Hver torsdag kl. 13-15.  

 

Kommentar fra Leder: Vi har en fast onsdag hos os, hvor det er muligt at gøre tilsvarende. Vi 

slutter kl. 14 om onsdagen, og så er der tilstedeværelse til kl. 16.15. I det tidsrum kan man læg-

ge 2 møder. Afdelingsleder og -koordinator har lagt plan på de onsdage, så man ved på forhånd, 

hvad man går til. 
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Leder: Vi arbejder med at klæde vejledere på til co-teaching, for at løfte niveauet. Lærere og 

pædagoger på kursus i klasseledelse og didaktik i 7 uger. Refleksion og feedback er et stort ele-

ment i det. De didaktiske samtaler i det er det væsentligste, man får lejlighed til at reflektere 

over, hvad man har lavet. Der går vi som ledelse med i walk-through, hvor lærerne har bestemt, 

hvad vi kigger efter, og det tager vi med i MUS-samtaler. Vi kommer ud over struktur, men taler 

om kerneopgaven. Det er rigtig spændende. Det giver selvfølgelig også udfordringer, fordi man 

skal turde at blive kigget over skulderen. Vi skal have aftalt, hvad vi kigger på, og det går vi ikke 

ud over. Det er ikke kontrol, men at stille de gode spørgsmål. Vi interviewer også eleverne og 

spørger, hvad de får ud af det, og hvordan det matcher med lærernes ønsker. Ledelsen bliver 

involveret i det rigtige i stedet for bare at være rammesættende.  

 

Vi konverterer understøttende undervisning til tolærerordning. Udfordring var sammenlægning af 

tre klasser til to store klasser sammen med længere skoledage og vanskelige elever i klasserne. 

Vi lavede en pædagogisk ansøgning, så vi fik lov til at konvertere understøttende undervisning til 

tolærerordning. I vores kommune må det hele ikke være op til den enkelte leder, det skal ind 

over kommunen. Det er to lærere i ordningen, ikke pædagoger. 

 

Vi har i vores skemalægning lagt ind, at vi ikke vil have huller på mindre end en time. Man vil 

gerne have forberedelsestid i længere tid, så det har vi taget hensyn til i vores skemalægning. Så 

synes jeg, vi bliver mere fleksible. Folk kan forberede sig hjemmefra, hvis de vil. Så laver vi afta-

le om det. 

 

60 minutters lektioner - giver mere kvalitet i undervisningen, fordi det giver rum for samarbejde 

- man har mere mulighed for at fordybe sig. 60 minutters lektioner reducerer også lærernes for-

beredelsestid. Det åbner op for nye muligheder, hvor eleverne arbejder anderledes med stoffet. 

Der er mere kontinuitet og mindre forberedelsestid. 

 

Vi er med i et kommunesamarbejde om noget, der hedder ”skole i virkeligheden”. Her har vi en 

fælles portal, hvor man uploader forløb, som relaterer sig til den enkelte skole. Så bliver det et 

kæmpe bibliotek for kommunernes lærere, så de kan kigge ind, når de planlægger undervisnin-

gen. Det er noget, som konsulenterne i forvaltningen tager sig af at lave. Portalløsningen er tyde-

lig i, at man skaber et knap så tidsforbrugende vilkår i det at tilrettelægge undervisningen, fordi 

andre har lagt sin undervisningsplanlægning frem i kommunen.  
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Vi arbejder med professionelle læringsfællesskaber. Udfordringen er at skabe tid til at lærerne 

kan mødes i udskolingen. Tilkøbt at ungdomsskolen tager eleverne i en læringsblok på 2 timer en 

gang om ugen. Hver torsdag kl. 13-15.  

 

Kommentar fra Leder: Vi har en fast onsdag hos os, hvor det er muligt at gøre tilsvarende. Vi 

slutter kl. 14 om onsdagen, og så er der tilstedeværelse til kl.16.15. I det tidsrum kan man læg-

ge 2 møder. Afdelingsleder og -koordinator har lagt plan på de onsdage, så man ved på forhånd, 

hvad man går til. 

 

På vores skole er alle klasser og årgange beskrevet. Der er på baggrund heraf blevet plads til 2 

voksenundervisning ca. 3-5 timer om ugen. Så kan man lave observationer på hinanden og spar-

re med hinanden, hvilket gør mig til en bedre lærer og det højner kvaliteten i undervisningen. 

 

Pædagogisk leder: Vi har sat fokus på, hvordan vi kan øge kvaliteten i undervisningen. Vi har 

indført kollegialt sparring. Det med at give hinanden kollegial sparing og aktionslæring (at få 

kolleger på besøg i undervisning) er rigtig udbytterigt. Det er noget, som er med til at hæve bar-

ren. Selvfølgelig kan det være svært at få tid til, men det har givet meget. Alle vores læringsvej-

ledere har også meget nemmere ved at komme ud i undervisningen og blive brugt pga. de åbne 

døre. Ingen leder kan nå ud til alle lærere på den måde, men det kan kollegerne. 

 

Spørgsmål: hvad er omfanget? 

Pædagogisk leder: det er typisk 15-30 min. Det handler om, hvad man kan få til at hænge sam-

men. Nogle teams vælger at have et fælles fokus på klasserumsledelse. Så giver de hinanden 

sparring på det og til sidst, samlede man op i plenum. 

 

Ukendt: Hvor ligger forudsætningerne for at lave den planlægning? 

Pædagogisk leder: vi har nogle afdelingsledere som samler hele afdelingen. Som pædagogisk 

leder kan jeg give nogle indspark til, hvordan man kan få plads til det. Tilrettelæggelsen sker så i 

fællesskab.  

 

Tvungen fælles forberedelse har gjort kvaliteten af undervisningen bedre på min skole. 

Vi taler de store linjer sammen, og bruger hinanden til at finde ud af, hvordan undervisningen 

skal se ud. Jeg oplever, at vi gør hinanden bedre og skubber hinandens præstationer. 
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BILAG 1: METODE OG DATAGRUNDLAG 

 

Tilgangen til data er styret af formålet med den skriftlige rapport, jf. beskrivelsen i indledningen. 

Det betyder, at vi fokuserer på at beskrive konkrete eksempler i forhold til temaerne i det politi-

ske papir om arbejdstid (planlægning, tilrettelæggelse og opgørelse) og målsætningerne (under-

visningens kvalitet, arbejdsmiljø og social kapital).  

 

Kort om datamaterialet  

Data varierer, når man ser på initiativerne og målsætningerne. Der er et særdeles omfattende 

materiale, når det gælder initiativerne på grund af referentarkene, hvor der i princippet er et 

eksempel per deltager. Materialet i forhold til målsætningerne er begrænset til de grafiske stillad-

ser og referaterne. I forlængelse heraf vil vi bruge flest kræfter på initiativerne ud fra følgende 

hierarkiske tænkning:  

 
1) Referentarkene er det primære datamateriale. Vi har udvalgt en stikprøve på ca. 400 ark, 

som er blevet indtastet og herefter kodet i forhold til kategorierne planlægning, tilrettelæg-

gelse og opgørelse. Arkene er fordelt nogenlunde ligeligt på de seks møder.  

2) Arkene suppleres af referater fra juniorkonsulenterne. Disse referater udgør materialet, hvad 

angår målsætningerne.  

Tabellen herunder viser fordelingen af referentark på de seks møder og på de tre kategorier. Der 

er flere kodninger fordelt på temaer, da et referentark godt kan indeholde eksempler fra flere 

temaer.  

Antal koder i

Planlægning 237

Tilrettelæggelse 266

Opfølgning 103

Antal koder i alt 606

Antal triogrupper

Odense 51

Vejen 69

Kbh 59

Aalborg 70

Ringsted 67

Herning 78

Total 394   

I rapporten indgår ca. 250 eksempler, idet beskrivelser, som var 

uklare, mangler meningsbetydende ord m.v., er udeladt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


