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Arbejdstid, OK18 – forslag fra LC og CO10 til forbedring 
af regelsættet 

Papiret om forslag til forbedringer af regelsættet skal ses som en helhed. 

Forslaget baseres på en videreførelse af de eksisterende regler - fx ulempegodtgørelse - med 

nedenstående suppleringer. 

Det er LC/CO10s opfattelse, at forslaget kan rumme alle skoleformer på Lov 409-området. 

Der ændres ikke på undervisningsbegrebet. 

 
Tjenesteplan 

Forud for hvert skoleår udleveres en skriftlig tjenesteplan til den ansatte, som angiver den 

ansattes arbejdsdage, fridage, arbejdsfri dage, søgnehelligdage, ferier samt start- og 

sluttidspunkt for arbejdsdage i skoleåret/arbejdsåret.  

En arbejdsdag medregnes med mindst 6 timer. 

Tjenesteplanen angiver som minimum placeringen af undervisning, møder og forberedelsestid.  

Der kan ske omlægning af tjenesteplanen således, at begyndelsestidspunktet for arbejdsdagen 

er tidligere og/eller sluttidspunktet senere. Sådanne ændringer af tjenesteplanen skal meddeles 

i arbejdstiden og med et varsel på mindst xx døgn. Omlægning af tjenesten udløser et 

omlægningshonorar på xx kr. pr. omlagte time.  

Omlægninger af arbejdet, der placeres udenfor kl. 06-17 og/eller i weekenden skal varsles med 

mindst 14 dage.  

Arbejde ved tilkald på fridage, arbejdsfri dage og søgnehelligdage kan kun finde sted i ganske 

særlige tilfælde, fx sygdom. Det godtgøres med mindst 6 timer pr. dag med et tillæg på 50 pct. 

Arbejde ved tilkald indgår ikke i arbejdstidsopgørelsen og udbetales med førstkommende 

lønudbetaling. 

 
Tilrettelæggelse/planlægning 

Principperne for fordelingen af undervisningsopgaver og forberedelsestid blandt lærerne skal 

forhandles med tillidsrepræsentanten og være kendt for lærerne forud for normperioden. 

Forberedelsestid skal have et omfang på min. 45 minutters sammenhængende tid. 

Forberedelsestid skal respekteres af skolens ledelse. I særlige tilfælde, fx ved vikararbejde, skal 

ledelsen samtidig anvise tidspunkter for, hvornår forberedelsen skal finde sted. 

Ledelsen skal konkret kunne gøre rede for forberedelsestiden for den enkelte lærer i forhold til 

dennes opgaveportefølje. 



Hvis skolens ledelse ønsker at anvende aftalte timerammer/timeforbrug for en eller flere 

opgaver, skal disse aftales med TR. Opgaver i aftale timerammer/timeforbrug indgår ikke 

nødvendigvis i tjenesteplanen. 

Nyansatte lærere skal have en 10 % reduktion i undervisningsforpligtigelsen i forhold til det 

gennemsnitlige undervisningstimetal. 

 
Opgørelse af arbejdstiden 

Skolens ledelse opgør den enkelte ansattes præsterede arbejdstid med udgangen af hver måned. 

Opgørelsen udleveres til den enkelte lærer. Skolens ledelse sikrer, at ændringer i tjenesteplanen 

registreres. 

Der skal foreligge en endelig arbejdstidsopgørelse for normperioden senest en måned efter 

normperiodens udløb. 

Hvis det ved normperiodens udløb kan konstateres, at en lærer har præsteret overtid, skal 

overtiden efter den ansattes ønske enten udbetales eller afspadseres i den efterfølgende 

normperiode. 

 
Andet 

Det skal klart fremgå, at rejsetid sammen med elever medregnes som præsteret arbejdstid. 

I stedet for TJA § 12 (hviletid og fridøgn) anvendes retstilstanden fra før OK13, fx erstattes 

henholdsvis bilag 9 (grundskoler) og bilag 10 (efterskoler) med de før OK 13 aftalte 

bestemmelser. 


