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Bilag 9: Oversigt over historiske arbejdstidsregler for hhv. Folkeskolen, Ungdomsskoler og Sprogcentre 
 

Følgende oversigt er udarbejdet af LC og KL i samarbejde i 2018-2019 på forespørgsel af Lærerkommissionen. 

Den indeholder: 

- S. 2: Arbejdstidsregler i Folkeskolen frem til 1. august 2014 

- S. 8: Arbejdstidsregler i Ungdomsskolen frem til 1. august 2014 

- S. 13: Arbejdstidsregler på sprogcentre frem til 1. august 2014 
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Arbejdstidsregler i Folkeskolen frem til 1. august 2014 
 

Neden for gives et overblik over arbejdstidsreglernes udvikling fra før kommunaliseringen i 1993 til arbejdstidsreglerne blev fornyet ved Lov 409, der afsluttede den omfat-

tende lock-out ved OK13. Oversigten belyser de formelle regler samt forhold vedrørende lokalaftaler. Imidlertid vil en sådan oversigt ikke kunne belyse de store lokale 

forskelle i den konkrete udmøntning – fx i forbindelse med de tidligere centralt indgåede akkorder for klasselærerfunktionen, forberedelsestiden mv. 

Man kan sige, at den centralt fastsatte resurse er blevet anvendt meget forskelligt. Det generelle billede er, at centralt fastlagte bestemmelser er blevet udmøntet forskel-

ligt – bl.a. på baggrund af de lokale forhold, politiske ledelse, økonomiske forhold, kredsenes politik, relationer og indflydelse samt skoleledelsen, TR’ere, ”kollegiale aftaler” 

mm.   

Ift. lokalaftaler blev der i 1999 indgået en generel rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler, som giver hjemmel på hele det kommunale arbejdsmarked til indgåelse af 

lokale aftaler. 

Hvornår og be-
tegnelse 

Undervisningstid 
Resurse-/normeringssikring 

Planlægningsdokumen-
ter/tilrettelæggelse af ar-
bejdstiden/varsel 

Planlægningsprocedurer/ 
Skoleårets planlægning/ 

Opgørelse Lokalaftaler mv. 

Tjenestetidscir-
kulærer  
➔ 1993 

 

Et fuldt årsværk svarer til en 
ugenorm på 24,98 løntimer i 
40 uger. Som kompensation 
for flere feriedage på det 
øvrige arbejdsmarked var 
der en feriereduktion på 
0,55 timer – derfor maksi-
malt 24,43 skematimer (ugl. 
Lektion á 45 min). 
Derudover var der centralt 
fastlagte reduktionstimer – 
fx for specialundervisning, 
skolevejledning, lærerråds-
formand, ikke kursusdelt 
undervisning på 8. og 9. 
klassetrin mv.  

Løntimeskema til den en-
kelte lærer, der indeholdte 
skematimer plus reduktion-
stimer: 
> 24,98 overtid + 50% til af-
spadsering næste skoleår 
(tillæg) 
< 24,98 tilspadsering til af-
vikling næste skoleår – 25 % 
(fradrag) 
Skolernes samlede løntime-
skemaer var normerings-
grundlag i den kommunale 
skoleplan. Det samlede løn-
timetal kunne påvirkes af lo-
kale beslutninger om reduk-
tioner. 

➔ 1990 
Timefordelingsplaner, lønti-
meskemaer og skoleplanen 
kunne ikke besluttes uden 
forudgående høring i lærer-
råd og fælleslærerråd 
 
Høringspligten blev afskaffet 
med de nye skolestyrelses-
regler i 1990 – herefter 
TR/MED-system og hørings-
ret i Pædagogisk Råd 

Grundlaget for opgørelsen 
var løntimeskemaet. Der var 
centralt fastlagte regler for 
beregning af flere og færre 
skematimer i løbet af skole-
året.  
 
Tilsvarende centralt fast-
lagte regler for til- og fra-
træden i løbet af skoleåret 
på grundlag af de 200 skole-
dage. 

Formelt ingen lokale vilkårs-
aftaler.  
Lokale beslutninger med be-
tydning for lærernorme-
ring/serviceniveau om fx be-
manding af lejrskoler, undla-
delse af kursusdeling, tolæ-
rerordninger (skematimer 
ud over timefordelingspla-
nen) holddannelse mv. For-
holdene skulle drøftes og 
der kunne opnås enighed 
mellem kommune og lærer-
repræsentanter inden for-
mel beslutning. 
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Hvornår og be-
tegnelse 

Undervisningstid 
Resurse-/normeringssikring 

Planlægningsdokumen-
ter/tilrettelæggelse af ar-
bejdstiden/varsel 

Planlægningsprocedurer/ 
Skoleårets planlægning/ 

Opgørelse Lokalaftaler mv. 

Reduktionstime fulgte ob-
jektive kriterier.1 

Aftale om ar-
bejdstid  
➔ 1996 

UFØ-aftalen 
(OK93) 

Årsnorm på 1924 bruttoti-
mer. 
1 Undervisningstime (U-tid) 
+ 1 Forberedelsestime (F-
tid) + minimum 50% af U-ti-
den som Øvrig tid (Ø-tid) = 1 
U-time udløste min. 2,5 net-
toarbejdstime. 
Normalt højest 750 U-timer 
årligt, dog mulighed for 
overskridelse med tillæg. 
Lejrskoler indgår med U-tid 
efter skemaet + 7 timer 
Kursusdeltagelse, mellemti-
mer og rejsetid indgår som 
Ø-tid. 
 
Supplerende F-tid for speci-
alundervisning 
Yderligere F-tid for lærere, 
der er fyldt 60 år 
65/70 timers klasselærerak-
kord 
100 timers akkord til alle 
for: uforudset og uforudsi-
gelige opgaver, mødeforbe-
redelse, prøver, møder i pæ-
dagogisk råd 

3 planlægningsdokumenter: 
1. Arbejdsfordelingsplan: di-
sponerer over mindst 98 % 
af normperiodens arbejdstid 
– angiver hvilke aktiviteter 
(U/F/Ø) med forventet tids-
forbrug til de enkelte opga-
ver. 
2. Disponeringsplan: tids-
mæssig placering af under-
visningsopgaver og Ø-opga-
ver så detaljeret som muligt 
3. Tjenesteplan for mindst 8 
uger:  tidsmæssig  placering 
af Ø-opgaver, ferie mv. Un-
dervisningstimer som fast-
lagt i disponeringsplanen 
Varslingsbestemmelse, så 
vidt muligt sammenhæn-
gende tjeneste, arbejdstids-
bestemte tillæg mv. intro-
duceres 

Arbejdsfordelingsplanen ud-
arbejdes efter drøftelse 
med den enkelte lærer. 
Ledelse og lærer kan aftale, 
at en opgave holdes uden 
for tjenesteplanen. Læreren 
tilrettelægger selv tiden. 
Der forudsættes en konkret 
optælling. 
 
Skolelederen kunne fast-
lægge 15 % af den reste-
rende del af F-tiden til fæl-
les forberedelse. Dette for-
udsatte dog, at fastlæggel-
sen ikke kunne ske ved af-
tale. 

Der fandtes ingen detaljeret 
opgørelsesbestemmelse, 
men en overarbejdsbestem-
melse om godtgørelse + 50 
%, hvis arbejdstiden havde 
oversteget normen. 

Formel, men begrænset lo-
kalaftaleret/-mulighed – fx 
om kursusdeltagelse, lejr-
skoler, mere end 85 minut-
ter frikvarter og akkorder. 
Kompetencen til at undgå 
lokalaftaler eksplicit hos 
kommunalbestyrelsen og 
den lokale kreds. 
 

 
1 Bilag: Stillinger/normering 1992/93 



  

4 
 

Hvornår og be-
tegnelse 

Undervisningstid 
Resurse-/normeringssikring 

Planlægningsdokumen-
ter/tilrettelæggelse af ar-
bejdstiden/varsel 

Planlægningsprocedurer/ 
Skoleårets planlægning/ 

Opgørelse Lokalaftaler mv. 

Aftale om ar-
bejdstid 
➔ 2000 

UFØ-aftalen 
(OK95) 
 

UFØ-aftale grundlæggende 
som 93-aftalen. 
Lejrskole indgår med 4 U-ti-
mer + 4 F-timer +6 Ø-timer. 
Centrale Ø-tidsakkorder. 
Klasselærerakkord på 75 ti-
mer – klasseforældremøder 
udgik til konkret afregning. 
70 timers akkord: uforudset 
og uforudsigelige opgaver, 
mødeforberedelse samt lø-
bende evaluering ud over F-
tid i tilknytning U-tid. 
Ledelsesbesluttede møder 
afregnes konkret uden for 
akkorderne. 
Centralt fastsatte akkorder 
for prøveafvikling. Medgået 
Ø-tid ved tilsyn ved skriftlige 
prøver. 
Endvidere en række formu-
leringer om Ø-tid til af-
grænsning af F-tid i forbin-
delse med overordnet plan-
lægning og koordinering, jf. 
den nye folkeskolelov.  
 

3 planlægningsdokumenter: 
Arbejdsfordelingsplan: di-
sponerer over mindst 97 % 
af arbejdstiden – fifty-fifty-
fordeling lærer/leder. 
Mødeplaner: med oplysning 
om start og sluttidspunkt, 
samt indhold og tidsmæs-
sige placering. 
Timeregnskab for hver mø-
deplansperiode: garanti-
timetal = minimum for op-
gørelse for normperioden. 
Mødeplansbestemmelserne 
gjaldt alene opgaver, der 
ikke omfattes af akkord eller 
timeramme. 

Omfattende indledende be-
mærkninger om bl.a. at der 
er skabt mulighed for at løse 
folkeskolelovens opgaver, at 
kommunalbestyrelsen skal 
angive de økonomiske ram-
mer – bl.a. det antal lærer-
arbejdstimer, der er til rå-
dighed for skolerne. 
Parterne skal ved forhand-
ling søge at opnå enighed 
om overordnede principper 
for arbejdstilrettelæggelsen. 
Der skal i videst muligt om-
fang indgås lokale akkordaf-
taler. 
Der er procedurer for for-
handlinger på kommunalt 
niveau og efterfølgende på 
skoleniveau. 
Tillæg for skoleakkorder. 
 
Aftalen definerede akkorder 
som, at der afsættes et be-
stemt antal arbejdstimer til 
en nærmere beskrevet op-
gave. Timerne anses for 
medgået til formålet. Læ-
rerne  skulle selv have mu-
lighed for at tilrettelægge og 
gennemføre opgaverne. 

Detaljerede opgørelsesbe-
stemmelser for hhv. møde-
plansperioderne og norm-
perioden. 
 
Der udbetaltes tillæg på 50 
% for timer ud over møde-
planen. Hvis aflysninger af 
en begivenhed indtraf, 
kunne opgaver af mindst 2 
timers varighed efter fra-
drag af 25 % afvikles i en ef-
terfølgende planperiode.  
Eksempel: Hvis lærene får fri 
fra et fælles arrangement på 
4 timer, kunne 3 timer over-
føres til afvikling i den efter-
følgende planperiode. 
 
Normperiodeopgørelsen 
bygger på garantimetal i 
mødeplanerne plus tid fra 
akkorder og timerammer, 
samt den ikke disponerede 
tid.   
Overarbejde tillægges 50 %. 
Afspadsering er hovedreg-
len. 
 

Formelt og omfattende pro-
cedurer om forhandling af 
lokale aftaler på kom-
mune/skole niveau, der sup-
plerer/fraviger centrale be-
stemmelser, bl.a. vedr. ak-
korder.   
 
Aftalen fastlægger, at der 
skal forhandles akkorder for 
Ø-tidsopgaver.  
 
Derudover muligheder for 
lokalaftaler om fravigelser 
vedr. fx fra mødeplansbe-
stemmelserne, rejsetid, lejr-
skoler. 
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Hvornår og be-
tegnelse 

Undervisningstid 
Resurse-/normeringssikring 

Planlægningsdokumen-
ter/tilrettelæggelse af ar-
bejdstiden/varsel 

Planlægningsprocedurer/ 
Skoleårets planlægning/ 

Opgørelse Lokalaftaler mv. 

Aftale om ar-
bejdstid mv. for 
lærere 
→2014 
A05-aftalen 
(OK1999) 
Tilbagefald for 
A08 fra 1/8 
2009 

Resursesikring knyttet til 
den enkelte lærerstilling: 
375 timer – Individuel tid (I-
tid). Tiden tilrettelægges og 
administreres af læreren. 
 
Gennemsnit på minimum 
155 timer til skolens sam-
lede udvikling og lærersam-
arbejde til individuel forbe-
redelse. 
 
Indirekte regulering af un-
dervisningstiden herigen-
nem samt ved elevpauseti-
den og andre opgaver.  
Udvidet undervisningsbe-
greb: ”når læreren skaber 
og fremmer processer, der 
øger elevernes kompeten-
cer” 

2 planlægningsdokumenter: 
Aktivitetsplan: lærerens op-
gaver og det anslåede tids-
forbrug – den samlede læ-
rerpersonales arbejdstid 
skal være fordelt gennem 
aktivitetsplanerne 
Mødeplan: placering af un-
dervisning og tidsmæssig 
placering af andre opgaver 
mv. 
 
Ovenstående kunne indgå i 
såkaldte helhedsaftaler: hel-
hedsaftaler er en samlet af-
tale, der omfatter akkorder, 
timerammer, undervisnings-
opgaver ledelsesbesluttede 
opgaver mv. = endelig afreg-
ning med mindre der sker 
væsentlige ændringer. 
Aftalekompetence: TR og 
skoleledelsen. 
 
Mødeplanbestemmelser 
gælder, hvis der ikke er hel-
hedsaftale/akkorder 

”En skole på vej” - de cen-
trale parters syn på folke-
skolens udvikling.  
 
Omfattende indledende be-
mærkninger om procedurer 
og indhold af forhandlinger 
på kommunalt niveau. ”Op-
gavefordelingen og de tids-
mæssige resurser søges her-
efter udmøntet i aftaler..” 
 
Tilsvarende beskrivelse af 
planlægningen på skolen. 
Parterne udarbejdede en 
fælles vejledning ”Skole-
årets planlægning” 
 
155-timers puljen skulle for-
deles efter aftale mellem le-
delse og TR. 
 
Hvis der ikke kunne opnås 
enighed skulle 30 timer pr. 
lærerstilling fordeles som 
yderligere I-tid til lærere 
med mere end 600 U-timer. 
Endvidere skulle ledelsen 
fordele 125 timer til skolens 
samlede udvikling og lærer-
samarbejde. 

Opgørelsesbestemmelse på 
grundlag af planlægnings-
elementerne – dvs. indivi-
duel tid, tid i helhedsaftaler, 
tid i akkordaftaler, tid i mø-
deplaner, præsterede timer 
her ud over. 

Centralt aftalt at der skulle 
forhandles lokale aftaler 
mellem kommune og kreds.  
 
Såfremt der ikke blev enig-
hed lokalt om akkorder og 
helhedsaftale trådte møde-
plansbestemmelserne i 
kraft. Disse var det egentlig 
ikke var tiltænkt man skulle 
anvende, men så var der et 
driftsgrundlag at admini-
strere efter. 
 
Afgørende resursemæssige 
forhandlinger (I-tid, fælles 
forberedelse og elevpauser) 
var aftalt til forhandling på 
skoleniveau.  
 
Kreds og kommune skulle 
drøfte, hvordan arbejdets 
tilrettelæggelse kunne un-
derstøttes gennem aftaler 
om fx kommuneakkorder.  
 
En stor del af kredse og 
kommuner indgik samlede 
aftaler, der supplerede og 
helt eller delvist erstattede 
den centrale aftale. 
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Hvornår og be-
tegnelse 

Undervisningstid 
Resurse-/normeringssikring 

Planlægningsdokumen-
ter/tilrettelæggelse af ar-
bejdstiden/varsel 

Planlægningsprocedurer/ 
Skoleårets planlægning/ 

Opgørelse Lokalaftaler mv. 

Aftale om ar-
bejdstid for læ-
rere i folkesko-
len 2008 
➔ 2014 

A08 (OK08) 

Et maksimalt undervisnings-
timetal aftalt på kommunalt 
niveau som forudsætning 
for at overgå til A08. 
Udgangspunktet er under-
visning i folkeskolens fag (jf. 
folkeskolelovens § 16), som 
eleverne har retskrav på. 
Det maksimale undervis-
ningstimetal var fastsat ud 
fra en lærer i en fuldtidsstil-
ling, svarende til 1924 timer 
inkl. ferie og søgnehellig-
dage.  
Aftalen definerede en sam-
let undervisningsopgave. 
Ved maksimalt undervis-
ningstimetal svarede det til 
en fuldtidsstilling. 
Opgaverne i tilknytning til 
undervisningen var define-
ret.  
Andre opgaver reducerede 
med en omregningsfaktor 
det maksimale undervis-
ningstimetal. 

Opgaveoversigten - angav 
undervisningsopgaver og 
andre opgaver. 
 
Opgaveoversigten indebar 
et minimumsløntilsagn. 
 
Plan for tilstedeværelse var 
en mulighed. 
Lærer/lærerteam kunne, 
hvis det skønnedes hensigts-
mæssigt, komme med op-
læg til plan for tilstedevæ-
relse. Skolelederne kunne i 
sidste ende fastlægge pla-
nen 

Kreds og kommune skulle 
forhandle overgang til A08. 
Udgangspunktet var kom-
munens aktuelle opgaver og 
opgavernes omfang. 
Parterne udarbejdede et 
værktøj til registrering af 
alle læreres arbejdsopgaver 
med henblik på bereg-
ning/forhandling om et 
maksimalt undervisnings-
timetal. 
Parterne gennemførte kur-
ser for forhandlingsdelegati-
onerne i alle kommuner. 
Her blev værktøj og en pro-
cesguide præsenteret. 
 
A08 rummede bilag, som de 
lokale parter kunne sætte 
de lokale tal ind i og skrive 
under. 
 
Heri skulle parterne aftale 
om der skulle gives supple-
rende tid (andre opgaver) i 
forbindelse med lejrskoler 
og afgangsprøver. 
 
A08 havde et Bilag 1 om 
skoleårets planlægning, som 
inspiration. 

Aftalen havde en opgørel-
sesbestemmelse med 3 
punkter: 
- Tid i henhold til opgave-
oversigten 
- Undervisningstid her ud 
over ganget med faktor 
- Tid til andre opgaver ud 
over opgaveoversigten. 

Formelt var A08 en central 
aftale, der dog forudsatte 
lokal aftaleindgåelse mellem 
kommune og kreds. De lo-
kale parter overgik til A08 
ved lokalt at aftale bl.a. 
maksimum for undervisning 
og omregningsfaktorer. 
 
Nogle kredse/kommuner 
satte deres lokale, tydelige 
præg på den lokale aftale – 
herunder forudsætninger og 
indhold. 
 
De lokale parter valgte i for-
skelligt omfang at gennem-
skrive aftalen med de lokale 
tilpasninger, der var enighed 
om. 
 
I øvrigt forudsatte overgang 
til A08, at der blev indgået 
en lokal lønaftale, jf. Bilag 3 
til den da gældende over-
enskomst. 
 
I Danmarks lærerforening 
var det ved OK13 registreret 
at 73 kommuner var på A08-
aftaler, 7 havde fortsat lo-
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Hvornår og be-
tegnelse 

Undervisningstid 
Resurse-/normeringssikring 

Planlægningsdokumen-
ter/tilrettelæggelse af ar-
bejdstiden/varsel 

Planlægningsprocedurer/ 
Skoleårets planlægning/ 

Opgørelse Lokalaftaler mv. 

kale aftaler efter rammeaf-
talen om decentrale ar-
bejdstidsaftaler (såkaldte 
KTO-aftaler), mens 13 kom-
muner anvendte A05. 
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Arbejdstidsregler i Ungdomsskolen frem til 1. august 2014 

Hermed et overblik over arbejdstidsreglernes udvikling fra før kommunaliseringen i 1993 til reglerne blev ændret med lov 409, der afsluttede lockouten ved OK13. Lockouten omfattede 

også ungdomsskoleområdet.  

Oversigten vedrører arbejdstidsregler for månedslønnede. Ungdomsskolens timelønnede (aften)undervisning er ikke omfattet. 

Oversigten belyser de væsentlige formelle regler samt forhold vedrørende lokalaftaler mv. Det bemærkes, at der er forskelle i indhold og omfang af lokale arbejdstidsaftaler i alle de be-

skrevne perioder. 

Oversigten er koncentreret om tidspunkter/perioder, hvor der er sket væsentlige ændringer i de formelle arbejdstidsregler.   

 

Tidspunkt og betegnelse Undervisning, forberedelse 
m.v. 

Planlægning Opgørelse Lokalaftaler mv. 

Regler indtil skoleåret 1992/93 – 
timeløn fastsat af finansministeren 
(delegation til fagministerium) via 
cirkulære. 

Timeløn 
Timeløn afregner en under-
visningstime med 45 min., 
pause 10 min. og forbere-
delse m.v. svarende til 1,6 
arbejdstime.  

Ikke formelle regler. 
Reelt et gældende skema for 
et helt skoleår. 
 
 

Ved lønudbetaling for en 
måned ad gangen afhandles 
det konkrete timeforbrug. 

En række uformelle aftaler 
om undervisningens planlæg-
ning, varetagelse af lejrsko-
ler, elevpraktik, vejledning 
m.v. 
  
Timelønsbestemmelserne 
vurderet som utilstrækkelige 
af de centrale parter. 
 

Ansættelsesbekendtgørelse/ 
Cirkulære 
 
For månedslønnede lærere 
Udstedt af Kulturministeriet fra 
skoleåret 1992/93                  

Maksimum for antal af un-
dervisningslektioner 
Fuld tid svarer til højst 999 
undervisningstimer årligt 
(999 lektioner á 45 minutter 
+ 10 minutter til pause).  
Forpligtelse til medvirken 
ved optagelse af elever, vej-
ledning, rådgivning, plan-
lægning af prøver, koordine-
ring, planlægning af lejrsko-

Der planlægges normalt for 
et skoleår ad gangen. 
 

Efter ramme for fuld/del- 
tid.  

Indførelse af regler om TR og 
dermed ret til valg af TR. 
 
Lokalt indgås aftaler mellem 
TR og ledelse (formelle/ufor-
melle).  
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Tidspunkt og betegnelse Undervisning, forberedelse 
m.v. 

Planlægning Opgørelse Lokalaftaler mv. 

ler og gennemførelse af so-
ciale arrangementer (gøres 
ikke op).  
Reduktion i undervisnings-
timetallet (en undervis-
ningslektion er 0,6 arbejds-
time) for fx deltagelse i lejr-
skoler, eksternt samarbejde, 
pædagogisk administrativt 
arbejde, tilsyn, elevpraktik, 
kursusdeltagelse m.v. 
 

Aftale om arbejdstid 1993 
KL 

Fast faktor mellem under-
visningstid og forberedel-
sestid 
 Årsnorm på 1924 bruttoti-
mer. 
1 Undervisningstime på 60 
minutter udløser 60 minut-
ter til forberedelse. Normalt 
højest 750 undervisningsti-
mer årligt, (dog mulighed 
for overskridelse med løntil-
læg). 
 
Pulje til uforudsete opgaver 
100 timers akkord til alle læ-
rere til: uforudsete og ufor-
udsigelige opgaver, møde-
forberedelse, medvirken 
ved optagelse af elever, 
planlægning af lejrskoler, 
prøver m.v. 
 
 
Desuden tid til:  

Arbejdsplan med mødetid 
og pauser. Ofte skoleåret.  
 
Planen udarbejdes efter 
drøftelse med den enkelte 
lærer. Planen for mødetid 
skal være kendt af læreren 4 
uger frem. 
 
Ledelsen kan holde 80 timer 
udenfor planen til uforud-
sete begivenheder mv. i til-
knytning til undervisningen 
 
Arbejdsplanen kan undtagel-
sesvis ændres mindre end 4 
uger før. 
 
Generelt ulempetillæg. Ikke 
øvrige tillæg for arbejde på 
skæve tidspunkter m.v. 
 

På baggrund af arbejdsplan: 
- undervisning 
- forberedelse 
- andre opgaver 
- ferie, feriefridage, fravær 
- eksamination m.v. 
- evt. afspadsering 
 
Løntillæg: over 750 under-
visningstimer 
 
Overtidsbestemmelse:  
+50% 
 
 
 
 

Formel lokalaftaleret – fx om 
akkorder for øvrigt arbejde, 
kursusdeltagelse, lejrskoler  
 
Kompetencen til at indgå lo-
kalaftaler hos kommunalbe-
styrelsen (ledelsen) og den 
lokale repræsentant (TR) for 
Uddannelsesforbundet. 
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Tidspunkt og betegnelse Undervisning, forberedelse 
m.v. 

Planlægning Opgørelse Lokalaftaler mv. 

Lejrskoler med planlagt 
timetal. 
 
Faste timetal for prøver og 
eksamen pr. klasse/hold 
 
Kursusdeltagelse og rejse-
tid.  
 
 

Aftale om arbejdstid 2000 
KL  
 

Minimum for forberedelse 
m.v. 
Årsnorm på 1924 bruttoti-
mer 
375 timer – Individuel tid 
(forberedelse) + et gennem-
snit på minimum 155 timer 
til skolens samlede udvikling 
og lærersamarbejde og til 
individuel forberedelse – 
heraf minimum 50 timer til 
hver lærer. 
 
Resten er skoletid: 
Undervisning med udvidet 
undervisningsbegreb: ”når 
læreren skaber og fremmer 
processer, der øger elever-
nes kompetencer” 
Samt alle øvrige læreropga-
ver inkl. pauser. 
 
Betaling for antallet af un-
dervisningstimer: 
 
Undervisningstillæg pr. time 
300-750 timer. 

Fælles indledende tekst om 
tilrettelæggelse og planlæg-
ning. 
 
Arbejdet tilrettelægges nor-
malt på hverdage. 
 
Arbejdsplan:  
Møde- og sluttidspunkt samt 
opgavernes karakter, om-
fang og tidsmæssig place-
ring.  
 
Arbejdsplanen udarbejdes 
for et år. 
 
Ændringer normalt med var-
sel 4 uger før. 
 
Generelt ulempetillæg. Ikke 
yderligere tillæg for arbejde 
på skæve tidspunkter m.v. 
. 

Opgørelsesbestemmelse på 
grundlag af planlægnings-
elementerne: dvs. individuel 
tid, tid i helhedsaftaler, tid i 
akkordaftaler, tid i mødepla-
ner, præsterede timer herud 
over. 

Omfattende formelle lokalaf-
talemuligheder. 
 
Mulighed for indgåelse af ak-
kordaftaler og helhedsafta-
ler. 
 
TR har bl.a. aftaleret på for-
deling af 155-timers puljen, 
heraf de min. 50 timer til den 
enkelte lærer. 
Hvis der ikke kan opnås enig-
hed skal 30 timer pr. lærer-
stilling fordeles som yderli-
gere individuel tid til lærere 
med mere end 600 undervis-
ningstimer. 
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Tidspunkt og betegnelse Undervisning, forberedelse 
m.v. 

Planlægning Opgørelse Lokalaftaler mv. 

Godtgørelse ved over 750 
undervisningstimer. 
 

Aftale om arbejdstid 2008 har 
arbejdstid 2005 som tilbagefald 
(indhold som aftale fra 2000 - se 
ovenfor). 
KL 
 
Følger folkeskoleaftalen. 
 

Overfører den lokale re-

surse fra A05 via 

Maksimalt undervisnings-

timetal 

Et maksimalt undervisnings-

timetal aftalt på kommunalt 

niveau (ledelse/TR) som for-

udsætning for at overgå til 

A08. 

Udgangspunktet er antallet 

af undervisningstimer efter 

lov om ungdomsskolen/fol-

keskolen.  

Det maksimale undervis-

ningstimetal er udtryk for et 

fuldt lærerårsværk, sva-

rende til den typiske årlige 

nettoarbejdstid: 1680 timer. 

Aftalen definerede en sam-

let undervisningsopgave. 

Ved maksimalt undervis-

ningstimetal svarede det til 

nettoarbejdstiden. 

Opgaverne i tilknytning til 

undervisningen var define-

ret.  

Andre opgaver reducerede 

med en omregningsfaktor 

Opgaveoversigten - angiver 

undervisningsopgaver og an-

dre opgaver. 

Opgaveoversigten indebæ-

rer et minimumsløntilsagn. 

Arbejdet tilrettelægges nor-

malt på hverdage. Antal ar-

bejdsdage årligt er maksi-

malt 209 dage, som dog kan 

fraviges ved lokal forhand-

ling. 

Plan for tilstedeværelse er 

en mulighed. 

Lærer/lærerteam kan 
komme med oplæg til plan 
for tilstedeværelse 

Aftalen indeholder opgørel-

sesbestemmelse med 3 

punkter: 

- Tid i henhold til opgave-

oversigten 

- Undervisningstid her ud 

over ganget med faktor 

- Tid til andre opgaver ud 

over opgaveoversigten 

Overgang:  

Ledelse og TR forhandlede 

overgang til A08. Udgangs-

punktet var kommunens ak-

tuelle resurseforbrug.  

Parterne udarbejdede et 

værktøj til registrering af 

alle læreres arbejdsopgaver 

med henblik på bereg-

ning/forhandling om et 

maksimalt undervisnings-

timetal. 

Parterne gennemførte kur-

ser for forhandlingsdelegati-

onerne i alle kommuner. 

Her blev værktøj og en pro-

cesguide præsenteret. 

A08 var en central aftale, 
som de lokale parter overgik 
til ved at indføje det lokalt 
fastlagte maksimum for un-
dervisning og faktorer. 
 

Der blev sat lokale, tydelige 

præg på de lokale aftaler - 

indgået mellem TR (Uddan-

nelsesforbundet) og ung-

domsskoleledelsen (Kommu-

nen). 

Overgang til A08 forudsatte, 

at der blev indgået en lokal 

lønaftale.   

Et mindre antal ungdomssko-

lerne valgte ikke at overgå til 

A08, men fortsatte på A05, 

som de fandt bedst egnet 

hos dem. 
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Tidspunkt og betegnelse Undervisning, forberedelse 
m.v. 

Planlægning Opgørelse Lokalaftaler mv. 

det maksimale undervis-

ningstimetal. 

Betaling for antallet af un-

dervisningstimer og for ar-

bejde på skæve arbejdstider 

sker via lokalt indgået lønaf-

tale. 

 

A08 rummede bilag, som de 

lokale parter kunne sætte 

de lokale tal ind i og skrive 

under. 
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Arbejdstidsregler på sprogcentre frem til 1. august 2014 

Hermed et overblik over arbejdstidsreglernes udvikling fra før (amts)kommunaliseringen i 1993 og fra kommunaliseringen i 1999 til reglerne blev ændret med lov 409, der afsluttede lockou-

ten ved OK13. Lockouten omfattede også de kommunale sprogcentre.   

Oversigten vedrører arbejdstidsregler for månedslønnede. Sprogcentrenes timelønnede er ikke omfattet. 

Oversigten belyser de væsentlige formelle regler samt forhold vedrørende lokalaftaler mv. Det bemærkes, at der er forskelle i indhold og omfang af lokale arbejdstidsaftaler i alle de be-

skrevne perioder.  

Oversigten er koncentreret om tidspunkter/perioder, hvor der er sket væsentlige ændringer i de formelle arbejdstidsregler.   

Tidspunkt og betegnelse Undervisning, forberedelse 
m.v. 

Planlægning Opgørelse Lokalaftaler mv. 

Regler indtil skoleåret 1992/93 – 
timeløn fastsat af finansministeren 
(delegation til fagministerium) via 
cirkulære. 

Timeløn 
Timeløn afregner en under-
visningstime med 45 min., 
pause 10 min. og forbere-
delse m.v. svarende til 1,9 
arbejdstime (omregnings-
faktor som specialundervis-
ning)  

Ikke formelle regler.  
 
 

Ved lønudbetaling for en 
måned ad gangen afhandles 
det konkrete timeforbrug. 

En række uformelle aftaler 
om undervisningens planlæg-
ning, varetagelse af opgaver 
ved siden af undervisningen, 
vejledning m.v. 
Timelønsbestemmelserne 
vurderet som utilstrækkelige 
af de centrale parter. 
 

Ansættelsesbekendtgørelse/ 
Cirkulære 
 
For månedslønnede lærere 
Udstedt af Kulturministeriet fra 
skoleåret 1992/93                  

Maksimum for antal af un-
dervisningslektioner 
Fuld tid svarer til højst 888 
lektioner á 45 minutter år-
ligt (højst 28 lektioner pr. 
uge). Til hver 60 minutters 
undervisning udløses 74 mi-
nutter til forberedelse og ef-
terbehandling samt opgaver 
i tilknytning til undervisnin-
gen, samt pauser. 
 
 
 
 
Pulje til øvrige opgaver 

Skema mindst 4 uger i forve-
jen. 
 

Følger rammen for ansæt-
telsesgrad: fuld tid/ deltid. 
  

Indførelse af regler om TR og 
ret til valg af TR. 
 
Lokalt indgås aftaler mellem 
TR og ledelse (formelle/ufor-
melle).  



  

14 
 

Tidspunkt og betegnelse Undervisning, forberedelse 
m.v. 

Planlægning Opgørelse Lokalaftaler mv. 

Andre arbejdsopgaver: pulje 
på 193 arbejdstimer pr. 
fuldtidslærer (gennemsnit). 
 
Opgaver i tilknytning til for-
beredelse mv.:  
Individuel forberedelse, 
planlægning, evaluering, ef-
terbehandling af undervis-
ningen mv. 
Udarbejdelse af undervis-
ningsmaterialer, rettear-
bejde, rådgivning, admini-
stration og tilsynsopgaver. 
 
Andre arbejdsopgaver (pul-
jetimerne: 193 timer): 
Møder, ekskursioner, pæda-
gogiske dage og konferen-
cer, efteruddannelse, soci-
ale aktiviteter, afvikling af 
test, visitation, forsøgs- og 
udviklingsopgaver, samtaler 
med eksterne samarbejds-
partnere, biblioteksfunktio-
ner m.v.  
 

Aftale om arbejdstid 1993 
Amtsrådsforeningen 

Fast faktor mellem under-
visningstid og forberedel-
sestid 
Årsnorm på 1924 bruttoti-
mer. 
60 minutters undervisning 
udløser 74 minutter til for-
beredelse m.v. og pauser. 

Arbejdet tilrettelægges nor-
malt på hverdage. Lørdage 
og søndage giver erstat-
ningsfrihed. 
 
Arbejdsplan med mødetid, 
samt undervisningstimernes 
placering udleveres normalt 
til læreren 4 uger før den 
træder i kraft.  

Opgørelse efter afslutning af 
arbejdsår: 
-arbejdstid efter plan 
-forberedelse 
-tid lokalaftaler 
-andre opgaver 
-ferie, feriefridage, søgne- 
og helligdage 
 
Overtid:  

Formel lokalaftaleret for ar-
bejde udover undervisning 
og forberedelse.  
 
Mulighed for indgåelse af ak-
kordaftaler og helhedsafta-
ler. 
Kompetencen til at indgå lo-
kalaftaler hos Amtsrådet (le-
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Tidspunkt og betegnelse Undervisning, forberedelse 
m.v. 

Planlægning Opgørelse Lokalaftaler mv. 

Normalt maksimum på 21 
undervisningstimer af 60 
minutter ugentligt. 
 
Pulje til andre opgaver  
Pulje på 193 timer i gen-
nemsnit pr. lærer til løsning 
af andre opgaver. 
  
Opgaver i tilknytning til for-
beredelse m.v.: 
Planlægning forberedelse, 
evaluering og efterbehand-
ling 
Udarbejdelse af undervis-
ningsmateriale m.v. 
Rettearbejde. 
Pædagogiske og administra-
tive funktioner – forløbsbe-
skrivelser, fremmødeliste 
m.v. 
Almindeligt tilsyn 
Tilfældigt forekommende 
faglig og social vejledning. 
Evaluering af elever mhp. 
udslusningsniveau. 
 
Andre opgaver (puljen på 
193 timer i gennemsnit pr. 
lærer): 
Samlet planlægning m.v. 
Ekskursioner 
Lærermøder, uddannelse 
mv. 
Sociale aktiviteter 
Afvikling af test.  
 

 
Uforudsete begivenheder 
berettiger fravigelse. 
 
Betaling for skæve arbejdsti-
der: Arbejdstidsbestemte til-
læg (aften og weekendar-
bejde) Frihed for aften- og 
nattjeneste 
 
 
 
 

1: 1,5 
Undertid:  
1: 0.75  
 
 
 

delsen) og den lokale repræ-
sentant (TR) for Uddannel-
sesforbundet. 
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Tidspunkt og betegnelse Undervisning, forberedelse 
m.v. 

Planlægning Opgørelse Lokalaftaler mv. 

Derudover konkret tidsfor-
brug efter opgørelse af tid 
til særlige hverv og opgaver: 
Arbejdet som tillidsvalgt og 
arbejdet med uddannelses- 
og erhvervsvejledning.  
 

Aftale om arbejdstid 2000 
KL  
 
Sprogcentrene bliver kommunale, 
ofte i tæt forvaltningsmæssig til-
knytning til den kommunale inte-
grations- og beskæftigelsesindsats. 

Minimum for tid til forbere-
delse mv. 
Årsnorm på 1924 timer 
375 timer – Individuel tid 
(forberedelse) 
+ et gennemsnit på mini-
mum 155 timer pr. lærer til 
lærersamarbejde og til indi-
viduel forberedelse –heraf 
min. 50 timer til hver lærer 
 
Mulighed for at tilkøbe 
mere forberedelsestid via 
veksling af særligt løntillæg 
til forberedelsestid.  
 
Resten er sprogcentertid: 
Undervisning med udvidet 
undervisningsbegreb: ”når 
læreren skaber og fremmer 
processer, der øger elever-
nes kompetencer” 
Samt alle øvrige læreropga-
ver inkl. pauser. 
 
 
 
Undervisningstillæg pr. time 
300 - 680 timer. 

Fælles indledende tekst om 
tilrettelæggelse og planlæg-
ning. 
 
Arbejdet tilrettelægges nor-
malt på hverdage. Lørdage 
og søndage giver erstat-
ningsfrihed. 
 
Antal arbejdsdage fastsæt-
tes ved lokal forhandling – 
tilbagefald 209 dage. 
 
Arbejdsplan:  
Møde- og sluttidspunkt samt 
opgavernes karakter, om-
fang og tidsmæssig place-
ring.  
 
Planen udleveres senest 4 
uger før ikrafttræden.  
Ændringer normalt med var-
sel på 4 uger. 
 
Betaling for skæve arbejdsti-
der: Arbejdstidsbestemte til-
læg (aften og weekendar-
bejde) Frihed for aften- og 
nattjeneste 
 

Opgørelsesbestemmelse på 
grundlag af planlægnings-
elementerne: dvs. individuel 
tid, tid i helhedsaftaler, tid i 
akkordaftaler, tid i mødepla-
ner + præsterede timer her 
ud over. 
 
Overtid:  
1: 1,5 
 

Omfattende formelle lokalaf-
talemuligheder. 
 
Mulighed for indgåelse af ak-
kordaftaler og helhedsafta-
ler. 
 
TR har bl.a. aftaleret på for-
deling af 155-timers puljen, 
heraf de min. 50 timer til den 
enkelte lærer. 
Hvis der ikke kan opnås enig-
hed skal 30 timer pr. lærer-
stilling fordeles som yderli-
gere individuel tid til lærere 
med mere end 600 undervis-
ningstimer. 
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Tidspunkt og betegnelse Undervisning, forberedelse 
m.v. 

Planlægning Opgørelse Lokalaftaler mv. 

Godtgørelse ved over 681 
undervisningstimer. 
 

Aftale om arbejdstid 2008 har ar-
bejdstid 2005, som tilbagefald 
(indhold som 2000 ovenfor). 
KL 
 
Følger folkeskoleaftalen tæt. 

Overfører den lokale re-
surse fra A05 via: 
 
Maksimalt undervisnings-
timetal  
Et maksimalt undervisnings-
timetal aftalt på kommunalt 
niveau (ledelse/TR) som for-
udsætning for at overgå til 
A08. 
 
Udgangspunktet er antallet 
af undervisningstimer efter 
lov om danskuddannelse.  
 
Det maksimale undervis-
ningstimetal er udtryk for et 
fuldt lærerårsværk, sva-
rende til den typiske årlige 
nettoarbejdstid: 1680 timer 
årligt. 
 
Aftalen definerer en samlet 
undervisningsopgave. Ved 
maksimalt undervisnings-
timetal svarede det til net-
toarbejdstiden. 
 
Opgaverne i tilknytning til 
undervisningen er defineret.  
 
Andre opgaver reducerer 
med en omregningsfaktor 

Opgaveoversigten - angiver 
undervisningsopgaver og an-
dre opgaver. 
 
Opgaveoversigten indebæ-
rer et minimumsløntilsagn. 
 
Arbejdet tilrettelægges nor-
malt på hverdage. Antal ar-
bejdsdage årligt er maksi-
malt 209 dage, som dog kan 
fraviges ved lokal forhand-
ling. 
 
Undervisning afvikles også i 
den normale sommerferie-
periode. 
 
Plan for tilstedeværelse er 
en mulighed. 
 
Lærer/lærerteam kan 
komme med oplæg til plan 
for tilstedeværelse.  

Aftalen indeholder opgørel-
sesbestemmelse med 3 
punkter: 
- Tid i henhold til opgave-
oversigten 
- Undervisningstid her ud 
over ganget med faktor 
- Tid til andre opgaver ud 
over opgaveoversigten 
 
Overgang:  
Ledelse og TR forhandlede 
overgang til A08. Udgangs-
punktet var kommunens ak-
tuelle resurseforbrug.  
Parterne udarbejdede et 
værktøj til registrering af 
alle læreres arbejdsopgaver 
med henblik på bereg-
ning/forhandling om et 
maksimalt undervisnings-
timetal. 
Parterne gennemførte kur-
ser for forhandlingsdelegati-
onerne i alle kommuner. 
Her blev værktøj og en pro-
cesguide præsenteret. 
 
A08 rummede bilag, som de 
lokale parter kunne sætte 
de lokale tal ind i og skrive 
under. 
 

A08 var en central aftale, 
som de lokale parter over-
gik til ved at indføje det lo-
kalt fastlagte maksimum 
for undervisning og fakto-
rer. 
 
Der blev sat lokale, tyde-
lige præg på de lokale af-
taler - indgået mellem TR 
(Uddannelsesforbundet) 
og sprogcenterledelse 
(Kommune). 
 
Overgang til A08 forud-
satte, at der blev indgået 
en lokal lønaftale.   
 
Et mindre antal  sprogcentre 
valgte ikke at overgå til A08, 
men fortsatte på A05, som 
de fandt bedst egnet hos 
dem. 
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Tidspunkt og betegnelse Undervisning, forberedelse 
m.v. 

Planlægning Opgørelse Lokalaftaler mv. 

det maksimale undervis-
ningstimetal. 
 
Betaling for antallet af un-
dervisningstimer og for ar-
bejde på skæve arbejdstider 
sker via lokalt indgået lønaf-
tale. 
 
 
 
 
 
 
 

Heri skulle parterne aftale 
om der skulle gives supple-
rende tid (andre opgaver) i 
forbindelse med lejrskoler 
og prøver. 
 
A08 havde et bilag om sko-
leårets planlægning som in-
spiration. 

 

 


