
 

 

Retningslinje for udarbejdelse af opgaveoversigt 

 

HVOR? 

 

 

 

Retningslinjen dækker lærere og 

børnehaveklasselederes opgavevaretagelse på 

Glostrup Skole i forhold til LOV 409 

HVAD? 

 

 

 

 

Opgaveoversigten for et skoleår skal indeholde 

følgende i forhold til den samlede arbejdstid for 

den enkelte lærer: 

 

Beskæftigelsesgrad 

Samtlige opgaver (typer af undervisning, 

herunder understøttende undervisning, 

lektieklub, Skole-hjemsamarbejde, pauser, tilsyn, 

møder, lejrskoler, særlige opgaver m.v.) 

 

Opgaveoversigten skal være ensartet på alle 

skolens matrikler. 

 

HVORFOR? 

  

Formålet er at opgaveoversigten er 

gennemskuelig og objektiv. Opgaveoversigten 

skal opleves retfærdig i forhold til belastningen, 

og med en tydelig markering i forhold til 

opgavemængden for den enkelte lærer. 

 

Differentiering i tid til opgaver skal ske ud fra 

objektive kriterier (alder, erfaring, antal elever, 

inklusionselever, samarbejdsrelationer) 

 

HVORHEN? 

 

 

 

 

Lærerne skal kunne se, at opgaverne fordeles 

objektivt og retfærdigt. 

Opgaver, der ligger ud over undervisning, skal 

være ensartet på skolens matrikler i sit 

udgangspunkt, men med mulighed for 

forskellighed fx i forhold til belastningsgrad og 

andre særlige forhold på den enkelte matrikel. 

Dette drøftes mellem driftsleder og FTR + TR på 

matriklen 
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HVEM? 

 

 

 

 

Der skal være en dialogfase med lærerne i 

ønskefasen omkring opgaverne, samt 

efterfølgende, når opgaveoversigterne er 

færdige. Hvis der sker ændringer i 

opgaveoversigten, skal der ligeledes være en 

dialog mellem lærer og leder. 

HVORDAN? 

 

 

 

 

Målet er at skabe gode rammer for samarbejdet, 

beskytte lærerne mod det grænseløse arbejdsliv, 

højne respekten om lærerjobbet og skabe 

mulighed for rum til refleksion. 

HVORNÅR? 

 

Den endelige opgaveoversigt udleveres senest 4 

uger før skoleårets start, dog første gang senest 

4. juli 2014. 

 

Ændringer i opgaveoversigten varsles med min. 

96 timer. Hvis lærerne indkaldes til 

ekstratjeneste med et varsel på mindre end 24 

timer indgår denne i arbejdstidsopgørelsen med 

mindst 3 timer. 

 

HVAD SÅ? 

 

 

 

Denne retningslinje er vedtaget i Lokal – MED på 

Glostrup Skole d.22. Januar 2014 og træder i 

kraft den 1.8.2014. 

 

Retningslinjen evalueres med udgangen af 2014 

ved et møde mellem Strategisk ledelse, 

Afdelingsledere, FTR og TR’ere. 

 

Retningslinjen kan opsiges med 6 måneders 

varsel tidligst til starten af skoleåret 2015/2016. 

 

Godkendt i Glostrup Skoles MED den 22. januar 2014. 


