
Tilrettet model for udmøntningen af arbejdstid for lærere 
og børnehaveklasseledere på Glostrup Skole 

 

1. Indledning 
Vi har vurderet de første 3 måneders erfaringer med udmøntningen af de nye 
arbejdstidsregler for lærere og børnehaveklasseledere på Glostrup Skole.  
 
Hovedpunkterne i erfaringerne er: 
 

● Den første model har vist sig at have meget fokus på tid og sted for arbejdets udførelse. 
Modellen har haft mindre fokus på effekt i forhold til kerneopgaverne. 

● Der opleves generelt en frustration hos lærere og børnehaveklasseledere i forhold til 
den manglende fleksibilitet, som er indeholdt i den eksisterende model. 

● Den eksisterende model afspejler ikke fuldt ud lovens intention, når det angår 
fleksibilitet og tillid i tilrettelæggelse af arbejdet. 

 
 
Der er en interesse blandt både medarbejdere, fagorganisation og ledelse i forhold til at lave 
justeringer i modellen. I løbet af oktober måned har der været en dialog mellem strategisk 
ledelse og Glostrup Lærerforening om mulighederne for at justere i den oprindelige model.  
Det har været en konstruktiv dialog, som nu har ført til, at der er besluttet en tilrettet model                  
for udmøntningen af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid på Glostrup Skole. 
 
 
2. Den tilrettede model 
Grundlaget i den tilrettede model hviler på disse principper: 
 

1. Tilrettelæggelse af arbejdet er et vigtigt ledelsesværktøj, når opgaver skal løses bedst 
muligt. 

2. Arbejdstiden skaber rammer for en anderledes skoledag, hvor den gode 
opgaveløsning, og samarbejdet herom, altid er i fokus. 

3. Medarbejderne skal have mulighed for at udføre arbejdet så hensigtsmæssigt som 
muligt, uden oplevelsen af spildtid. 

4. Glostrup Skole er en moderne og attraktiv arbejdsplads kendetegnet af fleksibilitet, 
tillid, ansvar og samarbejde. 

5. Dialogen mellem medarbejder og leder er stadigvæk det centrale i forhold til 
arbejdstidens placering og udførelse. 

 
Modellen ændrer ikke på øvrige forhold vedrørende arbejdstiden, f.eks. årsnormen eller 
arbejdsdagenes placering hen over skoleåret. 
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2.2. Flex-muligheden 
Den tilrettede model er en såkaldt fix/flex model, hvilket betyder, at en del af arbejdstiden 
ligger fast og ikke kan ændres, mens en anden del, flex-delen, giver mulighed for at ændre i 
arbejdstiden.  
 
Flextiden dækker den del af arbejdsdagen, som ikke i forvejen er bundet af 
undervisningsopgaver, samarbejdsopgaver samt kursus- og mødevirksomhed.  
 
I startfasen forsøges med en flexpulje på 6 timer, hvilket betyder, at den enkelte lærer kan 
“flexe” således, at der enten arbejdes op til 6 timer mere eller op til 6 timer mindre i en 
periode. Læreren bestemmer i udgangspunktet selv, hvornår der flexes, og hvornår timerne i 
puljen afvikles igen. Planlagt flextid kan ændres i forbindelse med akutte behov for 
tilstedeværelse på skolen. Det kan f.eks. være vigtige møder, der skal holdes med kort varsel  
 
Det forventes at medarbejderne forud for afholdes af flex registerer det i systemet Trio Flex 
samt inddrager relevante samarbejdsparter om placeringen af deres arbejdstid. Der er ikke et 
varsel i forhold hertil. Det skal blot være registeret inden der flexes. 
 
Timetallet på flexpuljen er fastsat ud fra et hensyn til den enkeltes mulighed for at 
administrere de ændrede betingelser i den nye arbejdstid og må ikke overskrides. Puljen 
opgøres hvert skoleår den 20. juni, hvor puljen nulstilles. Overskud af timer i puljen kan ikke 
overføres til næste skoleår eller bringes til overtidsbetaling.  
 
Der indføres ultimo 2014 et system, Trio Flex, der kan anvendes af den enkelte lærer til at 
registrere anvendelsen af flexpuljen. Registreringen har til formål at give både medarbejder 
og nærmeste leder et overblik over arbejdstiden. Indtil Trio Flex  kommer i brug aftales det 
lokalt, hvordan flextiden registreres. Medarbejderne vil få vejledning i brugen af systemet, når 
det er på plads. 
 
 
Flex er muligt: 

● Ugens hverdage fra kl. 07.00 og indtil undervisning, samarbejde, 
skolehjemsamarbejde eller kursus- og mødevirksomhed begynder. 

 
● På øvrige tidspunkter på hverdage frem til kl. 17, hvor der ikke er 

undervisningsopgaver, samarbejde, skolehjemsamarbejde samt kursus- og 
mødevirksomhed. 

 
 
Flex er ikke muligt i forbindelse med de 10 arbejdsdage, der er placeret uden for elevernes 
skoledage. 
 
 
2.3. Placeringen af arbejdets udførelse 
Jf. de nye arbejdstidsregler skal arbejdsopgaven som udgangspunkt udføres på skolen. 
Fleksibilitet er dog også en del af lovens intention, og derfor er det fortsat muligt, at 
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arbejdsopgaven i særlige tilfælde kan præsteres andre steder. F.eks. kan medarbejderen selv 
planlægge, eller ledelsen kan anvise, at opgaven udføres andre steder i forbindelse med 
lejrskoler, studieture, ekskursioner o.lign.  
 
Lovens intention er ligeledes, at lærere og børnehaveklasseledere i særlige tilfælde kan 
udføre arbejdsopgaver i hjemmet, hvis det skønnes hensigtsmæssigt for opgavens udførelse. 
Muligheden for at udføre en særlig, konkret arbejdsopgave hjemme sker efter ønske fra 
medarbejderen og gennem en individuel aftale mellem medarbejder og nærmeste leder. 
Medarbejdere kan ikke pålægges at udføre arbejdsopgaver hjemme. 

 
 

 
3. Ikrafttræden og opfølgning 
Den tilrettede model træder i kraft med virkning fra den 10. november 2014. Modellen 
evalueres senest 1. marts 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Glostrup Skole den 6. november 2014 

 
Henrik Reumert 

Skoleleder 
Glostrup Skole 
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