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Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere 

Indledning 

Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 

og bilag 1.1. om arbejdstid. Som supplement hertil gælder fælles forståelse om arbejdstid, ferie og 

opgavefordeling for lærere og børnehaveklasseledere og aftale om flekstid. 
 

Arbejdstidens rammer på Glostrup Skole 

Arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i skoleåret 2015-16 er for fuldtidsansatte en 

netto årsnorm på 1680 timer, inklusiv 6. ferieuge.  

 

”Fixtiden” for lærere og børnehaveklasseledere er normalt fra kl. 07.00 – 17.00, jf. Lov 409, § 3, 

stk. 3.  

 

Starttidspunktet er kl. 07.50. Det giver lærere børnehaveklasseledere mulighed for at for at være 

klar til dagens undervisning og stå i klasselokalet/på undervisningsstedet 5 minutter før 

undervisningens start kl. 08.00. Modtagelse af eleverne i klasserne forud for skoledagens start, er 

et vigtig element i klasseledelse på Glostrup Skole. 

 

Arbejdsdage i normperioden 

For at sikre medarbejdernes mulighed for at disponere over planlagte ferie og fridage er det inden 

skoleårets begyndelse besluttet hvilke arbejdsdage, der er disponeret over i det følgende skoleår.  

1. Lærere og børnehaveklasselederes normperiode er fordelt på 212 arbejdsdage. Heraf er 12 

arbejdsdage såkaldte elev-fri dage. 

 

2. De 12 arbejdsdage, såkaldte elev-fri dage, planlægges med arbejde 

  på de 5 første hverdage, der falder før elevernes første skoledag i 2015, dvs. 3. -7. 

august 2015.  

 den 21. og 22. december 2015.  

 på de 5 første hverdage i forlængelse af skoleårets afslutning i 2016, dvs. 27. juni – 

1. juli 2016.  

 

Arbejdstiden på disse 12 dage udgør samlet en pulje på 74 timer. Inden for  de rammer som er sat 

fra Glostrup Skole i forhold til obligatorisk indhold på de elevfri dage udmønter den lokale afdeling 

selv arbejdstiden på de elevfri dage. 
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Opgaverne på elevfri dage er teamsamarbejde, forberedelse, pædagogiske dage, kursus, 

elevplaner, individuelle handleplaner, tilsynsopgaver, indkøb, samt fælles kompetenceudvikling. 

Mødetiderne kan variere fra dag til dag.  

 

Det er ikke en forudsætning, at alle medarbejdere har samme antal arbejdsdage. Der kan dog 

maksimalt planlægges med 212 arbejdsdage i normperioden. 

  

Der planlægges ikke med arbejde i weekender. 

Strukturen for skoledagen i skoleåret 2015-16 betyder, at understøttende undervisning er samlet 

på færre, men større blokke. Den struktur giver samtidigt mulighed for, at der nu planlægges 

således, at lærerne får bedre muligheder for længere sammenhængende blokke til samarbejde, 

forberedelse og evaluering. Den fælles forberedelse af elevernes undervisning og evaluering af 

samme er en vigtig prioritering fra 1. august 2015 og fremadrettet.  

Lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid planlægges som udgangspunkt med hele 

sammenhængende arbejdsdage.  

Lærere og børnehaveklasseledere med reduceret beskæftigelsesgrad beregnes forholdsmæssigt, 

og rammerne aftales med den enkelte medarbejder og nærmeste leder.  

Der afsættes en pulje på 20 timer årligt til hver lærer og børnehaveklasseleder til brug for opgaver 

udenfor hovedarbejdstiden. De 20 timer fordeles med 14 timer til brug for planlagt 

skolehjemsamarbejde herunder sociale aktiviteter og forældremøder samt 6 timer til brug for 

afdelingsvise møder mellem lærere, børnehaveklasseledere, pædagoger og ledelse. Anvendelse af 

puljen sker i dialog med nærmeste leder. 

 

Forberedelse 

God undervisning forudsætter gode muligheder for forberedelse og efterbehandling af 

undervisningen. Sker det at forberedelsestiden skal anvendes til at stå til rådighed for andre 

opgaver, fx undervisning, så giver nærmeste leder en løsning på, hvordan læreren eller 

børnehaveklasselederen får mulighed for at forberede undervisningen på andre tidspunkter.  Det 

tilstræbes at lærerne så vidt muligt, har tre større sammenhængende blokke til brug for 

samarbejde og forberedelse om ugen.  
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Ferie  

I hver normperiode er der fem ferieuger, de såkaldte normalferieuger. Der afvikles fire ugers 

sammenhængende ferie i løbet af elevernes sommerferie, ugerne 28-31 samt en uges ferie i uge 

42. 

 

Reglerne for afvikling af 6. ferieuge er justeret ved Overenskomstforhandlingerne i 2015.  

Fra og med ferieåret 2015/2016, dvs. fra 1. maj 2015, er det ferieaftalens bestemmelser der 

gælder. Dog sådan, at medarbejderen senest 1. maj, giver besked om timerne ønskes afviklet i 

form af udbetaling eller som frihed, i det kommende skoleår. Såfremt det ikke er muligt at afholde 

6. ferieuge i ferieåret, så giver reglerne også mulighed, at ferieugen kan overføres til næste ferieår.  

 

6. ferieuge overføres automatisk til næste ferieår som frihed, hvis man ikke har fået den afholdt 

eller aftalt, at den skal udbetales.  

 

Ferieønsker skal imødekommes i det omfang, at de er forenelig med tjenesten på skoleafdelingen. 

 

Ledelsen kan aftale med den enkelte medarbejder, at enkelte feriedage fra 6. ferieuge puljen, kan 

lægges på de elevfri arbejdsdage. For at dette er foreneligt med tjenesten, så skal det planlægges 

således, at der ikke foregår kompetenceudvikling, fælles forberedelse eller andre for 

medarbejderen og arbejdspladsen vigtige arrangementer på dagen.  

 

Opgaveoversigten 

Skoleårets planlægning tager afsæt i de mål, som er opstillet for Glostrup Skole, for den lokale 

skoleafdeling, for elevgrupper og for den enkelte elev. Oversigten indeholder en samlet oversigt 

og opgørelse over nettoarbejdstidens anvendelse. Der skal så vidt muligt være en ensartethed i 

den belastningsgrad, som opgaverne medfører. Belastningsgraden afhænger af mange forskellige 

faktorer og skolen har udarbejdet en række ”sigtelinjer”  for at løse denne opgave.  

Se bilag 3 vedrørende sigteliner 

I forbindelse med overdragelse af opgaveoversigten finder der en dialog sted mellem den enkelte 

medarbejder og nærmeste leder. Læreren modtager et dialogskema, som kan anvendes til at få 

stillet de vigtige spørgsmål til samtalen. Ved samtalen drøftes både opgaver og forventninger.  

Der er udarbejdet et hjælpepapir til brug ved samtalen. Papiret er til lærer og 

børnehaveklasseleder. Se bilag 4. 

 



 4 

Oversigten planlægges løbende forud for skoleårets start. Det sker i forbindelse med MUS/TUS og 

dialog med den enkelte medarbejder. Oversigten skal afspejle en gennemskuelig fordeling af 

opgaverne. Oversigten angiver desuden:  

 Skoleårets arbejdsdage og mødetider 

 Links til beskrivelser af ikke-undervisningsopgaver. Beskrivelserne indeholder 

succeskriterier til opgaveløsningen 

 Placeringen af 6. ferieuge, hvis denne skal afholdes 

Glostrup Skole anvender samme opgaveoversigt på tværs af skoleafdelingerne. 

Hvis der i løbet af normperioden opstår behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang af 

de arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, drøftes dette snarest muligt mellem den 

enkelte medarbejder og nærmeste leder.  

 

Lejrskoler 

Lejrskoler, hytteture, studieture mv. (arrangementer med overnatning), der udføres som en del af 

tjenesten, medregnes i arbejdstiden, dog højst med 14 timer pr. døgn. Transporten til disse 

arrangementer er en del af denne beregning.  

 

Praktik 

Der er en gældende aftale for lærernes opgave med studerende i praktik på Glostrup Skole. 

Aftalen findes på skolens hjemmeside og på Glostrup Lærerforenings hjemmeside. 

 

Undervisningstillæg 

Det brede undervisningsbegreb er gældende i forbindelse med tildeling af undervisningstillæg. Det 

betyder at f.eks. lejrskoleture og understøttende undervisning også udløser undervisningstillæg. 

Lærerstyrede aktiviteter i pauser udløser ikke undervisningstillæg. Lærerstyrede aktiviteter er 

aktiviteter, hvor der ikke er sat mål for aktiviteten, men læreren styrer aktivitetens forløb. 

 

Flekstid 

Flekstidsmodellen for lærere og børnehaveklasseledere blev indført i november 2014, og blev evalueret i 

marts 2015. Parterne er enige om, at flekstid har været en succes, som vi ønsker at fortsætte med. Der er 

lavet en revideret model, der øger medarbejdernes mulighed for fleksibel planlægning af arbejdet 

Se bilag 1 vedrørende fleksmodel 
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Undertegning 
 

Juni. 

 

Lene Jensen, formand Glostrup Lærerforening           

 

 Henrik Reumert, skoleleder 

 


