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Bilag: Flekstid - rammer for flekstid for lærere og børnehaveklasseledere  

på Glostrup Skole – skoleåret 2015/2016 
 

Formål  
Med henblik på at styrke fleksibiliteten i det daglige arbejde, sættes der hermed en ramme op for, at den 

enkelte lærer/børnehaveklasseleder selv kan placere en del af sin arbejdstid. Jf. arbejdstidreglerne udføres 

arbejdet som udgangspunkt på arbejdspladsen og indenfor normal arbejdstid. 

Fleksibel arbejdstid giver den enkelte lærer og børnehaveklasseleder mulighed for, indenfor nedenstående 

rammer, selv at tilrettelægge sin daglige arbejdstid under hensyntagen til driften, opgavefordelingen og til 

den enkeltes hverdag.  

Flekstid, og brugen af TRIO Flex skal også medvirke til, at både ledelse og lærere og børnehaveklasseledere 

løbende kan følge den præsterede arbejdstid. 

Flekstid er en mulighed. For lærere og børnehaveklasseledere der ikke ønsker dette, placeres arbejdstiden 

af skolens ledelse, med de muligheder for omlægning der følger af Lov 409. 

Hvem er omfattet  
Ordningen gælder for månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere.  

Generel flekstidsordning  
Under hensyn til den enkeltes fixtid (undervisningsopgaver, samarbejde, møder, kompetenceudvikling o. 

lign.) og i samarbejde med nærmeste leder samt relevante kolleger tilrettelægger den enkelte lærer og 

børnehaveklasseleder selv sine mødetidspunkter.  

Det forudsættes, at man i forbindelse med planlægning af arbejdstid inddrager relevante samarbejdsparter, 

om placeringen af deres arbejdstid.  

Flekstiden kan samles på tværs af dage og på tværs af uger. Både så man arbejder mere end forudsat i en 

periode, og mindre end forudsat. Flekstidssaldoen må højst udgøre 12 timer i henholdsvis overskud eller 

underskud. Flekstidssaldoen skal nulstilles inden afslutning af skoleåret. Sker dette ikke, falder timerne 

væk.  

Lederen kan pålægge lærere og børnehaveklasseledere at møde på bestemte tidspunkter. Fx at man skal 

deltage i vigtige møder med kort varsel, eller at der skal løses uopsættelige arbejdsopgaver.  

Pålagt tilstedeværelse/opgavevaretagelse efter kl. 17 m.m. udløser ulempegodtgørelse efter § 11 i lov nr. 

409. For hver fuldtidsansat lærer og børnehaveklasseleder udbetales en ulempeydelse på 1000 kr. årligt for 

de 20 timer der er planlagt til forældresamarbejde og samarbejde med andre efter kl. 17. 
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Registrering af arbejdstid i flekstid  
Lærere og børnehaveklasseledere registrerer deres arbejdstid i Trio Flex, som ved månedens udgang skal 

godkendes af nærmeste leder. Registrering i Trio Flex sker altid før flekstiden starter. 

Over- og merarbejde i flekstid  
Hvis en lærer eller børnehaveklasseleder ikke mener at kunne løse sine opgaver inden for den normerede 

arbejdstid, kræver det en direkte aftale med den nærmeste leder om, hvornår der udløses over-

/merarbejde.  

Læreren og børnehaveklasselederen  har pligt til at inddrage den nærmeste leder og kan ikke modtage 

over-/merarbejdshonorering, hvis den nærmeste leder ikke har haft mulighed for at tage stilling til 

spørgsmålet på forhånd, f.eks. ved at prioritere i opgaverne.  

Hjemmearbejde som en del af fleksibiliteten  
Arbejdet udføres som hovedregel på skolen i den almindelige arbejdstid. Fleksibilitet er en del af lovens 

intention, og derfor er det fortsat muligt, at arbejdsopgaven i særlige tilfælde kan præsteres andre steder. 

F.eks. kan læreren og børnehaveklasselederen selv planlægge, eller ledelsen kan anvise, at opgaven udføres 

andre steder i forbindelse med lejrskoler, studieture, ekskursioner o. lign. 

Lovens intention er, 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 læreren eller børnehaveklasselederen og gennem en 

individuel aftale mellem medarbejder og nærmeste leder. Læreren eller børnehaveklasselederen kan ikke 

pålægges at udføre arbejdsopgaver, idet skolen ikke giver et særligt tillæg herfor.  

 

Læge- og tandlægebesøg og lign.  
Læge- eller tandlægebesøg og lign. skal som udgangspunkt placeres uden for normal arbejdstid eller der 

skal anvendes flekstid til formålet.   

Afvikling af underskud/overskud af timer i flekstid  
Hvis opgørelsen af arbejdstiden i løbet af normperioden viser underskud/overskud af timer, kan den 

nærmeste leder, i dialog med læreren eller børnehaveklasselederen , foretage omlægning af tjenesten.  

I forbindelse med fratrædelse i løbet af en normperiode skal der indgås en aftale mellem lærer eller 

børnehaveklasseleder og leder om, hvordan medarbejderens evt. over-/undertid skal håndteres.  

Det er forudsat, at flekssaldoen den 20. juni er 0 timer. Overskud af timer i puljen kan ikke overføres til 

næste skoleår, eller bringes til overtidsbetaling, men mindre der er en forudgående aftale med nærmeste 

leder herom.  

Arbejdsdage undtaget fra fleks 
Fleks er i udgangspunktet ikke muligt i forbindelse med de arbejdsdage, der er placeret uden for elevernes 

skoledage, og hvor der foregår fælles kompetenceudvikling, møder el. lign. 
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Ikrafttræden  
Denne ramme for flekstid gælder for 1. august 2015 – 31. juli 2016. Der midtvejsevalueres i februar 2016. 

Skolelederen kan tilpasse rammen i løbet af skoleåret, hvis der vurderes af være driftsmæssigt behov for 

det.  

 

Juni 2015 

 

 

Lene Jensen, kredsformand, Glostruplærerforening Henrik Reumert, Skoleleder, Glostrup Skole 

 

 


