
A20 Lokalaftale  om  arbejdstid  mellem  Glostrup

kommune  og  Glostrup  Lærerforening  - kreds  IO

Bemærk

ninger
Ptæambel

KL  og  La_rernes  Centtalorganisation  er  enige  om,  at  lærerne  i

kommunerne  udfører  en opgave  af  stor  betydning,  og  at folkeskolen  er en

afgørende  gt'undsten  ivores  samfiind.  Undervisning  er skolens

kerneydelse.  Den  gode  undeivisning  er afgørende  Eor,  at elevetne  tilegner

sig  en ra_kke  kundskaber  og  fa_rdighedet,  der  har  stor  betydning  for  dem,

mens  de går  i skole,  for  deres  tilva_relse  efter  skolen  og  for  samfundet

som  helhed.  Skolen  er  vores  vigtigste  kulturfoi_tnidlende  iiistitiition,  en

vigtig  fakto.t  i forliold  til  at  styrke  sarnmenha_ngsktaften  i samtundet  og

bidtager  afgørende  t'l  at  frernme  den  enkelte  elevs  faglige  og  alsidige

' udvikling  og  demokratiske  dannelse.  Skolen  er fundamentet  i vores

uddannelsessystem.

La_rerne  er den  vigtigste  faktor  for  elevernes  udbytte  af  undei'visningen.

Når_  lærerne  oplever,  at de har  evner  og  mulighed  for  at lcunne  lyk_kes  med

deres  ai:bejde  og  liar  indflydelse  på skolens  og  rindervisningens  udvilding,

har  det  en positiv  betydning  for  elevernes  udb)rtte  af  undeivisningen.  Et

forpligtende  samarbejde,  det  skaber  gennei'nskuelighed  og  ovetblik  over

arbejdstiden  og  priorite.t'ngen  af  opgaverne,  styrker  grundlaget  for  et godt

atbejdsmiljø.  Det  forudsa_ttet  god  skoleledelse,  der  sarnmen  med  la_reri'ie

sætter  retning  og  etablerer  et samarbejde,  og  er  ta_t på

undeivisningsopgaven.

Kernen  i aftalen  er et forpligtende  samarbejde,  der  understøtter  la_rernes

muliglieder  Eor at kunne  udøve  deres  professione&  dørnmektaft  og  at

kunne  lykkes  med  opgaven.

På kommuneniveau  understøtter  aftalen  et ta_t samarbejde  mellem

komrnunen  og  de ktedsc/lokale  repra_sentantet  af  organisationetne  i

Lokal  præambel

Vi  er optagede  af, hvilke  resultater  vi  sarnmen  skaber  for  eleverne,  og  vi  arbejder

på  at udvikle  en fleksibel  skole  med  faglig  ledelse  ta_t på det  enkelte  team  og  den

ei'ikelte  medarbejder.  Vi  er  i ta_t dialog  om  både  opgavefordeling,  opgavelosniiig,

faglige  resultater,  ti'ivsel  og  understøttelse  af  det  enkelte  team  i forliold  til  at

]ykkes  med  kerneopgaven.

Vi skal have en skole, som vi ane er stoltc af og t_i7gge ved. En skole, det er
atttaktiv  Eor_ elever,  Eor_æMte,  medarbejdere,  politikere  og  lokalsamfund.  En  skole,

der  et kendetegnet  ved  et professionelt  fagligt  iniljø,  der  giver  eleveme  en stærk

faglig  og  personlig  ballast,  som  gøt  dem  i stand  til  at mestre  deres  liv  og  udfolde

deres  potentialet  sotn  stærke  selvsta_ndige  individer,  der  evner  at møde  og  indgå  i

&nesskaber  med  alt,  hvad  det  indeba_rer  af  ansvar,  muligheder,  rettigheder  og

pligter.

Glostrup  Skole  har  en  professionel  la_tingskultur  med  fokus  på,  at opgaveløsning

og  læring  foregår  s et forpligtende,  professionelt  sai'narbejdende  fa_nesskab.  Alle

medarbejdete,  teams  og  ledere  skal  liave  et tydeligt  og  professionelt  råderum  med

' ansvar,  tydelige  mål  og  succeskriterier,  så de bedst  muligt  kan  skabe  de bedste

resultater  fot  skolens  børn  og  unge.

Teamet  er et helt  centralt  forum  for  udvikling  af  vores  pralcsis  og  har  stor

betydning  for  hele  skolens  udvikling,  praksis  og  tesultater.  Udvikling  og

planla_gning  sket  i et ta_t sam_atbejde  med  nærnneste  koneger  og  løses  blandt  andet

i teamsamarbejdet.

Glost_t'up  Slcole  ledes  gennem  en dialogbaseret,  anerkendcnde  ledelsestilgang,  der

er  kendetegnet  af  tillid,  retfa_rdighed,  samatbejde  og  inddragelse,  der  udgøt

fundamentet  i social  kapital.  Der  er en gensiig  forpligtelse  inellem  ledelse  og

medarbejdere  til  at opsøge  og  insistere  på dialogen  med  henblik  på at slcabe  og

vedligeholde  det  gode  lederskab  og  fø]geskab.



Lærernes  Centtalotganisation  med  det  mål  at  bidrage  til  udviklingen  af

skolen  og  undetstotte  saminenha_ngen  menem  la_rernes  arbejdstid  cig

opg;aver_.  Sainarbejdet  på  kommuneniveau  følges  op  af  et tilsvarende

samarbejde  på skoleniveau  mellem  skoleleder,  tillidsrepræsentant  og

lætere.  Med  samarbejdet  mellem  skolerne  og  det  kornrnunale  niveari

indhentes  viden  og  erfaringet  fra  skoletne,  der  indgår  i samarbejdet  på

kommuneniveau.

Parterne  ønsker  l'iermed  at bidt'age  t'l  kvalificerede  &øftelser  af

prioriteringer  af  lærernes  atbejdstid.

Med  aftalen  ønsker  partet'ne  at skabe  de bedste  rammer  for  et tr_t  og

konstruktivt  samarbejde  på alle  niveauer,  mellein  Ia.  og  LC,  mellem

, kommune  og  k_teds,  mellem  skoleledelse  og  tillidsi_eptæsentant  og

:samarbejdet  mellem  kominune-  og  skoleniveauet.  Parterne  foi'pligter  sig  i

fa_llesskab  på,  at samarbejdet  realiseres  på  alle  områder,  der  er da_kket  af

aftalen  -  folkeskolen,  ungdomsskolen  og  de kommunale  sptogcentte.  Vi

ønsker  ined  aftalen  at understøtte  vores  fa_lles  målsætning  om  at skabe

størst  mulig  kvalitet  i undei'visningen,  undetstøtte  et godt  arbejdsrniljø  og

stytke  den  ptofessionelle  kapital.

Glost_rup  Skole  er  en skole  med  fem  attraktive  undeivisi'ungssteder.  Skolens

størrelse,  mangfoldighed,  summen  af  kompetencer  og  relationer  på tværs  af

under'visningsstedetne  styrkei:  både  de professionelles  muligheder  for  at arbejde

sammen  om  skolens  fa_lles  vision  og  kerneopgave  og  giver  også  den

enkelte  afdehng  mulighed  for  at udnytte  de lokale  muligheder.

Det  k_tt_ver  kompetente  medatbejdete  og  ledere,  nåt  vi  skal  skabe  de bedste

resultater  fot  eleverne.  Skolen  udarbejder  derEor  løbende  toåtige  strategier  for  den

fælles  kompetenccudvi]ing,  og  i forbindelse  med  de årlige

n-iedarbejdei'udvik1ingssamtaler  udarbejdes  en individuel  udviUings-  og

kompetenceplan.  Planerne @ver et overblik  over den enkeltes koinpetencer,
udviklingsområder  og  interesser  i opgaver  og  udvilThng.  Planerne  medta_nkes  i

planlægningen  af  skoleåret,  opgaveløsningen  og  skoleafdelingens  udmøntning  af

den  samlede  kompetenccudviklingsstrategi.

MED-udvalget  liar  et"i centtal  rolle  i forliold  til  arbejdet  med  at skabe  gode

arbejdsforhold  på  skolen.  Samarl_»ejdet  i Glostibp  Skoles  Oinråde  MED  tager

udgangspunkt  i MED-aftalen  for  Glostrup  Kommune  samt  i kornmunens

 ledelsesgrundlag  og  medarbejdergtundlaget  fot  Glostnip  kommune.  Glostrup

Skoles  Område  MED,  samt  et  Lokalt  ÅfED-udvalg  på  hver  skoleafdeling,  et

vigtige  lokale  me  dindflydelses-  og  medbestemmelsesfora.  Disse  formaliserede

fota  et  vigtige  og  va_sentlige.  Det  et dog  vigtigt  at understrege,  at de hverken  kan

eller skal erstatte den løbende  dialog menem leder / TR eller  ledet og

medarbejder  ener den  faglige  ledelse  af  )åde  medarbejdere  og  teams.

På hver  skoleafdeling  afholdes  en ra_kke  pa_dagogiske  møder  lien  over  skoleåtet.

Mødernes  foi.ml  er at inddrage  medarbejderne  i de pa_dagogiske  beslut_ninger

samt  at &øftc  og  understøtte  den  pa_dagogiske  udvikling  på  skolen  jf  skoleplanen.

Den  enkelte  medatbejder  og  leder  har  en forpligtelse  t'l  at tage  medansvar  for  og

iiidgå  i et professionelt  læi'ings&llesskab.  Det  er en vigtig  forudsætning  for

gode  resultater  og  trivsel  for  børnene  på Glostt'up  Skole  samt  for  et godj

arbejdsmiljø  og  en attraktiv  arbejdsplads.



§ 1.  Hvem  er  omfattet

Aftalen  omfatter  ]a_rere og børnehaveklasseledere  m.fl.  i det  omfang,  det

fremgår  af  den enkelte  overenskomst/aftale  indgået  mellem  I(L  og
La_rernes  Centra]organisation.

Bemærkning

I aftalen  anvendes  betegnelsen  "lærei:"  for  alle ansatte,  der  er  omfattct  af
aftaleii.

Ved  betegnelsen  "kredsen"  forstås  den lokale  kreds  af  Danmarks

Lærerforening,  dog  fsva. ungdomsskoler  og  sprogcentre  deii  lokale

i_epra_sentant  af Uddannelsesforbundet,  meånindre  andet  fremgår  af den
enkelte  bestemmelse.

Lærere,  det  som  en del af  det samlede  ansættelsesforliold  vatetager

undervisning  i såvel  folkeskolen  som  ungdomsskolen,  er  omfattet  af
na_rva_rende  aftale.

Ansatte som efter S 2, stk. 3, nr. 2, i Overenskomst  for  lærere  i
ungdomsskolen  har  valgt  at va_re omfattet  af  overenskomstens

bestemmelser  for  timelønnede,  er  ikke  omfattet.

Kombinationsbeska_ftigelse  kan indgå  i arbejdstiden  eftet  de lierom

fastsatte  tegler,  jf. Aftale  om lcombinationsbeska_ftigelse  for  la_tere m.fl.
(50.41).

Aftalen  er indgået  med  hjcini'nel  i §19 i "_Aftale  oin  arbejdstid  for  undervisere  i

kommunerne  (A20),  og omfatter  ansatte  i lienliold  til (§14, stk. 1 i "Overenskomst

for  lærere  i folkeskolen  og ved  specialundervisning  for  voksne".

Bestemmelserne  i denne  aftale  er supplerende  til  1A120 med  undtagelse  øE (4, stk. 1

og (S7, stk. 2 for så vidt angår tid til individuel forberedelse. Henidover S7, stk. 3
samt (i12, st_k 4 og dermed  er rS20 ga_ldende  med  undtagelse  af  ovennævnte
fravigelser.

Denne  aftale  er g;'eldende  for  la_rere og børnehaveklasse1edere  i folkeskolen  i
Glostrup  Skole



§ 2. Samarbejde  på kommuneniveau

Stk.  I

Med  udgangspunkt  i kommunens  overordnede  målsa_tninger  for  det

samlede  skolevæsen  udatbejder  kornrnunen  en sktiftlig  redegørelse  til

kredsen.  Medmindre  andet  aftales  lokalt,  indeholdet  redegøtelsen:

- Det  forventede  gennemsnitlige  undeivisningstirnetal  for

læretnei  komrnunen

- Kommunale  beslutninger  som  har  konsekvenser  for

ptioriteringer  af  la_rernes  arbejdstid  i det  kommende  skoleåt,

herunder  kommunalt  initierede  projektet,  og  den  forventede

andel  af  arbejdstiden,  der  medgår  hertil.

Bemærkning

Kommunen  beskriver,  hvad  der  er  indeholdt  i undervisningstimetallet.

Parterne  er opmærksomme  på,  at undeivisningstimeta11et  i kommunerne

defineres  med  afsa_t  i lokale  beliov  og  fonidsa_tninger  og  derfor  ikke  er

umiddelbart  sammenligneligt  på tva_rs  af  kornmunerne.

Redegørelsen  sendes  t'l  skolerne  efter  samarbejdsmødet  i stk.  2.

St/e. 2

Redegørelsen  skal  pra_senteres  ved  et samarbejdsmøde  mellem  kommune

og kreds med det formål, at parterne fonid for kommunens ende%e
beslutning  om  ressourceudrneldingen  hat  en kvalificeret  drøftelse  af

prioriteringer  af  atbejdsopgaver.  I drøftelsen  indgår  endvidere  parternes

fa_lles viden fra samarbejdet på tsræts af kommune- og skoleniveau, jf. S
3.

Bemærkning

Drøftelsen  sker  med  henblik  på  at  understøtte  sammenliaeng

mellem  la_ternes  arbejdstid  og  opgaver  samt  et rirneligt  fothold  me&m

undervisning  og  forberedelse.

Samarbejdsmødet  finder  sted  en  gang  årligt  efter  vedtagelsen  af  det

komrnunale  budget  og  inden  ressourceudrneldingen  til  skoletne.  Det  er

Skoleårets  planlægning

Supplerer  (i2:

En  god  planlægning  er  en  vigtig  forudsa_tning  for  at skabe  de rette  rum  for

samai_bejdet  om  de  nødvendige  og  lcvalitative  processet  og  juster'nget  i atbejdet

tned  skoleåtets  planla_gning.  GK  og  GLF  er detfor  enige  om,  at arbejdet  med

planla_gningen  af  det  kommende  skoleår  for  Glostrup  skoles  særlige  konstruktion,

strukturetes  med  afsa_t  i årshjulet  (bilag  2)

Glostrup  skoles  sa_tlige  struktur  giver  os en god  mulighed  for  at inddtage

skoleledelsen  på GS  i dtøftelserne  mellem  kommune  og  la_terkreds,  og  kan

dermed  skabe  et godt  ejerskab  hos  både  leder-  og  ti1lidsreptæsentantet,  når  den

korninunale  redegørelse  jf  (§2 skal  foldes  ud  i en GS  skoleplan.

I

I



fotudsat,  at k_tedsen  har  haft  den  fornødne  tid  til  at forholde  sig til
rcdegorelsen  forud  Eor aflioldelse  af  mødet.

Stk.  3

Ungdomsskoler,  sprogcentte,  selvsta_ndige  kon'ununa]e  institutioner  t
henhold  til  lov  om  specialundervisning  fot  voksne,  døgninstitutioner  med
intern  skole  i henliold  til  lOXT om  social  sei'vice  samt  selvstændige
tnstitutioner  for  sa_rligt  tiLtettelagt  ungdomsuddannelse  (S TaU) er  iUce

omfattet af S 2.

I

I

I

I



Supplering:  Proceduten  Eor indsamling  af  viden  og  etfa  ringer  jf.  stk  3 beskrives  i

årsl'ijulet  (bilag  2)

Hvis  cniglied  ikke  kan  opnås,  gælder  bestemmelserne  i stk.  2.

Med  øje  for  de 2 skoleniveauer  på GS  indsamles  også  erfaringer  fra

afdeliitgsskoletne  om  betydi'ffi'igen  af  arbejdet  med  målsætninget  og  ptioriterede

opgaver  og  indsatser  fra  GS  niveauet.

Partetne  er  i den  forbindelse  enige  på  at følge  op  på følgende  områder:

ø Erfar'ingerne  med  iinplementeg  af  lokalaftalen

*  Det  udinøntede  Forhold  mellem  undervisrung  og  forberedelse

*  Potent'aler  i forhold  til  indl'iold  og  struktur  i teamsamarbejdei'ne

*  Indhold,  omfang  og  hei'isigtsma_ssig  varetagelse  af  I(lasselærerrollen

I

§ 3. Samarbejde  på tværs  af  kommune-  og skoleniveau

Stk.. 7

Kommune  og  kteds  sainarbejder  om  at  indliente  fa&s  viden  fra

skoleledelser  og  tillidsreprasentanter  om,  livordan  de arbejder  med

kommunens  overotdnede  inålsæti'iinger  samt  erfaringei:  fra  skoletne,  som

kan  liave  betydning  for  koinmunens  prioi'itering  af  larcrnes  arbejdstid  og

de opgaver,  som  larerne  skal  varetage  det  kommende  skoleår.

Hvis  enighed  ikke  kan  opnås,  gælder  bestemmelserne  i stk.  2.

Stk  2

Komtnune  og  kreds  afholder  mindst  et årligt  møde  med  skoleledelser,

lierunder  leder  af  PPR,  og  t'llidsreprasentanter  med  henblilc  på at

indliente  fælles  viden,  jf. stk.  1.

Komtnunen  udarbeider  på L»aggrund lieraf  og forud  Eor den korni'nunale
tedegorelse, %E. § 2, en opsamUng af deii indhentede  viden. I(redscn
inddrages i udarbejdelsen  med  henblik  på  at kvalificere  opsainlingen,

inden den fætdiggores  af kommunen.  Opsamlingen  indgår  i dtøftelsen  på

samarbejdsmødet,  jf. S 2, stk. 2.

Bemærkning

Det  et foiiidsat,  at ktedsen  hat  den  foinødne  tid  til  at lcvalificete

opsamlingen.

Stk.  3

Ungdomsskolet,  sprogcentre,  selvstandige  kommunale  institutioner  i

lienhold  til  lov  om  specialundervisning  for  voksne,  døgninstitutioner  med

intetn  sko]e  ihenliold  til  lov  om  social  service  samt  selvstandige

institutioner  for  satligt  tili:ettelagt  ungdomsuddannelse  (S anJ)  er i]åe

omfattet  af S 3.

Bemærkning

For  samat!yejdet  mellem  koinrnune  og  l'ihv.  ungdomsskoler  og

sprogcentre  henvises  til  § 2a.



§ 4. Samarbejde  på skoleniveau

Stk.. 1 Grundlazforkål.rensprioriteringer
Skoleledelse  og  tillidsreptæsentant  &øftet,  hvilk.e  rnålsætninger  ledelse  og
lærere  vil  arbejde  for  i det  kommende  skoleår  og ledelsens  priotiteringer
af  )ærernes  arbejdstid.  Ledelsen  har  forud  for  drøftelsen  skriftligt  til
tillidsrepra_sentanten  udleveret  grundlaget  Eor ledelsens  prioriteringer,
herunder  ift.  individuel  forberedelse,  det  forventede  gennemsnitlige
undervisningstimetal,  de enkelte  prioriterede  indsatser  og  opgaver  samt

ptioriteringernes  eventuelle betydning for lærernes ø%c  opgaver.
For  selvsta_ndige  kommunale  institutioner  i henhold  til  lov  om
specialundervisning  for  voksne,  døgninstitutioner  med  intern  skole  i
henl'iold  til  lov  om  social  service  samt  selvsta_någe  institutioner  fot
sa_rligt  tilrettelagt  ungdoinsuddannelse  (STU)  omfatter  gnindlaget
endvidere  kornmunale  beslutninger  som  har  konsekvens  for  prioriteringet
af  la_rernes  atbejdstid  i det  kommende  skoleår,  hetunder  kornmunalt
initierede  projektet.

Bemærkning

Grundlaget  skal  give  indblik  i og  forståelse  fot  ledelsens  prioriteringer  af
la_rernes  arbejdstid.  Der  er ikke  fastsat  bestemte  ktav  til hvordan
gfundlaget  udforrnes.

Ved  selvstændige  kornmunale  institutioner  i henhold  t'l  lov  om
specialundervisning  fot  voksne,  døgninstitutioner  med  intern  skole  i
henhold  til  lov  om  social  service  samt  selvsta_ndige  institutioner  for
sa_rligt  tilrettelagt  ungdomsuddannelse  (S I'lJ)  beskriver  skolen,  hvad  det
er indeholdt  i undervisningstitnetallet.

Drøftelsen  sker  med  lienblik  p" at understøtte  sammenha_ng

menem la_rernes  arbejdstid  og  opgaver  samt  et tirneligt  forhold  mellem
undervisning  og forberedelse.

Samarbejdet  tilrettela_gges  under  hensyntagen  til  den  konkrete
skolestniktur  og otganisering.

Stk.  2 Sk.oleplan

Supplering til S4 og fravigelse fra S4, stk. 1 om individuel  forberedelse:

På baggnind  af  årets  budgetudmelding  samt  den  kommunale  redegørelse  '
udarbejder  Skoleledelsen  på GS et udkast  til  en skoleplan,  der  u drnønter
Glostrups  skoles  overotdnede  strategi  for  det  kornmende  skoleår.  Skoleplanen  i
indeholder  skolens  overordnede  målsa_tninger  og  ptioritetinger  fot  det
komtnende  skoleåt,  den  ovetotdnede  budgetudmøntning  og det  planlagte

gennemsnitlige  undervisningstal.  Skoleplanen  drøftes  med  FTR  / TR,  inden
ledelsen  tager  endelig  stilling  til  skoleplanen  samt  ressourcetildelingerne  til
afdelingsskolerne.

GS Skoleledelse  og  FTaR / TR dtøfter  endvidere,  hvordan  der  sikres  ttanspatens  i
planlægningen  og  balance  i opgavefordelingen.

Samarbeidet på skoleafdelingerne følger  §4.

I



Ledelsen  udarbejder  på baggrund  af  &øftelsen  et forslag  til  en skoleplan,

som  indeholder  ledelsens  prioriteringer,  grundlaget  fot  ptiotitetingeme,

overordnede  beskrivelset  af  de priotiterede  indsatser  og  opgavers

indhold,  klasselæteropgaven,  hvad  der  forstås  ved  individuel  forberedelse

samt  antal  lærere  på  skolen.

Bemærkning

I(lasse1a_teropgaven  kan  fordeles  på flere.

Stk.. 3

Skoleledelse  og  tillidsrepra_sentant  drøfter  endvidete,  hvordan  det  sikres
ttansparens  i planlægningen  og  opgavefordelingen.  Ledelsen  fastlægger

efter  drøftelse  med  tillidsrepra_sentanten  principper  fot  læretnes

tilstedeværelse,  mødeakt'viteter  og  balance  tnellem  den  enkelte  Lætets  i

selvtilrettela_ggelse  af  arbejdstiden  og  det  fælles  kollegiale  samarbejde.

Bemærkning

For  selvstændige  komrnunale  institutioner  i henhold  til  lov  om

specialundervisni_ng  for  voksne,  døgninstitut'oner  med  intern  skole  i
henhold  til  lov  om  social  service  samt  selvstændige  institutioner  fot
sa_rligt  tiliettelagt  ungdomsudaannelse (STU)  beslutter  ledelsen  efter

&øftelse  med  ti1lidsteptæsentanten,  hvilke  principper  det  er relevant  at
. fastsa_tte,  jf. stk.  3, 2. pkt.

Stk. 4 Samarj4:1ømøå
Målsætningetne og skoleplanen pta_senteres P/l et møde mellem
skoleledelsen  og  lærerne  med  henblik  på,  at tæreme  kan

kvalificere  rnålsa_tningerne  og  skoleplanen  forud  for,  at  ledelsen  tra_ffer

endelig  beslutning.

Bemærkning  til § 4
Skoleplanen  bidrager  til  en  kvalificeret  drøftelse  af  prioffteringerne  af
la_rernes  arbejdst'd  samt  prioriteringernes  eventuelle  betydrømg  for
lætemes  øvrige  opgaver.

Ledelse  og  tillidstepræsentant  kan  aftale  alternative  fremgangsmådet  for
at inddtage  la_rerne  og  silhe  ttansparens  i ledelsens  planla_gning  og

Glostnip  suppleting til S4, stk. 3 er bilag 3 Flekstid -  Rammer for flekstid



ptioriteringer  af  la_remes  arbejdstid.

Parterne  er  enige  om,  at ti1lidsrepræsentanten  skal  have  den  nødvendige

og tilstrækkelige  tid til samatbejdet, jf. også S 14, stk. 2 i Rammeaftale  om
medindflydelse  og  medbestemmelse.

Stk. 5 Saynarbejde fir  kerere ansat i pædagogiå psykojogisk rå%ivninz (PPR)
Leder  og  tillidsrepi.a_sentant  drøfter,  hvilke  rnålsætninget  ledelse  og  laerete

vil  atbejde  for  i det  kommende  år og  ledelsens  prioriteringer  af  la_rernes

arbejdstid.  Ledelsen  hat  forud  fot  drøftelsen  skrift_ligt  til

ti1lidsrepræsentanten  udleveret  gnindlaget  for  ledelsens  priotiteringer,

samt  hvad  der  forstås  ved  individuel  forberedelse.  Ledelsen  beslutter  efter

drøftelse  med  tillidsrepræsentamen,  hvilke  principper  de_t er relevante  at

fastlægge  fx  princippet  for  lærernes  tilstedeva_relse,  mødeaktiviteter  og

balance  mellem  den  enkelte  lærers  se1vt'lrettelæggelse  af  arbejdstiden  og

det  fa_lles  kollegiale  samatbejde.

Bemærkning

Drøftelsen  sker  med  henblik  på  at understøtte  sarnrnenhæng  i la_rernes

arbejdstid  og opgaver samt for de lærere  i PPR, der varetaget  tale-/høre-

undervisning  af  elevet,  et  eligt  forhold  mellem  undervisning  og

forberedelse.

Lærete  i PPR  er ikke  omfattet  af  stk.  1-4.

TR-vilkår

For  tillidsrepra_sentanter  afsættes  der  180  timer  pr.  skoleår  til  den  samlede

varetagelse  af  hvervet  under  forudsæ.tning  af  at  de nuva_rende  frikøb  opretholdes.

De  møder  der  afholdes  af  kredsen  planlægges  på  tidspunkter,  hvor  de er  til

rnindst  mulig  gene  for  varetagelse  af  undervisningsopgaver.

I



§ 5. Arbejdstid

Arbejdstiden  i et skoleåt  udgør  for  fuldtidsbeskæftigede  1924  timet,  inkl.

ferie  og  helligdage,  som  falder  på  mandag  til  fredag.  &bejdstiden  opgøres

en gang  årligt.

Bemærkning

Et  skoleår  regnes  typisk  fra den  1. august  til  den  31. juli  det  efterfølgende

år. Ved  sprogcentte  vil  skoleåret  typisk  regnes  fra den  1. januar  til  den  31.

decembet.

Helligdage  er ska_rtorsdag,  langfredag,  påskedag,  2. påskedag,  st. bededag,

I(risti  himmelfartsdag,  pinsedag,  2. pinsedag,  juledag,  2. juledag  og

nytårsdag.



§ 6. Arbejdstidens  tilrettelæggelse

Stk.. 7

Arbejdet  iilrettelægges  normalt  på liverdage,  matidag  til  ftedag,  indenf-or

den  daglige  arbejdstid  k]. 7.30-17.00.  Den  daglige  arbejdstid  slcal så vidt

muligt  va_re  samlet.

Bemærkning

Det  er forudsat,  at ledelsen  tager  lieiisyi'i  til  den  aiisatte  ved  den  konkrete

arbejdstilrettela_ggelse,  lierunder  ved  så vidt  muhgt  at undgå  slcæv

arbejdsbelastning  udover  det,  der  følger  af, at  arbejdstiden  er fordelt  på

&rre  uger  som  konsekvens  af  antallet  af  elevernes  undervisningsdage.

Ved  sprogcentre,  livot  aftenundeivisning  et en forudsa_tigsrnæssig

aktivitet,  et det  for'udsat,  at ledelsen  tager  hensyn  til  den  ansatte,  herunder

ved  kun  undtagelsesvist  at planlægge  morgentirner  efter

aftenundervisniiig.

Stk.  2

For  fuldtidsbeskæftigede  tilrettelægges  den  daglige  arbejdstid  på anvendte

arbejdsdage  med  inindst  4 tiiner.

Bemærkning

Deltidsbeskæftigede  kan  tilrettela_ggcs  med  en ]avere  daglig  arbejdstid  ved

eniglied  mellem  lederen  og  la_reren.

Stk.  3

Ændri_nger  i den  planlagte  arbejdstid  udenfor  tidsrurnmet  fra  ld. 7.30  til  kl.

16.30 skal  varsles  med  rnindst  4 uger,  medmindre  andet  aftales  i'ned

ti1lidsrepræsentanten.

Ledelsen  kan  undtagelsesvis  med  et kortere  vai:sel  beslutte  at ændre  den

planlagte  arbejdstid,  således at et starttidspunkt  er tidligere  og/eller
sluttidspunktet  senere  end  tidstummet  fra  l(l. 7.30  til  kl. 16.30.

Bemærkning

Med  undtagelsesvis  forstås  a_ndringer,  som  ikke  er systematiske.

Supplement  til  §6:

Der  er  aftalt  at arbejdstiden  tilrettela_gges  med  nettoarbejdstid  på 1680  tirncr  åtligt

'Lor fuldtidsbeska_ftigede.

Arbe)det  på Glostrup  skole  tilrette]a_gges  p:a 207  arbe)dsdage  pr.  skoleåt.

Atbejdstiden  er inddelt  i 3 puljer:

*  Undervisning

@ Forberedelse

*  t\ndre  opgaaver

Det  tilst_ræbes,  at lærere  fra  skoleårcts  start  i]åe  planla_gges  med  mere  end  780

tirners  undervisning  efter  det  udvidede  undervisningsbegrcb  for

fuldtidsbeska_ftigede

Hvis  der  planla_gges  med  mete  end  780 tuner,  skal  det  begr'undes  i et eller  flere  af

følgende  forliold:

- lejrskole

- to-la_reitiiner

- støttetiiner

- Vikartirnepulje  til  da_kning  af  planlagt  fravær  i eget  team

- Katamatanen/Gruppetilbud

- at opgaverne  i tilk_nytning  til  undervisningen  er reducerede,  fx  deltagelse  i skole-

hjemsamarbejde

- at læreren  af egen  drift  giver  udtryk  for,  at der  kan  undervises  mere  end  780

timet,  fordi  opgavesammensa_tningen  og  under'visningsopgaverne  giver

mulighed  for  det.

Planla_gntng  med  mete  end  780  timers  undervisning  pr. skoleår  fordrer

for'udgående  dialog  mellein  leder  og  medarbejder.  Udover  ovenna_vnte

I



Stk.  4

Der  er indgået  aftale om dispensation  fra hviletid/fridøgn,  jf. Protokollat
1 oin  hviletid  og  &'idøgn  for  la_tete.

begrundelser  kan  det  konkret  aftales  med  den  enkelte  lærer,  at der  planla_gges

med  mere  end  780  timers  undervisning  og  lieraf  afledt  fotberedelse.  TR

orienteres  om  dette.

For  børnehaveklasseledete  ga_kler  det  sarnrne.  Men  med  afsa_t  i tilsttæbt

undervisningsmax.  et 865  tirnet.

Parterne  er  enige  om  at et timeligt  gtundlag  for  forholdet  mellem  undervisig  og

forberedelse  er at 760  uv  tirner  for  lærere  modsvares  af  440  tirner  til  forberedelse.

Fot  børnehaveklasseledete  et forholdet  sat  til  at 850  tirners  undervisning

modsvares  af  440  timets  forbetedelse.  Forberedelsen  omfatter  individuel  og  flælles

forberedelse,  -/4 af  forberedelsesdagene  samt  teamsatarbejdet.

Den  øvrige  tid  op  til  nettoarbejdstiden  på 1680  timer  afsa_ttes  til  Anate  opgaver.

For  at opnå  støtte  gennemsigtighed  og  klarhed  ovet  indhold,  fotventninger  til  og

mål  fo_t varetagelsen  af  storre  opgaver,  er der  enighed  om,  at der  i forlængelse  af

A20  udarbejdes  opgavebeskrivelser  på  følgende  støtre  opgaver  samt  opgaver  af

tilsvatende  omfang,  ligesom  de indgår  som  dele af  skoleplanen  på GS/lokalt:

- veiledningsopgavet

- tilsyn  i faglokaler

- støtre  tva_tyående  opzaver

- større  koorinationsop(yaver

- elevl:iausetid
- klasselærer

De  estimetede  timetal  til  de nævnte  opgaver  sktives  ind  i opgaveoversigten  for  de

la_rere,  der  l'iar  opgaverne  - herunder  også  delt  tid  til  klasselæterfunktion.

Endvidere  enighed  om  at der  også  i forla_ngelse  af  aftalen  mellem  Glostrup  Skole

og  kredsen  udformes  en mere  uddybende  beskrivelse  af  indhold,  forventninger  til

og  nål  for  teamsamarbejde



Saerligt  element  under  Andte  opgaver  ei: elevpausetiden,  som  udover  læretens

egne  pauser  også  dækker  elevtilsyn,  oprydning,  klargori_ng,  kopieting,  samt

koordine%  med ledelse og kolleger og elevhenvendelser

Parterne  er enige  om  at et eligt  gnindlag  for  fotholdet  mellem  undervisning  og

elevpausetid  er 215  tirner  pt.  læter  for  en  lærer  med  gennemsnit_ligt

undervisningstimetal.

For  la_rere  børnehaveklasse1edere  med  nedsat  beskæftigelsesgrad  tilrettelægges

arbejdstiden  efter  forventningsafstemning  mellem  den  ansatte  og  ledelsen,  så

behovet  for  samarbejde  og  inddtagelse  tilgodeses.



§ 7. Opgaveoversigten

Stk.  1

Eftet  dtøftelse  med  læreren  udarbejder  ledelsen  en opgaveovetsigt,  det
angiver  de opgaver,  som  laereren  påta_nkes  at  anvende  sin  arbejdstid  på  i
normperioden.

Bemærkning

Opgaverne  skal  ftemgå  af  opgaveoversigten  med  en så tilstrækkelig
detaljeringsgrad,  at opgaveoversigten  kan  danne  gmndlag  for,  at  ledelse
og  læret  samrnen  kan  vurdete  sammenhængen  mellem  la_rerens  tid  og
opgavet.  Mindre  opgaver  kan  sarnles  i mete  ovetotdnede
opgavekategotier.  En  kategori  kan  va_re  "diverse  mindte  opgavet  på
skolen".

Drøftelsen  sker  med  henblik  på  at undetstøtte  sammenhæng  mellem
lærerens  arbejdstid  og  opgaver,  samt  et  rimeligt  forhold  mellei'n
undervisning  og  forberedelse.

Stk.. 2

' På opgaveoversigten  anføres  endvidere  den  planlagte  tid  til  undervisning,
estimeret  tid  til  individuel  foi_beredelse,  samlet  estimeret  tid  til  opgaver

der planla_gges indholdsma_ssigt senere På året samt estimetet tid til
opgaver  som  ledelsen  skønner  til  mindst  60 tirner.

Bemærkning

Den  estirnerede  tid  på opgaveovetsigten  er  vejledende.  Det  et  ikke
hensigten,  at  opgaveovetsigten  skal  føte  til  et  utilsigtet  t'rnetselleri.

Ved  fastsættelsen  af  antal  undervisningstimer  tages  højde  for  om  la_teren
er deltidsbeska_ftiget,  hai_ nedsat  tid  som  følge  af  aldersreduktion,  eEtet-
og  videreuddannelsesaktivitetet  samt  støtre  hverv  og  funktionei_.

For deltidsbeskæftigede mv. drøftes endvidere den p%ældendes
deltagelse  i tænes  aktivitetet,  mødet,  teamsamatbejde  mv.

Stk.. 3

I

1S7 stk. 2 fraviges. På opgaveoversigten anføres endvidere den planlagte tid tilundervisning,  estirnetet  tid  til  forberedelse,  samlet  estimeret  tid  til  opgaver  der
planlægges i_ndholdsmæssigt senere på året samt est'meret tid til større opgaver, Jf.
lokalaftalens S6

S7, stk. 3 fraviges. Opgaveoversigten ridleveres til læteren senest 4 uger før
normpetiodens  begyndelse.

Der  afsa_ttes  en pulje  på  20 timer  årligt  til  liver  lærer  og  børnehavek1asseleder  til
brug  for  opgaver  udenfot  hovedarbejdstiden.

De  20 tirner  anvendes  t'l  skolehjemsamai:bejde  herunder  sociale  aktiviteter  og
fora_ldremøder  samt  til  møder  meIllem  )ærere,  børne1iaveklasseledere,  pædagoger
og  ledelse.  Anvendelse  af  puljen  sket  i dialog  med  skolens  ledelse.

Der  afsa_ttes  yderligere  en pulje  på IO timer,  der  planla_gges  fleksibelt  til  møder  og
kursusaktiviteter  i løbet  af  skoleåret.



Opgaveoversigten  udlevetes  til  hr_rei_en  senest  5 uger  før  normperiodens
begyndelse.

Stk.. 4

Ledelsen  og  tillidsreptæsentanten  kan  aftale  en anden  model  for
udatbejdelsen  af  opgaveoversigten,  som  kan  danne  grundlag  for,  at
ledelse  og  la_rer  samrnen  kan  vurdere  sarnmenhængen  mellem  læretens  tid
Og  OpgaVef.

Bemærkning

En  lokal  model  kan  tilpasses  de lokale  forhold  på  skolen  og  bidrage  til  at
skabe lokalt  eierskab.

i
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§ 8. Forberedelse

Sde. 1

Undervisning,  fa_lles  aktiviteter  og  øv6ge  opgaver  skal  planla_gges  på  en
mMe,  som  muliggør,  at la_retens  forberedelsestid  afvikles  som
sammenhængende  og  effektiv  tid.

Bemærkning

Fotbetedelse  planla_gges  ikke  til  at  ligge  i elevpauser,  hvor  læreren  liar
utxlervisning  umiddelbart  før  og  efter  elevpausen.  Elevpauser  anvendes  I
typisk  til  fx  elevkontakt  i tilknytning  til  undervisningen,  klargøg  og

opt7dning, skift af undervisningsloka1e, aht  opstået behov for
forberedelse  i forbindelse  med  vikartitne,  rekreative  formål,  kopiering,
sparring  med  kollegaer,  beskeder  til  forældre,  gårdvagt,  eller  lign.

Stk.  2

Hvis  la_reren  oplever,  at den  individuelle  forberedelsestid  reduceres,  har
Læreren  mulighed  for  at bede  ledelsen  om  at  placete  fotberedelsestiden.
Den  placetede  individuelle  forberedelsestid  kan  kun  i særlige  tilfa_lde  som
følge  af  uforudset,  akut  opstået  behov  anvendes  til  andre  formål.

Bemærkning

Det  et  ledelsens  ansvat  i sarnarbejde  med  læreren,  at la_rerens
forberedelsestid  ikke  nedprioriteres  og  forsvinder  i løbet  af
normperioden.

Det  tilstræbes,  at læretne  og  bh.kl.lederne,  så vidt  muligt  har  t_te større
sarnrnenhængende  blokke  til  brug  for  samarbejde  og  for%»eredelse  om  ugen.  Det
tilsttæbes,  at de 3 sammenhængende  blokke  til  bi_ug  for  samarbejde,  fa_nes- og
individuel  forberedelse  fordeler  sig  ud  over  flere  dage  i ugen.  Hvis  den  enkelte
lærer  oplever  udfot&inger  med  skemaet,  tages  der  initiativ  til  dialog  med  henblik
på  at undetsøge  mulighedetne  fot  omlægning  af  skemaet.

I I



§ 9. Ændringer  i løbet  af  normperioden

Hvis  der i løbet  af  normperioden  opstår  nye  større  opgaver  eller  større

ændtinger  af  en opgaves  indhold  eller  omfang,  beslutter  ledereri  efter

dialog ined la_reren, hvilken  konse)cvens den nye  opgave/ænatingen  af

opgaven  har  for  læterens  samlede  opgaver.

Bemærkning

Ledelsen  kan  fx  beslutte  at ned-  eller  bortprioritere  opgaver,  at justere

måden  hvorpå  opgaver  løses,  at opgaver  omfordeles  til  andre  lærere,  at

larerens  nye  samlede  opgaver  i forbindelse  med  opgørelse  af  lærerens

arbejdstid  ved  normperiodens  udløb  vil  kunne  medføre  overtid,  hvis  der

ikke  sker  aendringer  senere  i perioden.  I dialogen  mellem  leder  og  la_rer

iagttages  et hensyn  til  at understøtte  et rimeligt  forhold  mellem

undervisning  og  forberedelse.

Ved  manglende  enighed  om,  hvorvidt  der  et tale om  en ny  større  opgave

eller  støtre  ændtinger  af  en opgaves  indhold  eller  omfang,  inddrages

tillidsrepra_sentanten.

Ledelsen  oiienterer  la_reren  skriftligt  om  ændringens  konselcvens  fot

lærerens samlede oligaver.



§ 10.  Nyuddannede  lærere

Ved  opgavefordeling  tages  særligt  hensyn  til  nyuddannede  med  henblik  på
at understøtte  nyuddannedes  mulighed  foi_ at få en god  start  på læterlivet.

Bemærkning

Der  skal  være  opma_tksoinhed  på antallet  af  undervisningstimer,  at
undervisningsopgaverne  falder  inden  for  nyuddannedes  fonidsætninger
og  erfaring  med  faget,  at begra_nse  antallet  af  fag  og  Uasser,  ligesom  der
skal  skabes  nun  for  at nyuddannede  kan  reflektere  over  egen  og  andres
praksis  med  henblik  på udvikling  i forhold  til  undeivisningsopgaven,
fota_ldresamarbejde,  inklusion  samt  samarbejde  med  PPR  og  øvrige
kornrnunale  petsonalegrupper.

Nyuddannede  lærere  er la_rete  med  mindre  end  to års beskæftigelse  som
læter.

I det  første  skoleår  de nyuddannede  er ansat,  kan  de højest  planlægges  med  750

under'visningstirner.  Det  skal  samtidig  tilsttæbes,  at de nyuddannede  ikke

planla:gges  med  flere  større  øvrige  opgaver,  så der  blivet  bedre  tid  til  forberedelse

og refleksion  ovet  egen  og  andtes  praksis

l.
Det  forudsættes,  at skolen  plantægget  en mødeta_kke  spredt  ud  ovet  skoleåtet,

hvor  de(n)  nyuddannede  la_rere  introducetes  til  skolen,  opgavetne  og  kornmunen.

Skolen  skal  endvidere  tilknytte  en mentot  til  læreren  i det  første  skoleår.  Det  kan
værc  en ledcr.

I

I de nyuddannedes  andet  ansættelsesår  kan  der  tillægges  flere  uv  opgaver  end  750,

men  stadig  under  hensyntagen  til,  at den  samlede  opgave  skal  rumrne  mulighed

for  arbejdet  med  udviklingen  af  egen  praksis.

I



§ 11.  Ansatte,  der  er  fyldt  60 år

Stk.  1.

For  ansatte,  det  pr.  31. juli  2013  er fyldt  57 år, gælder  følgende:  a) For  j
lætere  og  børnehaveklasseledere  i folkeskolen  og  for  lærere  ved

ungdomskostskoler,  der  er fyldt  60 å)_ og  anrnodet  hetom,  nedsættes  :

arbejdstiden  med  175  timer  årligt  for  fuldtidsbeskæftigede.  Foi_

deltidsbeska:ftigede  og  for  ansatte  frikøbt  til  organisationsarbejde

reduceres  de 175  tirnet  fotholdsrnæssigt.  b) Fot  lætete  ved  selvstændige

kommunale  institutioner  for  voksenspecialundervisning,  der  er fyldt  60 åt

og  anmodet  herom,  nedsæ_ttes  arbejdstiden  med  21 minutter  for  hver  60

minuttei_s  undervisning.  Nedsættelsen  gives  i den  notmpetiode,  hvor

undervisningen  er  placeret.

 Stk.  2.

Nedsættelsen  af  arbejdstiden  sker  fra  den  normperiode,  hvor  den  ansatte
fylder  60 år.

Stk.  3.

Der  kan  ikke  gives  ovetarbejdsbetaling  i de notmperiodet,  hvot

arbejdstiden  er  nedsat.  Hvis  normen  overskrides,  afspadseres  de

overskydende  timet  i den  efterfølgende  normperiode  i forholdet  1:1.

II

§ 1 la.  Ret  til  nedsat  arbejdstid  fra  60 år

Stk.  1

Lærere  har  -  tår  de fylder  60 år  -  ret  til  nedsat  arbejdstid  med  op  ti1175

timer  årligt  mod  tilsvarende  lønnedgang.  Læreren  optjener  fortsat  fuld

pensionsret  i forhold  til  hidtidig  beska_ftigelsesgtad.

Stk.. 2

Deltidsbeskæftigede  har  ret  til  en forholdsma_ssig  atbejdstidsnedsættelse.

Stk  3

Retten  til nedsat  arbejdstid  indttædet  fra  den  normperiode,  hvori  læreren
fylder  60 år.



§ 1 2. Opgørelse  af  arbejdstiden

Stk.  1

Den  pra_stetede  arbejdstid  opgøres  således:

1. Arbefiløday medtegnes med tiden mellem start- og sluttidspunkt  for
atbejdstiden.  Pauset medregnes, hvis de vater  mindte  end 1 /2  hme
og  den  ansatte  står  til  rådighed  for  arbejdsgiveren  og  iJcke  må  forlade
arbejdsstedet.

Bemærkning

I arbejdstiden  medtegnes  også  arbejdst'mer,  som  ikke  er  tidsmæssigt
placeret  af  ledelsen.  Ledelse  og  tillidsrepra_sentant  aftaler  den  praktiske
håndteting  af,  hvordan  eventuel  selvtilrettelagt  tid  medregnes  i
atbejdstidens  opgørelse,  lierunder  ved  dage  med  ret  til  fr_øvæt,  jf.  punkt  2.

Håndtetingen  kan  fx  ske  ved,  at  la_reren  registrerer  arbejdstiden  eller  at
' læreren  på  forhånd  meddeler,  hvornår  timerne  pra_steres.

Arbejdstimet,  som  er  godkendt  af  ledelsen  ellet  hat  va_ret  nødvendige  af
hensyn  til  en forsvatlig  vatetagelse  af  arbe'jdet,  fx  tilfa_ldig  forla_ngelse  af
et  forældremøde  eller  en akut  opstået  opgave  i forbindelse  med  en elev,
indgår  i opgorelsen.

2. Dage  med  ret  til  fravær  med  løn  me&egnes  med  det  antal

arbejdstimer, den ansatte skulle have atbejdet  den p%a_ldende dag.

Bemærkning

I det  antal  atbejdstimer,  som  den  ansatte  skune have  arbejdet  den
pågældende  dag,  medregnes  også  arbe'dstirnet,  det  ikke  er tidsma_ssigt
placeret  af  ledelsen.  Såfremt  intet  andet  er  aftalt  mellem  ledelse  og
ti11idsi:epræsentant  jf.  punkt  1,  medregnes  den  gennemsnitlige  arbejdstid
pi_. anvendt  arbejdsdag  i normperioden.

Frava_r  med  ret  til  løn  er fx  sygedage  og  tjenesteftihed  med  løn.  Ved
la_ngerevarende  fxava:t  af  mere  end  4 ugers  varighed,  fx  sygefravær  og
fravær  af  farniliemæssige  årsager,  medregnes  for  fuldt'dsbeska_ftigede  7,4

I

I

I
I
I

I
I



timer.

3. Afviklede  feriet'mer  medregnes.

4. Helligdage,  som  faldet  på mandag  til  fredag,  medregnes  med  7,4  tirner

pr.  dag  for  fuldtidsbeskæft'gede.

5. Afspadseig,  som  er afviklet  i normperioden,  medregnes.

6. Aldersreduktion medregnes, jf. S 11.

7. Arbejdstimer,  der  er  medgået  til  kombinationsbeskæftigelse  i

norrnperioden  efter  de hetom  fastsatte  reglet,  medregnes.

8. Lejrskolet,  studieture  mv.  (attangementet  med  overnatning),  der

udføres  som  en del  af  tjenesten,  medregnes  i arbejdstiden  med  14

arbejdstimer  og IO timets  rådighedst'eneste  pr. døgn.

Udrejse-  og  hjemrejsedage  medtegnes  ud  fra konkret  opta_lling,

således  at der  først  medtegnes  op  t'114  arbejdstitner  og herefter

medtegnes op til 10 timer med tåighedstieneste. Rådighedstjeneste
medregnes  i arbejdstiden  med  1/3 eller  udbetales  med  sa_dvanlig

timeløn  gange  1/3 ved  førstkornmende  lønudbetaling  efter

regÅstferjng.

Bemærkning

Ved  døgn  forstås  i denne  sammenha_ng  kalenderdogn,  dvs.  24 tirner  fta

døgnets  begyndelse  kl. OO.OO til  det  efterfølgende  døgns  begyndelse  kl.

oo.oo.

Rådighedstjeneste  rpedregnes  med  1 /  3 pr. døgn,  uanset  om  den  ansatte

tilkaldes  til  effektiv  t'eneste  undet  tådighedstjenesten.

Rejsetid  i forbindelse  med  lejtskolet,  studietute  m.v.  (atrangementet  med

overnatning)  medregnes  efter  nr.  8, ikke  efter  nr. 9.

9. Rejsetid  i forbindelse  med  t'enesterejser  medregnes,  dog  højst  med  13

timer  pr.  døgn.

I
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Bemærkning

Rejsetiden  me&egnes  fuldt  ud  for  rejset  i såvel  ind-  som  udland,  men

hojst  med  13  timer  pt.  døgn.

Begrænsningen  på  de 13  timer  gælder  kun  for  selve  rejsetiden.

Ved  døgn  forstås  i denne  sammenhæng  arbejdsdøgnet,  dvs.  24  tirner
regnet  fra  den  påga_ldende  arbejdsdags  begyndelse.

IO. Tilkald  med  mindre  end  24 tirners  varsel  me&egnes  med  mindst  3

tin]ef.

Bemærkning

Ved  »tilkald«  forstås,  at den  ansatte  skal  møde  op  på arbejdsstedet.

11. Atbejdstirnet,  der  er  medgået  til  aftalt  frikøb  til  otganisationsarbejde,

medregnes.

Bemærkning  til stk.  1

Arbejdstiden  opgøres  i tirner  og  minutter,  og  der  foretages  ingen

afrunding  ved  opgørelsen  af  den  piæsterede  arbejdstid.

Stk.. 2

Skal  der  på grund  af  til-  eller  fratra_den  i løbet  af  skoleåret  foretages  en

opgørelse  af  arbejdstiden,  opgores  den  i forhold  til  en nor_mbetegning  på

gnindlag  af  7,4  timer  pr.  kalenderdag  i normperioden  ekskl.  lørdage  og

søndage  i ansættelsesperioden.

Stk.  3

La_rere  i folkeskolen  og  i ungdomsskolens  heltidsundervisning,  der  skal

gennemføre  mundtlige  udtra_ksptøver  som  eksaminator  og  censor  ved

folkeskolens  9. klasses  afgangsptøve,  kan  aftegnes  foi_ opgaven  på  to

måder:

a) Opgaven  met&egnes  i atbejdst'den,  jf. stk.  1.

i
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§12,  stk.  4 fraviges  og  erstattes  med  følgende:
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b)  Opgaven  betales  med  en saerlig  timetakst,  hvorved  tiden  til  opgaven

holdes  uden  fot  atbejdstidsopgøtelsen.  Timetaksten  udgør  208,00  kr.

(31 /3  2000-niveau)  pr.  time.  Tirnetaksten  er  pensionsgivende  for

ovetenskomstansatte,  dog  undtaget  overenskomstansatte  tærere,  som

har  ret  til  tjenestemands1ignende  pension.

Stk.4

Ledelsen  udleveter  til  læreten  en opgørelse  over  den  pta_stetede  arbejdstid

mindst  ved  udgangen  af  hver  3. måned.

Ledelse  sikrer  at  det  over  skoleåret  inviteres  til,  og  gennemføres  dialoger  med  den

enkelte  medatbejder  om  både  atbejdssituationen  og  opgavevaretagelsen,  mhp  at

skabe  både  bedte  arbejdsforliold  og  bedre  opgaveløsning.

Den  aktuelt  ga_ldende  flekstidsaftale  (20/21)  fortsættes.



§ 13.  Overarbejde  og  merarbejde

Stk.. 1.

I-Ivis  den  pra_sterede  arbejdstid  har  oversteget  arbejdstiden  for

normperioden,  jf. (S 5, godtgøres timerne med afspadseiiiig  af samme
varighed  med  et tilla_g  på 50 pct.  ener med  tirneløn  med  et tillæg  på 50

pct.

._';tk. 2.

Deltidsbeska_ftigedes  arbejdstimer,  der  ikke  overstiger  ai:bejdstiden  for

fuldtidsbeskæftige1se,  jf. (S 5, godtgøres dog kun med afspadsering af
samme  varighed  eller  med  alrnindelig  timeløn.

Bemærkning  til § 13
Ovei:arbejde  og  merarbejde  skal  være  pålagt  ellet  nødvendigt  af  hensyn  til
en forsvarlig  varetagelse  af  tjenesten.

Tiinelønnen  beregnes  som  I /  1924 af  årslønnen  inkl.  funktions-  og
kvalifikationsløn  på udbetanngstidspunktet.

§ 14.  Afspadsering

Stk.  1.

Afspadsei'ing  skal  g'ves  i den  efterfølgende  nori'nperiode.

Bemærkning

Afspadsering  gives  som  sarninenlia_ngende  tid  af  rniniinum  4 tiiners

varighed,  medtnindre  andet  aftales  mellem  leder  og  la_rer.  Resttimer  gives
soin  sammenhængende  tid.

Kan  afspadse  ringen  ikke  gives  i den  et-tetfølgcnde  no'mpe_tiode,  ydes  s

stedet  overarbejdsbetaling  ved  den  førstkommende  løtudbetaling.

Stk  2.

A fspadsetingstidspunktet  skal  varsles  mindst  72 timer  i foi'vejen.

Stk.  3.

Hvis  den  ansatte  er  syg,  nåt  en  planlagt  afspadsering  begynder,  har  den

p%:'cldende ilcke pligt ti] at påbegynde afspadsetingen.



§ 15. Ulempegodtgørelse

Stk. 7

Fot  arbejde  i tidsrurnrnet  fra kl. 17 til  kl. 06 eller  iweekendet,  på

søgnehelligdage,  grundlovsdag  eftet  kl. 12  samt  juleaftensdag  efter  id. 14

ydes et tilla_g  svarende  ti125  pct.  af  nettotimelønnen  inkl.  faste  tillæg.

Stk  2

Ulempegodtgøi:clscn  efter  stk. 1 kan  efter  aftale  inellem  ledelsen  og den

ansatte  konvettetes  til afspadsering.

Stk.  3

Hvis  den  ansatte  er syg, når  en planlagt  afspadsering  begynder,  har  den

p%a_ldende ikke pligt til at påbegynde afspadsei_%en.

Bemærkning  til § 15

Ulempetillægget  ydes for  arbejde,  det  efter  ordre  eller  godkendt

tjenestefordeling  udføres  i følgende  tidsnim:

' Hverdage:  Fra  kl. 17 til ld. 06 (inkl.  mandag  morgen).

Weekendet:  Fra  lørdag  kl. OO til  søndag  ld. 24.

Søgnelielligdage:  Fra  l(1. OO til kl. 24.

Giunåovsdag:  Fra  1(l. 12 til  kl. 24.

Juleaftensdag: Fra l(1. 14 til kl. 24.

Tillægget efter (S 15 udbetales uafha=ngigt  af eventuel
overarbejdsgodtgørelse  eftcr  de almindelige  regler  eller  eventiel

weekendgodtgørelse efter (S 16.

Ulempetilla_g  udbetales  efter  afvikling  ved  den  førstkommende

lønudbetahng  efter  registrering,  medinindre  andet  aftales.

20 *  10 timers  puljen  til arbejde  udenfor  normalarbejdstiden

Der er med forMndsaftale  om ulempet_illa_g på kr. I.100,- (31 /3-2000

niveau) aft'egnet for ulempegodtgørelsen for denne puljes 30 timeriE. (515,
stkl

La_rere  og  børne1iaveklasseledere  med  teduceret  beska_ftigelsesgrad  beregnes

forlioldsma_ssigt,  og r:ammerne  aftales  med  den  enkelte  medarbe)der  og  na_rmeste

leder.

i
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§ 16.  Weekendgodtgørelse

Stk. 7

Arbejde  i weekendet  eller  på søgnehelligdage  godtgøres  med  afspadseting

af samtne  varighed  med  et tillæg  på 50 pct.  eller  med  tirneløn  med  et tillæg

på 50 pct.

Stk.  2

Arbejdstid,  der  godtgøres  efter  stk. 1, indgår  ikke  i arbejdst'dsopgøte1sen

efter S 12.

Stk.  3

Der  ydes  herudovet  tillæg  efter  § 15.

Stk.  4

Hvis  den  ansatte  er syg, rår  en planlagt  afspadseting  begyndet,  hat  den

pågældende  ikke  pligt  til  at påbegynde  afspadsetingen.

Bemærkning  til § 16

Weekendgodtgørelsen  ydes  for  arbejde,  der  efter  ordre  eller  goåendt

tjenestefordeling  udføres  i tidsrummet  fra  lørdag  kl. OO til  søndag  kl. 24

og på søgnehelligdage  fra  kl. OO til  l(l. 24.

Arbejde  i weekendet  ellet  på søgnelielligdage  udløset  et tillæg  på 50 pct.,

uanset  om  det  er tale om  alrnindelig  tjeneste,  pålagt  over-  eller  merarbejde

eller  en deltidsbeska_ftigets  ekstraatbejde  inden  for  fuldtidsnormen.

Godtgørelse  i form  af  afspadsering  kan  gives  såvel  før  som  efter  den

påga_ldende  weekend  eller  søgnehelligdag  (omlægning  af  tjenesten).

Afspadsetingen  medregnes  på afviUingstidspunktet  i

arbejdstidsopgøtelsen  som anden afspadseting, jf. S 14.

Hvis  afspadseringen  ikke  gives  i den  efterfølgende  normpetiode,  ydes  i

stedet  kontant  godtgørelse  ved  den  efterfølgende  lønudbetaling.

Der  ydes  ikke  henidover  erstatningsfridage,  kompensation  for  mistede

fridage  eller  godtgørelse  for  over-  eller  merarbejde.

Ved  arbejde  i weekenden  ydes  )åde  tillæg  efter  (§ 15 og

weekendgodt,ry,orelse  eftet  q 16.



§ 17.  Tillæg  for  delt  tjeneste

Stk.. 7

For  tjeneste,  der  er  opdelt  i 3 clele,  betales  et tilla_g  på 54  kr.  pr.  gang

(31/3  2000-niveau).

Stk.  2

Ved  delt  tjeneste,  livis  samlede  var'igl'ied  in]d.  de mellemliggende  tiiner

overstiger 1l timet,  betales ct tillæg  på 5,82 kr. pr. time  (31 /3 2000-
niveau)  for  den  del  af  tjenesten,  der  ligget  ud  over  1l  timer.  Tillæggct

betales  pr.  påbegyndt  lialve  Lime.

Bemærkning

Ved  beregningen  af  den  delte  t)enestes  samlede  varighed  medregnes

mellemliggende  timer,  l'ivor  den  ansatte  liar  fti.  Tilla_gget  betales  l(l11] fot

timer,  der  ligger  ud  over  11.

§ 18.  Tillæg  ved  deltagelse  i lejrskole  mv.

Stk.  1

Der  ydes et ikke-pensionsgivende  til]æg  på 127,33 kr. (31  /  3 2000-niveau)

pr.  påbegyndt  dag  for  deltagelse  i lejrskoler,  hytteture,  studieture  mv.

(arrangementer  med  overnatning).  Tillægget  ydes  i stedet  for

uleinpegodtgørelse,  jf. S 15.

Stk.  2

Afvikles  atrangementer,  jf. stk. 1, på  lørdagc,  søndage  og  helhgdage,  vdes

et i]cke-pensionsg'vende  tilla_g  på 289,62  kr. (31  /  3 2000-niveau)  pt.  ,

påbegyndt  dag.  Tilla_gget  ydes  i stedet  for  ulempegodtgørelse,  jf. 'b 15,  og  

weekendgodtgorelse,  if. % 16.

I



§ 19.  Lokalaftaler

Stk  1.

Der  kan  lokalt  indgås  aftalet  om  arbejdstidsregler,  som  ftaviger  eller

supplerer  denne  aftale.

Bemærkning

Der  henvises  til  rarnmeaftale  om  decentrale  arbejdstidsaftaler  (04.82)  samt

aftale  om  koiwerteting  af  ulempetilla_g  (04.86).

Stk:. 2

Protokollat  1 om  hviletid  og  fridøgn  kan  ikke  fraviges  ud  over  det,  der

fø1ger  af  protokollatet.

I

§ 20. Ikrafttræden  og opsigelse

Stk.  1

Aftalen  ga_lder  fra  d. 1. august  2021,  dog  således  at følgende

bestemmelser  om  samarbejde  og  planla_grmg ga_ldet  fra  den  1. januar

2021  med  henblik  på,  at alle  dele  af  aftalen  kan  vitke  senest  Era skoleåret

2021 /2022:
- S 3 Samarbejde på tværs af komrnune- og skoleniveau for så

vidt  angår  at &lles  viden  om  e.tfaringerne  med  samarbejdet

på skoleniveau  kan  indgå  i drøftelser  på samarbejdsmødet  i

skoleåret 2021/2022, jf. § 2, stk. 2.

- S 4. Samarbejde på skoleniveau ift. skoleåret 2021 /2022.

- S 7. Opgaveoversigten ift. skoleåret 2021 /  2022.

- § 8. Forberedelse ift. skoleåret  2021 /2022.

Stk.  2.

For  sprogcentte,  der  folger  kalendetåret  som  noimperiode,  skal  skoleåret

2021 /2022 forstås som kalenderåret  2022.

Stk.. 3.

Aftalen  kan  skriftligt  opsiges  af  aftalens  patter  med  3 måneders  varsel  til

en 31. marts,  dog  tidligst  til  den  31. marts  20xx.
Denne  lokalaftale  kan  sktiftligt  opsiges  af  aftalens  patter  med  3 månedets  varsel

til  en 31.  i'narts,  dog  tidligst  til  den  31. matts  20xx.



Protokollat  1-  Hviletid  og  fridøgn

Stk:. 1

Den  daglige  hvileperiode  kan  nedsættes  fra 1l  ti18  timet  op  til 12  gange

pr.  skoleår  for  den  enkelte  ansatte.  Det  kan  lokalt  aftales,  at nedsa_ttelsen

kan  ske op  ti120  gange  pr.  skoleår.

St/e. 2

Delt  tjeneste  kan  ikke  overstige  en sammenha_ngende  periode  på 12

timer,  med  mindre  det  aftales  lokalt.

Stk.. 3

Det  kan  lokalt  indgås  aftale  om,  at der  kan  være  op ti112  døgn  mellem  2

ftidøgn.

Stk.  4

Under  deltagelse  i lejrskoler,  studieture  mv.  (arrangementer  med

overnatning)  ses bort  fra  kravet  om  daglig  hvileperiode.  Såfremt  opholdet

mv.  stra_kker  sig over  en weekend,  omlægges  det  ugentlige  ftidøgn,  så der

kan  være  indtil  12  døgn  mellem  2 fridøgn.

Bemærkning  til protokollat

Såfremt  den  ansatte  vælger  ansa-ttelse  efter  folkeskole-  eller

ungdomsskoleoverenskomstens  tirne1ønsbesternrnelse  for  ansa_ttelse  i

ungdomsskolens  fritidsundervisning,  er denne  ansættelse  ikke  omfattet  af

ovenstående  begtænsninger.

I til&lde,  hvor  arbejdsmiljølovens  regler  om  hvileperiode  og  fridøgn

ftaviges,  skal  der  ydes  tilsvarende  kompenserende  hvileperioder  eller

frMøgrs.  Hvor  forholdene  undtagelsesvis  er af  en sådan  att,  at det  ikke  er

muligt  at yde  kompenserende  hvileperioder  eller  fridøgn,  skal  der  ydes

passende  besk;rttelse.



Bilag  1-  Rådgivningsmulighed

RMyiininp, ift. .ramai-beitle pt2 kommnneniveau
I tilfælde af, at samarbejdet på kommuneniveau i henliold til aftalens S2,
§2a, eller S 3 ikke fungerer, kan hvet af de lokale patter  anmode oin
rådgivning  hos  de centrale  patter  til  at forbedre  samarbejdet.  l

rådgivningen  indgår,  at de centrale  parter  anviser  mulige  løsniiiger

og/ellet  forslag  til dct lokale  samarbejde  med  lienblik  på,  at de lokale

parter  med  udgangspruikt  lieri  fiiider  en losning.  De  centtale  parter  bistår

i fornødent  omt'ang  i de lokale  dtøftelsei_.

Bemærkning

Mulige  løsninger  og/eller  forslag  kan  fx  udledes  af  de centrale  parters

fa_lles  iiispiration  fra  lokale  erfaringer  i kommuner  eller  på skolcr,  1wor

samarbejdet  anses  for  velfungerende.

Rådgivningsmuligheden for sprogcentre og ungdomsskoler ga_ldet alene S
2a, hvot  de lokale  parter  ei: skolelede1sen/komrnunen  og  den  lokale

repræsentant  af  Uddannelsesfotbundet.

Samarbc)'tie  på  åoleniueau

I tilfa_lde af, at samarbejdet på skoleniveau ihenliold  til S 4 ik_ke fiuigeret,
bistår  komrnunen  og  den  lokale  lcreds  med  at forbedre  samarbejdet.

Bemærkning

Ledelse  eller  til1idsrepræsentanten  kan  liver  isa:t  ellet  sammen  rette

henvendelse  til  kornmune  og  kreds  med  heiiblilc  på bistand.

I
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Bilag  2 -  Årshjul  for  samarbejdsporet Bilag  2, Årshjul

Tid Aktivitet i Deltaqere
Oktober

fDorrvø'aeItnIsiengaefns I
redegørelse  med

udgangspunkt  i

vedtaget  budget.

Kreds,  skoleledelsen  og forvaltningen

November Prognose  for  næste

års  budget  færdigt
November

december

Drøffelse  af  udkast

til Skoleplan,  inkl.

forventet  budget

FTR  og Skoleledelsen

Januar

I

Drøftelse  af
konsolideret

skoleplan  inkl.

budget,  herefter

beslutning  i
Skoleledelsen

Drøffelse  af  udkast

til

Afdelingsskoleplaner

inkl.  forventet

ressourceudmelding

FTR  og Sko)eledelsen

AfdeIingsskoleledelse  og TR

Februar Drøftelse  af
afdelingsskoIepIaner

inkl.

ressourceudmelding,

hereffer  beslutning  i
Skoleledelsen

AfdeIingsskoIeledelse  og TR

I



Bilag  3 - Flekstid

I
I

Flekstid  - tammer  fot  flekstid  fot  lærete  og  børnehaveklasseledere

Formål  Med  henbli]c  på at skabe  en srnidighed  og  fleksibilitet  i det  daglige  arbejde,

saettes der hermed  en  rarnrne  op  fot,  at den enkelte  la_rer/børneliaveklasseleder

selv  kan  placere  af  en del  af  sin  atbejdstid.  Arbejdet  udføtes  som  udgangspunkt

på arbejdspladsen  og  indenfor  normal  arbejdstid.

Selvt_iltettelagt  atbejdstid  g'ver  den  enkelte  medarbejder  mulighed  for,  indenfor

nedenstående  rammer,  selv  at tilrettela_gge  sin  daglige  arbejdstid  under

hensyntagen  til  dtiften,  opgavefordelingen  og  til  den  enkeltes  hverdag.

Flekstid,  og  brugen  af  TRIO  Flex  skal  også  medvitke  til,  at  b4de  ledelse  og

medarbejdei_e  løbem:le  kan  følge  den  pta_sterede  arbejdstid.

Der  er  ikke  en pligt  til  at gøre  brug  af  flekstid.

Rarnmerne  udfyldes  af  ledelsen  eftet  dialog  med  medarbejderne.

Definitioner  på  fasttid  og  flekstid

Fasttid  er  den  tid  på  dagen,  hvor  medarbejderen  skal  va_re  til  stede  på

arbejdsstedet,  medrnindre  andet  er aftalt  med  den  nærmeste  leder.

Fasttiden  fast&gges  konktet  på  den  enkelte  afdeling  og  kan  fx  bestå  af  tilsyn,

undet'visning,  samarbejde,  planlagt  egen  tid,  skole-hjemarbejde  og  kutsus-  og

mødevirksomhed.

Flekstid  er  tiden  før  og  efter  fasttiden,  hvor  medatbejderen  selv  kan  tilrettela_gge

sin  arbejdstid.  Flekstiden  er arbejdsdage  mellem  kl.  07.00  og  17.00.

Generel  flekstidsordtffig

Under  hensyn  til  den  enkeltes  fasttid,  arbejdsopgaver  og  i samarbejde  med

na_rmeste  leder  samt  relevante  kolleger  tilrettela_gger  den  enkelte  medarbejder  selv

sine  mødetidspunkter.

Det  forudsættes,  at  man  i forbindelse  med  planla_gning  af  arbejdstid,  inddrager

relevante  samatbejdspartnete  om  placeringen  af  deres  arbejdstid.

j
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Flekstiden  kan  samles  på  tva_rs  af  dage  og  på tværs  af  uger.  Både  så man  arbejder

mere  end  fonidsat  i en pei'iode,  og  mindre  end  forudsat.

Flekstidssaldoen  må  højst  ridgore  15 tiiner  ilienholdsvis  overslaid  ellet

undetskud.  Flekstidssaldocn  skal  nulstilles  inden  afslutning  af  skoleåret.  Sker  dette

ilåe,  falder  tiinerne  va_k.

Ledeten  kan  påla_gge  medatbejdete  i konkrete  situationer  at møde  på bestemtc

tidspunkter.  Fx  at man  skal  deltage  ivigtige  modet  med  kort  varsel,  ener  at der

skal  løses  uopsa_ttelige  arbejdsopgaver,  drig  under  l'iensyntagen  til  §6, stk  31

Aftale  om  arbejdstid  for  la_rere  (50.32).  Der  forudsa_ttes  at  va_re  et samspi]

mellem,  h's+otnår  beliovet  foi'  at  ændte  i arbejdstiden  opståt,  og  hvornår

medarbe'deren  orientei:es  lierom.

Pålagt  ti1stedeva_rclse/opgavevatetagelse  efter  kl. 17 m.tn.  udloset

ulempegodtgpt'else  efter  § 15 i_Aftalc  om  arbejdsfid  for  la_rere  (50.32)

Hvis  en  medarbejdet  af  egen  &ift  va_lgei_ at  arbejde  sent  (eftei:  kl.  17.00),

henlioldsvis  t_idligt  (før  kl. 6.00)  og  i weekenden,  for  mest  }iensigtsma_ssigt  at

kunne  tiltettela_gge  sit  arbejde,  er der  tale  om  brug  af  flekstidsordningen,  l'ivorfot

der  ilcke  udløses  ulempegodtgøtelsc  m.m.

Registtering  af arbeidstid  i flekstid
Medarbcjdere  registterer  selv  dagligt  deres  arbejdstid  mv.  iTrio  Flex.

Over-og  metai_bejde  i flekstid:  Hvis  en medarbejder  ikke  inenet  at  kunne  løse  sine

opgaver  inden  fot  den  noierede  arbejdstid,  kra_vct  det  en ekte  aftale  med  den

na_rmeste  leder om, hvorn;t  der udløses  over-/merarbejde.

Medarbe)deren  har  pligt  til  at inddrage  den  nærmeste  leder  og  kan  ikke  modtage

lionoretiiig  for  over  ellet  merarbejde,  livis  den  na_tmeste  leder  ilåe  liar  liaft

muliglied  for  at tage  stilling  til  spørgsrnålet  på forhånd,  f.eks.  ved  at prioritere  i

opgaverne/opgavesarnmensætningen.  JfA20  09
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Hjemmearbejde  i flekstid;  Arbejdet  udføi:es  som  hovedi:egel  på skolen  i den

almindelige  arbejdstid.  Den  selvtilrettelagte  tid  er  dog  også  en del  af  aftalens

intention.

Hjemmeatbejde  kan  efter  an.i-iiodning  fra  medarbejderen  gennemføres  efter

forståelse  med  - og  for'udgående  tilladelse  fra  - na_rmeste  leder.  De

atbejdstidsrna_ssige  rammer  for  at arbejde  hjemrne  er de sarnme  raminer,  som

ga_lder  for  eii  alrnindelig  atbejdsdag.

Hjeininearbe'de  kan  va_te  hele  dage,  og  et inin&e  antal  timer  på konkrete  dage.

Indregning  af  ftavæt  i flekstid

Syge-  og  fer'iedage.  Hele  sygedage,  fcr'icdage  og  sa_i:lige  fetiedage  (6. fetiedage)

medtegnes med det antal titner, den ansatte skulle have arbejdet den p%a_ldertde
dag.  f-Ivis  der  iU<e  er fastsat  noget  timetal  for  den  pågældende  dag,  medtegnes  for

fuldtidsansatte  tirner  efter  eii  beregning  på (antal  arbejdsdage  i

åi:et/nettoatbejdstiden).

Indregriing  af  debrist  fravær

Hvis  et'i medarbe)der  er delvist  frava_rende  pga.  batns  sygedag  og  egen  sygdom,

me&egnes  det  antal  tffiet,  den  ansatte  skulle  have  arbejdet  den  pågældende  dag.

Ftøva_r  regist_reres  i Medarbejdetnet.  T-{vis der  ilcke  er fastsat  noget  t_imetal  for  den

p%a_ldende dag, meåegnes for fi_'ildtidsansatte timcr efter en beregning på (antal
arbejdsdage  i året/nettoarbejdstiden).

Timetallet  for  en dag  et kun  fastlagt,  hvis  både  fasttiden  og  flextiden  er fastlagt

for  den  pågældende  dag.

La_ge-  og  tandla_gebesog  og  lign.  La_gc-  eller  tandla_gebesøg  og  lign.  skal  soin

udgangspunkt  placeres  uden  fot  normal  atbejdstid.

Omsorgsdage:  C')msorgsdage  n'iedtegnes  med  det  antal  timer,  den  ansatte  slci_ille

have  arbejdet  den  pågældende  dag.  Omsorgsdage  regist_tetes  i Medatbejdernet.

Hvis der ikke er fastsat noget timetal for den p%a_ldende dag, medregnes fot
fi'ildtidsansatte  timer  efter  en beregning  på (antal  arbejdsdage  i

året/ncttoarbejdsriden).  En omsorgsdag  ta_llet  for  7,4 tirne.

I
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Afvikling  af  undetskud/  overskud  af  timer  i flekstid

Hvis  opgørelsen  af  atbejdstiden  i løbet  af  noimpemoden  viser

undetskud/overskud  af  timer,  kari  den  na_rmeste  ledet,  i dialog  med

medarbejderen,  foi_etage  omlægning  af  tjenesten.

Det  er forudsat,  at flekssaldoen  den  25. juni  er  0 timer.  Overskud  af  timer  i puljen

kan  ikke  ovetfores  til  næste  skoleåt,  eller  bringes  til  overtidsbetaling,  men  mindte

der  er  en forudgående  aftale  med  nætmeste  ledet  hetom.

I

Den  29.04.2021

For  Glostrup  Kornmune Fot  Glostrup  Latqfotening

Thomas J@i'isen


