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Så nærmer uge 7 sig, hvor mange holder 6. ferieuge og tager en velfortjent pause fra den hektiske 
skoledag. Samtidig er man på skolerne så småt ved at tage hul på næste års planlægning. 
 
Arbejdstidsaftale 
Jeg havde håbet, at den planlægning skulle tage udgangspunkt i en ny kommunal arbejdstidsaftale, 
som ville sætte et maksimum på, hvor meget en lærer i Assens Kommune kan blive sat til at under-
vise. 
Som tidligere skrevet har det været en rigtig lang forhandlingsproces med lange afbrydelser, blandt 
andet på grund af overenskomstforhandlingerne. I efteråret genoptog vi forhandlingerne, men her i 
januar blev vi enige om at sætte forhandlingerne på pause på ubestemt tid. 
 
Fra kredsens side er vi enige med Assens Kommune om, at økonomien i skolevæsenet ikke er til at 
indgå en arbejdstidsaftale, som sætter et maksimum på undervisning, som begge parter kan leve 
med. Forhandlingerne er altså ikke brudt sammen på grund af en grundlæggende uenighed om ele-
menterne i aftalen, men udsat bl.a. på grund af økonomien. 
 
I stedet går vi sammen med kommunen i gang med at kigge på det eksisterende Dialogpapir, for ad 
den vej at forsøge at forbedre arbejdsforholdene på skolerne lidt. I skrivende stund har vi ikke holdt 
det første møde om Dialogpapiret, men den fælles forventning er, at vi inden udgangen af marts 
kan præsentere et ”opgraderet” papir. 
 
Lidt om indholdet i de udsatte arbejdstidsforhandlinger. 
Da forhandlingerne kun er sat på pause, kan jeg ikke gå i detaljer med indholdet, men jeg kan godt 
fortælle lidt om de overordnede linjer. Assens Kommune har ønsket at blive sat fri fra alle opgørel-
ser af arbejdstid.  
 
Kommunens grundtanke er, at man i foråret laver en grundig planlægning af skoleåret, så den en-
kelte lærer herefter har et klart overblik over de opgaver, som skal løses i det kommende skoleår. 
Når skoleåret så går i gang, er der fuld tillid til, at læreren selv prioriterer sin tid og løser de aftalte 
opgaver - med fri mulighed for at flekse med timer, som ikke er låst af undervisning og andre afta-
ler. Udgangspunktet for fleks er, at det foregår på arbejdspladsen. 
 
For at imødekomme kommunens ønske om at afskaffe opgørelser, har vi fra kredsens side til gen-
gæld forlangt et maksimum på, hvor meget undervisning, der kan pålægges den enkelte lærer. Vi 
har også ønsket klarhed over, hvordan man håndterer: nye opgaver i løbet af skoleåret, tilfældige 
vikarlektioner og udtræksprøver. 
 
Kommunens forhandlere har accepteret vores betingelser for at afskaffe opgørelser, så vi er ikke 

grundlæggende uenige i principperne, men på grund af den aktuelle økonomi på skolerne har vi 

ikke kunnet nå et acceptabelt niveau for en lærers maksimale undervisningsforpligtelse. Forhåbent-

lig bliver skolernes økonomi forbedret i forbindelse med det kommunale budget 2020, så vi igen 

kan sætte gang i forhandlingerne om en regulær lokal arbejdstidsaftale. 

05.02.2019 John Rasmussen, Kredsformand. 
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Uge 7 og 6. ferieuge. 

Har du været ansat i Assens Kommune i hele 2017? Og holder du 6. ferieuge i uge 7? I så fald hol-

der du ferie med løn og kan koncentrere dig om at spænde skistøvlerne korrekt, eller hvad du nu 

har af planer for ugen. 

Har du afholdt den 6. ferieuge i en anden uge end uge 7? I så fald skal du møde op og arbejde på 

skolen i 37 timer. Som udgangspunkt. Du skal udføre lærerarbejde, men ellers er det op til skolele-

der at vurdere, hvilke opgaver du skal løse. 

Blev du ansat i løbet af 2018, har du ikke optjent 6. ferieuge med løn. Du skal derfor enten møde 

op på skolen i uge 7 eller aftale med skoleleder, at du holder ferie uden løn. I sidstnævnte fald vil 

du blive trukket for 5 arbejdsdages løn på næste lønseddel. 

Blev du ansat i løbet af 2017, har du optjent en del af 6. ferieuge med løn. Blev du f.eks. ansat i au-

gust 2017, optjente du 5/12 af 37 timer = 15,42 timers 6. ferieuge med løn. I så fald kan du holde 

fri i dette antal timer med løn.  

Og endelig er der en del lærere, der afspadserer timer i uge 7, hvor der ikke er udgifter til vikarer.  

Det vigtigste er, at du ikke holder ferie og efterfølgende opdager, at du - uden at have været klar 

over det - bliver trukket i løn i slutningen af februar.  

Løntjek. 

Der blev afholdt løntjek i efteråret 2018. Kredsen har set en brøkdel af de læreransattes lønsedler, 

(måske 10 %) og der blev fundet ca. 200.000 kr., som kommunen nu har efterbetalt. Er du usikker 

på, om du får det korrekte i løn, er du altid velkommen til at kontakte TR eller kredsen for at få 

tjekket din lønseddel.   

05.02.2019 Karsten Jørgensen, sagsbehandler. 
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