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Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. 
Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir af Lov 409, samt de 15 initiativer fra O.15 samt de 
vedtagne rammer af Byrådet i Assens Kommune. Notatet beskriver hvordan Assens Kommune, 
efter drøftelse med lærerforeningen, har valgt at forvalte arbejdstidsreglerne i skoleåret 2016/17.  

Årsnorm 
Normperioden er et år, der løber fra 1. august til 31. juli (svarende til et skoleår). Denne 
normperiode er også gældende i Assens Kommune. 

Det betyder, at lærernes arbejdstid beregnes og planlægges ud fra denne normperiode/årsnorm. 

Arbejdstiden for perioden udgør 7,4 timer gange antallet af kalenderdage i det aktuelle år, 
fratrukket fridage samt eventuelle søgnehelligdage - bortset fra søgnehelligdage, der falder på 
ugedage, hvor den ansatte i forvejen altid har fri. Den årlige bruttoarbejdstid for skoleåret 
2016/2017 er beregnet til 1.879,60 timer. Når de 5 ugers ferie fratrækkes, svarer det til 1694,60 
timer.  

Beregning af arbejdstid fremgår af § 3 i Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 
(Underbilag 2.1 i Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse 
grupper af ansatte på det offentlige område, L409).  

Tilstedeværelse på skolen 
Lærernes arbejdstid planlægges til at skulle præsteres på skolen eller et andet fastsat sted, f.eks. en 
lejrskole, ekskursion, kursus, eksternt møde mv. 

I Assens Kommune er lærernes arbejdstid planlagt til at foregå på skolen i 37 timer i 43 uger. Der 
kan individuelt drøftes mulighed for at flytte enkelte af disse timer, så der forekommer længere 
eller kortere dage. Disse drøftelser foregår mellem den enkelte lærer og skoleledelsen.  

I Assens kommune er der mulighed for flekstid på følgende vilkår:  

 De enkelte skoler beslutter en ugentlig fixtid på 35 timer, der som udgangspunkt placeres i 

tidsrummet kl. 8 – 15, hvor der er elever på skolen. 

 De sidste 2 ugentlige arbejdstimer tilrettelægges, uden for fixtiden, af den enkelte lærer, i 

tidsrummer 6-17 på skoledage.  

 Der kan overføres timer fra uge til uge – dog kan der maksimalt opspares/skyldes 10 timer.  

 Det er ikke muligt at overfører positiv/negativ saldo, fra én normperiode til én anden.  

 Eventuel opsparet fleks, skal afholdes inden fratrædelse.     

Aftalen er baseret på tillid og dialog mellem ledelsen og den ansatte, og kan for den enkelte 

suspenderes, ved misbrug eller hvis det giver problemer i forhold til løsning af opgaver på skolen.  

Der kan mellem lærer og ledelse, indgås individuelle aftaler om optjening/afholdelse af fleks.  

 
Den resterende del af arbejdstiden f.eks. 103,6 timer i skoleåret 2016/17, hvis 6. ferieuge afholdes, 
(norm 1694,60  timer – (43 uger a 35 timer))-(43 x 2) planlægges efter drøftelse mellem ledelsen 
og den enkelte lærer i forhold til de øvrige opgaver, der skal løses f.eks. lejrskole, skolefest, 
skole/hjem-samtaler mv. Timerne kan placeres på andre dage end de 43 uger, hvor den største del 
af arbejdstiden er placeret. Den endelige beslutning træffes af ledelsen på den enkelte skole - efter 
forudgående drøftelse mellem ledelse og medarbejder. 

De nye arbejdstidsregler 
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I forhold til arbejdets placering på andre lokaliteter, kan dette ske efter forudgående drøftelse 
mellem den enkelte lærer og ledelsen – såfremt læreren måtte ønske det. Drøftelsen mellem den 
enkelte lærer og ledelsen vil også skulle angå tidspunktet for udførelse af arbejdsopgaverne. Der vil 
ikke blive udbetalt ulempegodtgørelse såfremt en lærer selv vælger, at flytte tidspunktet for 
opgaveudførelsen fx fra kl. 15-17 til kl. 19-21. 

Ved akut opståede situation, hvor en lærer er nødt til at arbejde om aftenen eller weekenden, fx 
forældreopkald, eller såfremt der er indgået en konkret individuel aftale mellem den enkelte lærer 
og ledelsen omkring varetagelse af arbejdsopgaver om aftenen eller weekenden, udbetales der 
ulempegodtgørelse/weekendgodtgørelse jfr. §§ 11-12 i Arbejdstidsregler for undervisningsområdet 
i kommunerne. Den arbejdstid, der er brugt på opgaven indgår i den endelige opgørelse af den 
præsterede arbejdstid, såfremt der ikke sker udbetaling eller afspadsering af timer inkl. 
weekendgodtgørelse.  

Arbejdstid og udbetaling af godtgørelse administreres via KMD PULS. Retningslinjer omkring 
aflevering af evt. arbejdssedler e. lign. udarbejdes på den enkelte skole. Der afregnes pr. påbegyndt 
halve time. 

I forhold til medarbejdere med nedsat arbejdstid (f.eks. aldersreduktion, deltid, fleksjob), så 
placeres deres arbejdstid, så det bedst imødekommer skolens og den enkeltes behov. Der skal også 
være en rimelig balance mellem de opgaver læreren tildeles. Beslutningen træffes af ledelsen på 
den enkelte skole efter forudgående drøftelse mellem ledelse og medarbejder. 

Den daglige tjeneste skal så vidt muligt være samlet.  

Pauser 
Pauser administreres i henhold til Lov 409. 
Ifølge § 7 i Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne (Underbilag 2.1 til L409) 
omkring opgørelse af arbejdstiden, så medregnes pauser, hvis:  
 

- de varer mindre end ½ time og  
- den ansatte står til rådighed for arbejdsgiveren, og 
- den ansatte ikke må forlade arbejdsstedet. 

Der er ikke i Overenskomsten for lærere fastsat bestemmelser om, at den enkelte lærer har ret til et 
bestemt antal pauser eller længden heraf. I den eksisterende KTO-aftale om visse aspekter i 
forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, følger det af § 4, at det skal sikres, at den ansatte 
kan holde pause, hvis den daglige arbejdstid overstiger 6 timer. Pausen placeres inden for 
arbejdsdagen således, at formålet med pausen tilgodeses. Der er ikke taget stilling til præcis hvor 
lang eller hvornår pausen skal være. 

I Lov om arbejdsmiljø fremgår det, at arbejdet skal tilrettelægges, så det er sundhedsmæssigt og 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

Arbejdstid og dermed pauser tilrettelægges på den enkelte skole af ledelsen. 

Ferie 
Folkeskolerne i Assens Kommune holder ferielukket 4 uger i sommerferien, dvs. de 20 sidste 
hverdage i juli måned og i uge 42. Det betyder, at alle lærere afholder deres ferie i disse uger, 
uanset om der er optjent ferie med løn eller ej.  

I forhold til 6. ferieuge, så kan denne ferie ikke varsles, men placeringen skal aftales mellem den 
enkelte lærer og ledelsen. Afholdelsen sker efter den ansattes ønske, medmindre arbejdets 
udførelse hindrer dette. Assens Kommune opfordrer til, at feriefridag primært placeres på ikke-
skoledage, af hensyn til arbejdet. 
Senest den 1. februar, skal der gives besked om hvorvidt man ønsker 6. ferieuge afholdt eller 
udbetalt i det kommende skoleår. Der er ikke længere hjemmel til, at den 6. ferieuge, afholdes ved 
en generel nedsættelse af normen.  
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Det beror på en konkret vurdering, hvornår arbejdets udførelse er til hinder for afholdelse af 6. 
ferieuge. Der skal tages hensyn til de aktiviteter, der skal gennemføres de dage, hvor timerne fra 
den 6. ferieuge ønskes afholdt.  
At den 6. ferieuge ønskes afholdt på dage, hvor eleverne er i skole, kan imidlertid ikke i sig selv 
begrunde en afvisning af afholdelse af 6. ferieuge.  

Opgaveoversigt 
Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, den ansatte påtænkes at løse i 
normperioden, herunder kalenderfastsatte aktiviteter. Oversigten udarbejdes på baggrund af 
dialog mellem ledelse og lærer. Opgaveoversigten er ikke et bindende tilsagn til læreren om, hvilke 
opgaver den pågældende skal løse. 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 ledelsen og den ansatte, herunder drøftes eventuelle konsekvenser af 
ændringer. 

Der er ingen formkrav til opgaveoversigten, men den skal som udgangspunkt opfylde to ting: 

 Læreren skal have et overblik over, hvilke overordnede opgaver det påtænkes han/hun løser 

 Ledelsen og læreren skal løbende kunne drøfte lærerens opgaver med henblik på justeringer 
 

Der udarbejdes en fælleskommunal skabelon i KMD Puls til brug for ’Opgaveoversigten’.  
Opgaveoversigten vil indeholde en opgørelse af samlet forventet arbejdstid, fordelt på undervisning 
(efter det udvidede undervisningsbegreb), øvrige opgaver og forberedelse.     

Hvis der er behov for det, så bør der for lærere, der skal have elever til folkeskolens afgangsprøve, 
drøftes mulighed for særlige vilkår omkring opgaverne i prøveperioden. I drøftelserne indgår 
skoleledelsen og den enkelte lærer, hvorunder der tages højde for opgavernes omfang. 

Af hensyn til udbetalingen af undervisningstillæg, skal den planlagte undervisningsopgave kendes 
forud for skoleårets start. Undervisningstillæg udbetales løbende i skoleåret på baggrund af det 
forventede antal undervisningstimer, og ved skoleårets afslutning opgøres det faktiske antal 
undervisningstimer for den enkelte lærer, hvorefter der afregnes for evt. yderligere afholdte 
undervisningstimer. 

”Undervisning foregår, når læreren skaber og fremmer processer, der øger elevernes 
kompetencer. Ud over undervisning som klasseundervisning, holdundervisning og individuel 
undervisning finder undervisning i princippet sted ved alle aktiviteter sammen med 
eleven/eleverne uanset organiseringen, eksempelvis gennem følgende aktiviteter: gruppearbejde, 
rådgivning/sparring/vejledning, løbende evaluering, målfastsættelser og evaluering, 
elevsamtaler, lejrskoler/ekskursioner, sociale og kulturelle arrangementer.” Det udvidede 
undervisningsbegreb kendes fra A05. 

Det er ikke alle aktiviteter, lærerne varetager sammen med elever, der udløser undervisningstillæg 
– fx udløser tilsyn og elevpauser ikke tillæg. Følgende er eksempler på aktiviteter, der ikke udløser 
undervisningstillæg, selv om der er elever involveret i aktiviteten: 
 

 Tilsyn med eleverne i frikvarterer. I dette tilfælde er der ikke tale om undervisning, men 
alene om tilsyn. 

 Skolehjemsamtaler hvor elever deltager. I dette tilfælde er der ikke fokus på eleverne, men 
på skolehjemsamarbejdet. 

 Udvalg på skolen nedsat til arbejde med skoleudvikling, hvor eleverne deltager som 
medlemmer af udvalget. 

Aktiviteter inden for kategorien ”understøttende undervisning” vil udløse undervisningstillæg efter 
det udvidede undervisningsbegreb. Såfremt en pædagog varetager den understøttende 
undervisning, skal læreren ikke have undervisningstillæg for disse timer, selvom det fremgår af 
bemærkningerne til lovforslaget, at lærerne skal sikre sammenhæng i undervisningen, og at de 
faglige mål for fag og klassetrin bliver indfriet. 
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Assens Kommune anerkender, at både individuel og kollektiv forberedelse er nødvendig for at der 
kan ydes en god undervisning. 

Den del af arbejdstiden, der ikke bruges på undervisning forventes lærerne at bruge på individuel 
og kollektiv forberedelse, efterbehandling, møder og tilsyn.  

Kurser og uddannelser, herunder diplomuddannelser indgår som en del af opgaveoversigten, hvor 
der individuelt aftales hvor meget tid, der bruges på uddannelse, forberedelse og eksamen.  

Kompetenceudvikling 

Det er i Assens Kommune besluttet, at lærere skal have en formel linjefagskompetence med 

afsluttende eksamen.  

Forud for hvert nyt forløb til efteruddannelse i linjefag drøfter kreds og kommune rammen for den 

tid, der skal indregnes for fremmøde og fælles forberedelse ,  for de lærere, der deltager i de enkelte 

uddannelser. Den individuelle forberedelse aftales mellem lærer og leder på den enkelte skole.     

Tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten 
Med Lov 409 skal der ikke længere indgås akkorder omkring lærernes arbejdstid, men samarbejdet 
om kerneopgaven – mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere - skal fortsat baseres 
på gode relationer og hyppig, problemløsende kommunikation.  

Ifølge § 12 i Assens Kommunes MED-aftalen, så skal tillidsrepræsentanten gøre sit bedste for at 
fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Herudover foreskrive MED-aftalen flere 
situationer, hvor tillidsrepræsentanten skal holdes bedst muligt orienteret. Det gælder blandt andet 
ved ansættelser og afskedigelser. Herudover skal tillidsrepræsentanten have relevante oplysninger 
om løn- og ansættelsesforhold for de medarbejdere, som den pågældende repræsenterer.  

Medarbejderrepræsentanter skal have den nødvendige og tilstrækkelige tid til varetagelsen af deres 
hverv. I Assens Kommune betyder det, at alle tillidsrepræsentanterne får undervisningsfri på en 
fast ugedag efter kl. 12.30, så evt. møder med FTR/lærerkredsen kan holdes uden gene for 
arbejdstilrettelæggelsen på den enkelte skole.  
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