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                           Assensaftalen 
 

Lokal arbejdstidsaftale underskrevet d. 12.3.2021. 

 

                           

 
Ny lokal arbejdstidsaftale for lærerne i Assens Kommune. 
Det er mig en stor glæde at kunne fortælle, at der netop er underskrevet en lokal arbejds-
tidsaftale for lærerne i Assens Kommune. Det har været en utrolig lang proces – over 4 år 
har forhandlingerne været i gang. Da der så blev indgået en central arbejdstidsaftale – A20 
– i efteråret, kom der for alvor skred i forhandlingerne.  
Den lokale arbejdstidsaftale er gældende fra og med næste skoleår, og skal ses som et sup-
plement til den centrale aftale. Det betyder, at den centrale aftale stadig er det fælles 
grundlag, men at den lokale aftale supplerer eller fraviger nogen af bestemmelserne i A20. 
Vi har benævnt den nye aftale Assensaftalen. 
 
Assensaftalen er indgået mellem Assens Kommune og Vestfyns Lærerkreds ud fra en fælles 
intension om tillid, samarbejde og selvtilrettelæggelse. Lov 409 afgår ved døden pr. 31. juli 
2021 – tak for det ! 
Nu er det A20 og Assensaftalen, som danner grundlaget for samarbejdet mellem kreds og 
kommune - tr, leder og skolens lærere. Den centrale A20 sætter samarbejdet i centrum, og 
lærerne vil blive inddraget meget mere i skolens planlægning. Der kommer forhåbentlig 
større gennemsigtighed i kommunale indsatsområder, lokale indsatsområder og selve plan-
lægningen på skoleniveau. 
 
Jeg vil ikke her gennemgå aftalen helt ned i detaljen. Det kommer til at ske på skolemøder, 
som påbegyndes allerede mandag d. 15. marts. Her vil der også blive mulighed for at stille 
spørgsmål. 
Men…vi skal til at vænne os til en helt anden tilgang til lærerarbejdet. Der bliver langt større 
frihedsgrader for den enkelte lærer og lærerteamet. Den tvungne faste tilstedeværelse bli-
ver aflyst af selvtilrettelæggelse for lærere og lærerteams. Det er ”kun” undervisningsske-
maet og ledelsens faste møder, som sætter rammerne for den faste arbejdstid.  
 
Resten af tiden planlægger den enkelte lærer/lærerteam selv. Både med hensyn til hvad, 
hvor og hvornår man udfører arbejdet. Der vil stadig være mulighed for at udføre alt arbej-
det på skolen, hvis man ønsker det, men der vil også være udstrakt mulighed for selv at til-
rettelægge, hvornår arbejdet udføres.  



Selve grundmodellen for Assensaftalen er, at lærernes arbejdstid låses fast på 1680 nettoti-
mer pr. år. D.v.s. der vil ikke længere være udsving fra år til år afhængig af skudår, juledage 
og nytårsdag. 
Arbejdstiden deles op i 4 ”kasser”: 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undervisning.  
En lærer kan højst planlægges med 800 årlige undervisningstimer. Har man nedsat tid p.g.a. 
aldersreduktion, nedsat tid, 6. ferieuge, kombinationsbeskæftigelse eller lignende ned-
sættes hver af de 4 ”kasser” forholdsmæssigt. Det betyder at en fuldtidsansat lærer, som 
afholder 6. ferieuge ikke vil kunne undervise mere end 782 timer svarende til 26 ugentlige 
lektioner.  
Ekstra undervisningstid i forbindelse med evt. lejrskole og skolefest holdes udenfor de 800 
timer.  
For bh.kl.ledere er max. på undervisning sat til 850 timer. Det betyder så, at kassen til 
”andre opgaver” er på +/- 350 timer. 
 
 
Forberedelse.  
Hver lærer – på fuld tid – vil få min. 400 timer til individuel og fælles forberedelse. Disse 
timer er der selvtilrettelæggelse på. D.v.s. det er op til læreren selv at tilrettelægge sin indi-
viduelle og fælles forberedelse. Der skal i den tilrettelæggelse tages hensyn til de aftaler 
der er på skolen m.h.t. f.eks. lærersamarbejde. Men…der er ingen lederstyring på forbere-
delseskassen. Man skal bare sørge for, at lærersamarbejdet kan fungere. D.v.s. man kan 
ikke regne med at have faste private aftaler kl. 14 selvom ens undervisningsskema er af-
sluttet kl. 13 på dagen.  
Lærernes selvtilrettelæggelse kan ikke gå forud for evt. lærersamarbejde. Det vil kræve, at 
man danner et fælles billede af, hvordan man i teamet samarbejder. For at give størst mulig 
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selvtilrettelæggelse, skal lærerens undervisningsskema samles mest muligt under hensyn-
tagen til både lærer og eleverne. 
Grundlæggende kan man sige, at timerne i denne ”kasse” skal bruges til de opgaver, som 
er tilknyttet undervisningen. 
 
 
Øvrige opgaver.  
Denne kasse vil indeholde +/- 400 timer. Har man mange – eller store – øvrige opgaver 
skrues der ned for undervisningskassen, så læreren kan løse opgaverne. Opgaverne i denne 
kasse er alle de øvrige opgaver, som er på de enkelte skoler.  
 
Klasselæreropgaver, forældresamarbejde, pauser mellem lærerens undervisningslektioner, 
gårdvagt, spisepause, tilsynsområder, vejledningsopgaver, koordinator funktioner, tillids-
hverv, MED-udvalg, skolebestyrelse m.v. 
 
Nogen af de øvrige opgaver vil også kræve forberedelse. Denne forberedelse skal IKKE hen-
tes fra lærerens ”kasse” med tid til individuel og fælles forberedelse, men være indregnet i 
hele opgaven under andre opgaver.  
 
De øvrige opgaver der er på den enkelte skole, skal beskrives i den lokale skoleplan eller et 
bilag til denne. Samtidig skal der være navne på opgaverne, så der opnås en gennemsigtig-
hed i forhold til fordelingen af opgaver på skolen. 
Er en opgave på et omfang på min. 60 timer, skal der påføres et estimeret timetal på den 
enkelte lærers opgaveoversigt. 
 
Fra kredsens side, havde vi gerne set, at der var estimeret tid på langt flere øvrige opgaver, 
men kompromisset blev, at dette bl.a. vil indgå i den første evaluering af Assensaftalen pri-
mo 22. 
 
 
Lokalpuljen.  
Der afsættes 80 timer til hver enkelt lærer. Det er nu aftalt, at det er op til den enkelte sko-
le at planlægge, hvor mange arbejdsdage man har brug for ud over de 200 skoledage. Man 
kan dog højst bruge 10 ekstra dage. Arbejdstiden til disse dage ”betales” med timer fra 
”Lokalpuljen”. Ud af de max. 10 dage kan der også være enkelte kommunale dage til f.eks. 
igangsættelse af aftalte kommunale projekter.  
 
Uge 7 vil derfor blive til 0-dage, præcis som dagene op til påske eller mellem jul og nytår. 
Den enkelte skole kan også vælge at bruge timer fra denne lokalpulje til andre opgaver el-
ler ekstra forberedelse. 
 
Med den nye Assensaftale vil det være slut med at skulle bruge PULS til at registrere ar-
bejdsopgaver udenfor planlagt arbejdstid, idet lærerne nu har frihed til selv at planlægge 
både tid og sted. 
Vokser en opgave sig større end forventet - eller kommer der nye større opgaver til i løbet 
af skoleåret – håndteres dette jf. bestemmelserne i A20. 
 



Kredskontor: 
Søndergade 1A,  
5620 Glamsbjerg 
tlf. 64721064 
e-mail:  
084@dlf.org 
Hjemmeside:  
www.vestfyns-laererkreds.dk 
 
Kontorets åbningstider: 
 
Mandag — Torsdag      9 - 15 (tlf. til 17) 
Fredag                   9 - 12 (tlf. til 14)
  
 

Kredsstyrelsen:  
 
Kredsformand  
John Rasmussen, Vissenbjerg Skole  
 
Næstformand, sagsbehandler, kasserer 
Karsten Jørgensen, Pilehaveskolen  
 
Medlem af Kursus– og Pædagogisk Politisk 
forum. 
Anette Kristensen, Aarupskolen 
 
Medlem af Arbejdsmiljøpolitisk forum. 
Simon Gotthelf, Tallerupskolen 

Vestfyns Lærerkreds 
 

Danmarks Lærerforening, kreds 84. 

Jeg vil slutte med at sige, at jeg synes, at vi har fået landet en god lokalaftale, som forhå-
bentlig kommer til at højne lærernes mulighed for at levere god undervisning.  
 
Det vil være et stort skifte, og det kommer til at tage tid at få aftalen til at fungere efter de 
gode intentioner, men både kreds og kommune er enige om, at det er den rigtige vej at gå. 
Begge parter har forpligtet sig til, at følge aftalen tæt, og der er allerede aftalt en evalue-
ring i starten af 22. 
Jeg vil opfordre alle til at deltage i de orienteringsmøder, som i skrivende stund er under 
planlægning. På møderne vil jeg også gå mere i detaljen på alle områder.  
 
Jeres tillidsrepræsentant kan fortælle nærmere om deltagelse i møderne. Desværre bliver 
møderne digitale, men sådan må det nødvendigvis være i den tid vi pt. lever i. 
 
12.03.2021 John Rasmussen, kredsformand, Vestfyns Lærerkreds. 
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