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Ny central arbejdstidsaftale. 
 
Så lykkedes det endelig at slippe af med Lov 409. Tirsdag eftermiddag blev der indgået en 
central arbejdstidsaftale, så lærerarbejdet nu ikke længere er lovstyret, men aftalt mellem 
DLF og KL. 
Kredsstyrelsen synes, at man er nået længere end vi havde turdet håbe på ud fra startpræ-
missen om, at det skulle være en ressourceneutral aftale. Dermed var ønsket om et centralt 
loft over en lærers undervisningstid og en fast forberedelsestid/forberedelsesfaktor til den 
enkelte på forhånd ude af spil. 
 
Nu er aftalen HELT NY, og vi mangler stadig at få udlagt fortolkningerne af aftalen, men det 
umiddelbare indtryk er, at der er rigtig mange gode ting, som kan give håb om bedre ar-
bejdsforhold for lærerne. 
 
Vi kan foreløbig nævne følgende: 
 
1. Der er gjort op med Lov 409´s krav om fast tilstedeværelse 
2. Lov 409 satte lærernes arbejdsnorm op til 1931,4 timer/år. Den er nu nedsat til 1924 

timer. Det har trods alt en værdi på landsplan svarende til 143 mio. kr. eller ca. 285 
lærerstillinger. 

3. Der skal sættes estimeret tid på lærerens individuelle forberedelse. 
4. Lærerens individuelle forberedelse kan ikke blive nedprioriteret og forsvinde i løbet af 

skoleåret. Lærerne kan i løbet af skoleåret bede om at få skemalagt den individuelle 
forberedelsestid, og så kan den kun kan røres i ”nødstilfælde”. 

5. Klasselæreropgaven er slået fast som en vigtig opgave. 
6. Elevfrikvarter er IKKE forberedelse, men skift mellem undervisningslektioner med de 

opgaver, som skiftet medfører. 
7. Opgaver på 60+ timer skal tidsfastsættes. Det betyder bl.a. at elevpauser typisk skal 

tidsfastsættes for den enkelte lærer. Dette kan også få betydning for klasselæreropga-
ven og div. andre opgaver. 

8. Opgaver skal beskrives så detaljeret, at de danner grundlag for at ledelse og lærer kan 
vurdere sammenhængen mellem tid og opgaver. 

9. Ændring i opgaver udenfor den normale arbejdstid (efter kl. 16.30) skal varsles mindst 
4 uger før. 

10. Aldersreduktionen er gjort permanent uden at følge tilbagetrækningsreformen. Alle 
lærere har – hvis de ønsker det – krav på nedsættelse af nettoårsnormen med op til 
175 timer fra 60 år, mod tilsvarende lønnedgang, men med fuld pensionsindbetaling. 
Det har også en økonomisk værdi. 

11. Kommunen skal på et samarbejdsmøde — inden skoleårets planlægning — med den 
lokale lærerkreds redegøre for prioriteringen arbejdsopgaver i næste skoleår.        



Herunder hvilke kommunale projekter, der igangsættes. Med dette kan der ikke ”lige 
pludselig” komme nye kommunale projekter ind fra sidelinjen. 

12. Skoleledelsen skal på et møde med lærerne fremlægge en skoleplan, som skal inde-
holde grundlag for prioriteringer, overordnede beskrivelser af indsatser, opgavers 
indhold (herunder klasselæreropgaven), så lærerne kan være med til at kvalificere 
skolens opgaver inden endelig beslutning træffes. 

13. Tillidsrepræsentant og den lokale kreds er nu helt tætte samarbejdspartnere, som 
kommune/skoleledelse ikke kan komme udenom. 

 
Dette er blot nogen af de positive ting, som aftalen indeholder. Når vi har fået alle detaljer i 
aftalen gennemgået, vil vi indkalde til orienteringsmøder, så alle har mulighed for at være 
godt klædt på inden urafstemningen. 
 
Den videre proces. 
17. august. Regionalt tr-møde, hvor kredsens tillidsrepræsentanter får gennemgået aftalen. 
18 – 31. august. Medlemsdebat. 
1. september. Urafstemning slutter. 
 
Hvis det bliver et ja til aftalen: 
Aftalen træder i kraft pr 1. august 2021. Samarbejdsaftalerne dog fra 1. januar 2021 
Vestfyns Lærerkreds fortsætter forhandlingerne om en lokal arbejdstidsaftale med inddra-
gelse af de nye elementer fra den centrale aftale. 
 
Hvis det bliver et nej til aftalen: 
Lov 409 fortsætter. 
Forhandling om lærernes arbejdstid overtages af Forhandlingsfællesskabet ved OK-21 
Vestfyns Lærerkreds kan fortsat forhandle videre om en lokal arbejdstidsaftale, men uden 
bindinger fra en central aftale. 
 
Sammenfatning 
Som nævnt i indledningen er vi med denne aftale nået et vigtigt skridt væk fra Lov 409, 

samtidig med at Lærerkommissionens anbefalinger er indarbejdet i aftalen. Vi har nu et vig-

tigt grundlag, der kan bygges videre på ved kommende overenskomster. Vi er kommet ind 

på et samarbejdsspor, hvor der SKAL være et reelt samarbejde mellem parterne omkring 

skolen.  

Vi har nu en aftale, som der kan ”støttes ret på”. Det betyder bl.a. at en leder, som ikke vil 

sætte tid på en lærers forberedelse kan ”slæbes i Arbejdsretten”. Så langt kommer vi forhå-

bentlig ikke, men det skader ikke, at muligheden nu er der. Alternativet til denne aftale er 

for kredsstyrelsen helt utænkeligt. Fortsætte med Lov 409 og overlade opgaven med at for-

handle arbejdstid til Forhandlingsfællesskabet, som ikke er skolefolk. Det kan kun blive en 

meget teknisk, overordnet ”normaliseringsaftale” i forhold til andre offentlige grupper. Det 

er vi ikke trygge ved. Lærerarbejdet er ikke sammenligneligt med andre grupper. Det kræ-

ver indgående kendskab til professionen at forhandle en arbejdstidsaftale. 

12.08.2020 Kredsstyrelsen, Vestfyns Lærerkreds. 


