
 

Skoleåret 2016 – 17 
Så er vi tilbage efter ferien og et nyt skoleår er begyndt, jeg håber, at I er kommet rigtig godt 

fra start!  

I Kalundborg har vi store problemer med rekruttering af læreruddannede lærere, det har der 

været en del presse på siden skolestart. Det er en udfordring både for kommune og lærer-

kreds, så sammen må vi søge at finde løsninger. Årsagerne kan være mange – og der er delte 

meninger om, hvad der vejer tungest - men der kan ikke være tvivl om, at et vigtigt element 

er attraktiv uddannelse og attraktive arbejdspladser. 

Men der er heldigvis også mange nyansættelser, og vi har fået mange nye kolleger og 

medlemmer – stort Velkommen til jer! – Vi håber, at I må få det rigtig godt på skolen og i 

folkeskolen! 

På baggrund af oplysninger fra tillidsrepræsentanterne, er vi lige nu ved at gøre antal stillin-

ger op, for at se udviklingen fra foregående år. Samtidig hører vi fra tillidsrepræsentanterne, 

at på flere skoler oplever lærerne igen i år, at der skrues op for undervisningstimetallet. Det 

er et angreb på kvaliteten af undervisningen, når der bliver mindre tid til alle de opgaver, der 

er omkring undervisningen, herunder forberedelsen; men det er ikke mindst en stor belast-

ning både for den enkeltes og det fælles arbejdsmiljø og på vores professionalisme. 

Lærernes rettigheder skal sikres og derfor er det vigtigt, dels at arbejdstiden for skoleåret 

15/16 bliver gjort op pr. 31.7., men det er også vigtigt, at I forholder jer til jeres opgaveplan. 

Derfor beskriver vi lidt om dette efterfølgende. Og er du det mindste i tvivl, så kontakt din 

TR. 

Karen Sørensen,  

Kredsformand 

Opgørelse af arbejdstiden for 2015/16 
En af de vigtigste værnsregler i arbejdstidsreglerne i lov 409 er bestemmelserne om opgørel-

se af arbejdstiden. 

Du kan bede skolelederen redegøre for, hvordan ledelsen påtænker at opgøre arbejdet. 

Der er ingen formkrav til, hvordan opgørelsen af arbejdstiden i praksis skal foretages, eller 

hvordan opgørelsen skal meddeles lærerne. Men opgørelsen skal give de oplysninger, der er 

nødvendige, for at læreren kan vurdere, om oplysningerne er fyldestgørende i forhold til den 

præsterede arbejdstid. Det er lederens ansvar, at der findes en passende måde at gøre det på 

hos jer. 

 

Sammenhængen mellem budget og regnskab 

Der er en sammenhæng mellem opgaveoversigten, planlægningen/dagligdagen og opgørel-

sen af arbejdstiden. Man kan sige, at opgaveoversigten er budgettet, mens opgørelsen af den 

præsterede arbejdstid er arbejdstidsregnskabet 

Et godt planlægningsredskab kan hjælpe med at sikre, at den arbejdstidsopgørelse, ledelsen 

skal foretage ved skoleårets slutning, lettere kan laves. Det vil også gøre det lettere for ledel-

sen løbende at være opmærksom på lærerens præsterede tid, jf. punkt 13 i bilag 4. Dette er 

muligt via Educa, hvor der kan printes et udskrift over dels ny opgaveplan, hvis der er tilfø-

jelser og udbetalingen af de arbejdstidsbestemte tillæg. 

Især skal der være opmærksomhed på om der er kommet overtid til i løbet af året, om der er 

kommet flere u.v. timer og om andre opgaver, som udløser u.v. tillæg, er talt med således, at 

man evt. kommer op i det høje u.v. tillæg osv. 

Når du får en opgørelse, kan du gå den gennem samen med din TR. 

 

Niels Finne, Sagsbehandler
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Faglig information 

til medlemmerne fra 
Kalundborg Lærerkreds 

                   
18. august 2016 

 
 

Møde for 

nye medlem-
mer: 

Torsdag d. 8. 

september 
Kl. 16.15-17.45 

 
Indbydelse lig-

ger i velkomst-

mappe, eller få 
den hos din TR 

 

 

 

 
Fyraftens-

møde/ 

Medlems-
møde 

Lærings-

platforme og 
målstyret un-

dervisning. 
3. oktober kl. 

16.30-19 

Sæt X i kalende-
ren – indbydelse 

følger 

 

 

 

 
DLF-kongres 

13.-14. sep-
tember 

Følg os på 

www.dlf.org 
 

 
 

 

Før-
kongresmøde 

12. september 
kl. 16-17.30 

Kom og deltag i 
debat om kon-

gressens emner 

 

 

 

 

 

 

http://www.dlf.org/


 

Opgaveoversigt 
Næsten alle skoler bruger Educa til opgaveplaner og registrering af arbejdstid. De fleste sko-

ler har også en fleks-aftale som bevirker at den enkelte lærer selv kan have indflydelse på sin 

arbejdstid. Vi opfordre til, at der løbende og ofte i året bliver holdt øje med både opgavepla-

nen og mødeplanen – så fejl undgås og tvivl og spørgsmål hurtigt kan afklares. 

For den enkelte lærer er opgaveoversigten både et resultat af dialog med ledelsen om skole-

årets planlægning og den konkrete udmøntning af ledelsens beslutning om fordeling af ar-

bejdet. Når ledelsen har lavet opgaveoversigten, følger en praktisk planlægning, hvor opga-

verne fordeles konkret hen over arbejdsugerne, og forventede komme og gå tidspunkter mv. 

fastlægges. Når skoleåret slutter, skal der ske en opgørelse af den præsterede arbejdstid (§ 7 i 

arbejdstidsreglerne). Udover opgaveoversigten, der kan ses som ledelsens budget for det 

kommende skoleår, er det nødvendigt, at læreren får oplysninger om arbejdstidens placering; 

altså hvornår læreren skal møde og kan gå, timetal for undervisning og understøttende un-

dervisning, lejrskole, kurser, ferieplaner samt andre relevante oplysninger, så lære-

ren/børnehaveklasselederen er bekendt med rammerne for arbejdet. 

Det vil sige at planen skal indeholde: 

• Møde- og sluttidspunkter – vær opmærksom på bemærkningen til arbejdstids-

reglernes § 3, stk. 3 om, at den daglige arbejdstid så vidt muligt skal være sam-

let. Det er altså kun i særlige situationer, at arbejdstiden kan være delt. 

• Undervisningstimernes placering – oplyst på klasser og fag 

• Den tidsmæssige placering af den understøttende undervisning – indholdet i 

den understøttende undervisning og elevgruppe 

• Elevpauser 

• Forberedelsesblokke – individuel og fælles forberedelse 

• Andre undervisningsopgaver efter det udvidede undervisningsbegreb   

• Møder med andre. Både de faste teammøder og den tidsmæssige placering af 

møder med andre, der ikke finder sted regelmæssigt 

• Andre opgaver der fremgår af opgaveoversigten, og som ledelsen placerer. 

”Normal-uger” og særlige uger 

Udarbejdes en plan for en ”normal-uge”, skal den suppleres med en plan for 

uger, der fraviger normalugen. Det kan f.eks. være ændringer, der opstår i for-

bindelse med lejrskoler, forældremøder, efter- og videreuddannelse, sociale ar-

rangementer for eleverne mv. 

Detaljeringsgraden og behovet for detaljering vil være afhængigt af den prak-

sis/de aftaler, der er gældende på de enkelte skoler. 

Det er vigtigt, at den enkelte lærer, evt. sammen med TR, gennemgår sin plan, så man sikrer, 

at man dels forstår den, og at den stemmer overens med det som forventes og fejl opfanges 

så tidlig som mulig og dermed kan rettes. Det sidste siger vi af erfaring, da vi har haft sager 

ang. fejl i opgaveplaner langt henne i skoleåret, og det er vanskeligere at rette til. 

Niels Finne, sagsbehandler 

Nedsat arbejdstid 
 

Flere vælger nedsat arbejdstid af forskellige årsager. For lærere/børnehaveklasseledere født i 

tidsrummet 1.8.56 – 31.7.63 gælder, at man har ret til nedsat arbejdstid mod tilsvarende løn-

nedgang, men med fuld pensionsret. 

Når man har nedsat arbejdstid har det delt konsekvenser for ens løn, pensionsindbetaling og 

arbejdsforhold, men det kan også have betydning i.f.t. A-kassen. rådgivning i.f.t. A-kassen 

gives altid af A-kassen. Der kan også være helt konkrete eller personlige forhold, som spiller 

ind. 

Påtænker du nedsat arbejdstid, med den ene eller anden begrundelse, så tag altid en snak 

med din TR eller kontakt kredskontoret, således at du kender vilkårene og konsekvenserne, 

inden du tager den endelige beslutning. 

Karen Sørensen, 

Kredsformand 

 

 

Lærernes Pen-
sion afholder 

Seniormøder: 
15. september 

kl. 16.30 i 

Næstved 
28. september 

kl. 16.30 i Kbh. 
- kom og hør om 

din pension! 
Se info på 

LPPENSION.dk, 

hvor du også 
tilmelder dig 

 
 

 

 
 

Kalundborg 
Lærerkreds 

Nytorv 8, 
1. sal 

4400  

Kalundborg 
Tlf.  

5951 5112 
Mail: 

053@dlf.org 

 
 

 
 

 

 
Kreds- 

kontorets 
åbningstider 

Man-, tirs- og 
torsdag 10-15 

Onsdag 10-18 

Fredag 9-13 
 

 
 

 

 
Fraktion 4: 

Læseklubbens 
medlemmer har 

været forbi og 
hente bogen  

”Luftspejling 38” 

af Kjell Westö. 
Den drøftes 

på kreds- 
kontoret 

7. september 

2016 
 
 
 
 
 
 
 


