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OPFØLGNING PÅ FAGLIG KLUB - ARBEJDSTID 
 

Kære kollega 
 
I efteråret blev der afholdt møder på skoler i hele landet. Møderne blev brugt til at drøfte, hvordan du og 
kollegerne kunne bruge overenskomstaftalen fra 2015 til at skabe konkrete, mærkbare forbedringer i forhold 
til jeres arbejdssituation. Der var stor opbakning til arbejdet. Vi har i fællesskab skabt bedre mulighed for på 
alle niveauer i foreningen at sætte initiativer i gang, der skal skabe konkrete forbedringer for den enkelte. 
 
Du og dine kolleger har i høj grad været med til at kvalificere vores fælles indsats.  Landet over blev der 
udvist et stort engagement, og den form for aktivt, arbejdende fællesskab skaber et sammenhold i 
foreningen, der på alle niveauer kan skaffe os indflydelse og skabe positive forandringer.  
 
Nedenfor kan du læse om indsatserne på skole-, kreds- og centralt niveau. Først har din tillidsrepræsentant 
haft mulighed for at beskrive det arbejde, I har sat i gang på din skole. Det næste afsnit er udfærdiget af din 
kreds og beskriver de initiativer, der tages på kreds-/kommuneniveau. Og endelig er det beskrevet, hvad der 
arbejdes videre med centralt.   
 
 
Med venlig hilsen 
Danmarks Lærerforening 

TR og AMR’s tilbagemelding om arbejdet på skolen 
Tillidsrepræsentanterne og Arbejdsmiljørepræsentanterne har haft drøftelser med ledelserne om de 
områder, der trænger sig mest på. Resultaterne forventes drøftet i faglig klub. 

Kredsens planlagte indsats 
Kredsstyrelsen har et samarbejde med Centerchefen og skolernes ledelse. Her drøftes bl.a., hvordan det 
kommende skoleår kan tilrettelægges, så elementerne i ”arbejdstidspapiret” bedst muligt kan 
efterleves. 
 
Det er vigtigt for os, at lærer og leder får en reel drøftelse af opgaveoversigten forud for normperioden. 
 
Vi har desuden fokus på følgende områder: Hensynet til nyuddannede, flekstidsskemaet, pulje til 
forberedelse og kompetenceudvikling. 
 
Desuden er opgørelsen af arbejdstiden et emne, vi holder fast i, dels så overtid bliver registreret rigtigt, 
og dels så kan man få justeret sin opgaveoversigt i løbet af året, hvis den rummer for mange opgaver. 
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Arbejdet i DLF centralt 
Tilbagemeldingen fra skolerne har vist, at der flere steder tages skridt hen mod samarbejde med ledelserne, 
og at bilag 4 i den forbindelse har været med til at gøre en positiv forskel. Alle tendenser fra opsamlingen 
tages med i det videre arbejde, og foreningen er allerede i dialog med KL om at bruge foreningens arbejde, 
som en del af grundlaget for den fælles opfølgning. Det er et godt tegn på, at din og kollegernes indsats har 
betydning for foreningens muligheder på centralt niveau. 
 
Opgaveoversigten 
Vi vil over for KL sætte fokus på, at alle lærere skal opleve, at opgaveoversigten er udarbejdet ud fra saglige, 
gennemskuelige og forståelige kriterier. Konkret vil vi drøfte metoder for udarbejdelse af opgaveoversigten. 
 
Opgørelse af arbejdstiden  
Vi vil over for KL arbejde for, at alle lærere får en korrekt opgørelse af arbejdstiden. Ledelsen skal være 
opmærksom på den præsterede arbejdstid, og at der foretages nødvendige justeringer i forbindelse med 
den løbende opgørelse af arbejdstiden. Vi vil arbejde for, at der sikres sammenhæng mellem de planlagte 
opgaver, opgaveoversigten, og de faktiske opgaver, opgørelsen.  
 
Opgaver i forhold til ressourcer 

Vi vil over for KL arbejde videre med det altoverskyggende faktum, at der er alt for mange opgaver i 
forhold til de ressourcer skolerne har til rådighed, hvilket også tydeligt fremgår af svarene fra skolerne. 
De lokale kredse har fokus på at gennemskue den lokale ressourceallokering. Erfaringerne fra dette 
arbejde vil DLF centralt bringe ind i dialogen med KL. 
 
 
 
Venlig hilsen 
Kredsstyrelsen 
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