
 

 

Fælles overordnet kommunal ramme for tilrettelæggelse af lærernes 
arbejdstid 

 
 
Baggrund 

Fra 1. august 2014 bortfalder den centrale og kommunale arbejdstidsaftale på 
lærerområdet. Dette erstattes af centrale arbejdstidsregler fastlagt i Lov om 

forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster (LBK nr. 409 af 26/04/2013). 
 
Det betyder, at lederen i dialog med medarbejderen tilrettelægger arbejdstid og 

opgavefordeling med afsæt i opgaveoversigt for normperioden (årsnorm, 1924 
bruttoarbejdstimer). 

 
Der indgås i Gribskov Kommune ingen kommunal arbejdstidsaftale.  
 

Dette notat fastlægger en politisk besluttet fælles ramme for tilrettelæggelsen af 
lærernes arbejdstid. Den fælles ramme er afsættet for dialogen på de enkelte skoler 

mellem ledelse og medarbejdere. 
 
Fælles fagligt værdiafsæt 

Dialogen om tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid og opgavefordeling tager afsæt i 
nedenstående tre overordnede fælles værdier: 

 
1. Den samarbejdende lærer 
At øge børn og unges læring, og med det afsæt styrke kvaliteten i undervisningen, 

fordrer et tæt samarbejde mellem medarbejdere omkring en klasse, en årgang, en 
afdeling, et fag mv. Teamsamarbejdet er et omdrejningspunkt i tilrettelæggelsen, 

forberedelsen, udførelsen og opfølgning på undervisning. I teamsamarbejdet indgår 
samarbejde mellem lærere, pædagoger og andre medarbejdergrupper, herunder 
medarbejdere fra de tværgående støttefunktioner, der er tilknyttet en gruppe af børn. 

 
2. Den professionelle lærer 

Læreren spiller en helt central roller for den enkelte elevs læring og for klassens 
faglige og alsidige udvikling. Lærernes arbejde er kendetegnet ved en professionelle 

tilgang til arbejdet og selvstændigt ansvar for tilrettelæggelsen og prioritering af de 
forskellige arbejdsopgaver. Læreren har ansvaret for planlægning, gennemførelse og 
opfølgning på læringsforløb med afsæt i Fælles Mål og læringsmål for de enkelte børn. 

 
3. Fleksibel planlægning af læringsforløb 

Den fleksible tilrettelæggelse af læringsforløb og dermed af skolens dagligdag er en 
afgørende værdi. En fleksibel tilrettelæggelse af læringsforløb er en forudsætning for 
at gøre alle børn så dygtige som muligt og dermed optimere det enkelte barns 

læringsudbytte. En fleksibel tilrettelæggelse er ligeledes en forudsætning for at 
udnytte de samlede medarbejderresurser mest optimalt. 

 
Ramme for planlægning af lærernes arbejdstid 
Der er fastlagt en fælles ramme for lærernes arbejdstid på tværs af de fem skoler.  



Den fælles ramme bygger på det overordnede princip, at medarbejdere som 
udgangspunkt er til stede på arbejdspladsen i arbejdstiden med mindre andet er aftalt 

med ledelsen. 
 
Fast arbejdstid 

Lærerne i Gribskov Kommune har en gennemsnitligt fast arbejdstid på 37 timer om 
ugen i 42 uger, svarende til ca. 200 elevdage og 10 arbejdsdage derudover. 

Arbejdstiden tilrettelægges på hverdage indenfor normal arbejdstid (mellem kl. 7 og 
17). Arbejdstiden lægges på skolen med mindre andet konkret er aftalt med skolens 
ledelse. 

 
Placering af de 10 arbejdsdage udover elevdage fremgår af opgaveoversigt. 

 
For medarbejdere med nedsat arbejdstid kan den faste arbejdstid efter aftale med 
lederen reduceres forholdsmæssigt. 

 
Inden for den faste arbejdstid udfører lærerne undervisning, herunder fælles og 

individuel planlægning, forberedelse og opfølgning. Derudover varetages fx tilsyn, 
samarbejde og møder med kollegaer, forældre og andre faggrupper mv. 
 

Ikke foruddisponeret tid 
Den resterende tid ift. den samlede årsnorm disponeres efter aftale med ledelsen på 

opgaver, der ikke løses inden for fast arbejdstid. Det kan fx være 
 Tilfældigt opståede opgaver uden for fast arbejdstid 
 Fælles og individuel planlægning mv, der ikke er lagt inden for den faste arbejdstid 

 Samarbejde med forældre og andre samarbejdsparter (fx psykolgoger), som ikke 
er lagt inden for den faste arbejdstid 

 Personalemøder på tværs af skole og FO, tværgående på børne- og ungeområdet 
eller lignende 

 Kompetenceudvikling 
 Lejrskoler/ekskursioner mv 
 

Disse opgaver kan løses på skolen eller andre steder efter konkret aftale. 
Det betyder, at tilstedeværelsen på skolen kan udgøre mere end 37 timer om ugen 

såfremt, der er behov for tilstedeværelse til eksempelvis aftenmøder, skolehjem 
samarbejde mv. Opgaverne kan i begrænset omfang lægges uden for normalt 
arbejdstid, jvf  § 11 om ulempegodtgørelse. 

 
Medarbejderen sikrer tidsregistrering af denne del af den samlede arbejdstid. 

Der kan ikke forekomme overarbejde med mindre dette er pålagt af ledelsen. 
 
Opgaveoversigt 

Ledelsen udarbejder på baggrund af dialog mellem lærer og leder forud for hver 
normperiode en opgaveoversigt til den ansatte. Opgaveoversigten beskriver 

overordnet de opgaver, den ansatte forventes at løse i normperioden. Hvis der i 
normperioden opstår behov for at ændre væsentligt i arbejdsopgaverne revurderes 
opgaveoversigten og drøftes mellem ledelse og medarbejder. 

 
Ferieplan 

Placering af lærernes fem ugers ferie fastlægges centralt i Center for børn og unge. 



Ferien placeres i uge 28, 29, 30, 31 og 42 . 
 

6. ferieuge kan fraregnes i årsnorm eller aftales udbetalt. 
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