
Gribskov

Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere¹
gældende fra den 1. august 2019

Gribskov Kommune og Gribskov-Halsnæs Lærerkreds er enige om at styrke samarbejdet ved
indgåelse af denne arbejdstidsaftale. Aftalen har til formål at understøtte, at lærere og ledelsen på de
enkelte skoler inden for de givne vilkår og rammer kan løse opgaven med at sikre en kvalitativ
undervisning og et godt arbejdsmiljø med det mål at sikre eleverne den bedst mulige læring ogtrivsel. Aftalen fraviger og supplerer således arbejdstidsreglerne og udgør et enkelt og overskueligt
grundlag for arbejdstidens tilrettelæggelse, som bygger på tillid mellem ledere og medarbejdere påskoleområdet i Gribskov Kommune.

Det er en fælles ambition, at folkeskolen i Gribskov Kommune skal fremstå, som en attraktiv
arbejdsplads, hvor undervisning og læring er i centrum. Det tætte og tillidsfulde samarbejde mellem
ledere, tillidsvalgte og medarbejdere gør det muligt at skabe fælles udvikling, som sker i en forståelse
for forandringer og for, at alle parter deltager og tager ansvar.

Aftalen har afsæt i nedenstående overordnede fælles værdier:

1. Den samarbejdende lærer
At øge børn og unges læring, og med det afsæt styrke kvaliteten i undervisningen, fordrer
et tæt didaktisk samarbejde mellem medarbejdere om en klasse, en årgang, en afdeling, et
fag, mv. Teamsamarbejdet er et omdrejningspunkt i tilrettelæggelsen, forberedelsen,
udførelsen og opfølgning på undervisningen. 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 central rolle for den enkelte elevs læring og for klassens faglige
og alsidige udvikling. Lærernes arbejde er kendetegnet ved en professionel 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.

3. Fælles fokus på arbejdsmiljøet
Ledelsen har ansvaret for arbejdsmiljøet og medarbejderne har et medansvar for at sikre et godt
fysisk og psykisk arbejdsmiljø. I Gribskov Kommune er der en fælles bevidsthed om, at vi er
hinandens arbejdsmiljø. Dette sker med et naturligt afsæt i kerneopgaven: optimal læring hos det
enkelte barn. Herudover sker det ved kontinuerligt at opbygge og fastholde tillid mellem ledelse og

_ _

Í Aftalen har hjemmel i §2 "Arbejdstidsregler for undervisningsomradet i kommuner" (Lov 409,
§14), overenskomst for lærere, m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne samt
resultatpapiret fra OK 15, bilag 4 samt OK 18.
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medarbejder, herunder tillidsvalgte, samt gennemsigtighed og tydelighed i forhold til roller, funktionerog ansvar.

Arbejdstidens placering

Arbejdstiden for lærere og børneklasseledere er sammenhængende og inden for tidsrummet kl.07:00 - 17:00. Arbejdstiden kan dog placeres efter kl. 17:00 med henblik på gennemførelse af
særlige sociale- og faglige arrangementer, forældremøder, m.v.

Den årlige arbejdstid udgør for en fuldtidsbeskæftiget en fast bruttoarbejdstid på 1924 timer inkl.ferie- og søgnehelligdage svarende til en nettoarbejdstid på 1680 timer. Der er 200 skoledage på etskoleår og arbejdstiden placeres på 210 dage svarende til 42 uger. Den ene af de 210 arbejdsdagekan være en lørdag. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i de 42 uger udgør 40 timer, hvoraf 33timer udgør den gennemsnitlige ugentlige tilstedeværelsestid på skolen. Tilstedeværelsestiden
lægges på skolen men kan efter aftale med skolens ledelse placeres andet sted. For medarbejderemed nedsat arbejdstid reduceres den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid forholdsmæssigt, herunderogså tilstedeværelsestiden og den resterende tid.

Ferieafholdelse er fastlagt til de 4 midterste uger af elevernes sommerferie samt i uge 42.

Arbejdsdage ud over de 200 skoledage kan placeres i følgende perioder:• Den første og sidste uge af elevernes sommerferie
• 2 hverdage i elevernes juleferie før den 24. december og efter den 1. januar• De 3 dage før påske
• 1 lørdag i løbet af skoleåret

Skolens ledelse udmelder placeringen af arbejdsdage for det kommende skoleår i majmåned. De øvrige hverdage ud over de op til 210 arbejdsdage er ikke rådighedsdage.

Der er i Gribskovtillægget forhåndshonoreret for arbejde i tidsrummet efter kl. 17:00 - 07:0013
gange på et skoleår samt for 1 lørdag på et skoleår, jf. Forhåndsaftalen om løn for lærere og
børnehaveklasseledere.

Afvigelse skoleåret 2019/2020 qrundet ny ferielov (dette afsnit med forbehold ift. de vejledninger, der
må komme fra centralt hold)

På tidspunktet for aftalens indgåelse er der endnu ikke udsendt en vejledning. Når det sker, indledes
forhandling om, hvordan aftalen skal administreres for lærere og børnehaveklasseledere i Gribskov
Kommune. Der er enighed om, at for medarbejdere omfattet af denne aftale planlægges der kollektiv
ferieafvikling.

Skoleårets planlægning

Et godt og stærkt samarbejde fordrer tæt kommunikation, så tryghed og sikkerhed i

opgaveløsningen optimeres. Ledelsen er tydelig i forhold til sine prioriteringer, så den enkelte
medarbejder ikke lades i tvivl om, hvilke opgaver vedkommende forventes at løse. Solid
forventningsafstemning er dermed et vigtigt element i samarbejdet.

På skolerne finder en drøftelse sted om de overordnede principper for arbejdstidstilrette-Iæggelsen
herunder hvordan skolen kan strukturere dialogen om skolens opgaver, prioritering og
opgaveoversigter. Dette sker mellem ledelse og tillidsvalgte, jf. MED aftalen. Følgende drøftes:
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• Ressourcerammen for opgaveløsningen på skolen i forhold til skolens undervisningsmæssige
forpligtelser herunder muligheder for holddannelse, inkluderende læringsmiljøer,
specialundervisning, m.v.

• Prioritering og vurdering af kommende skoleårs opgaver
• Evaluering af undervisningen og opfølgning og vejledning ift. elevernes læringsmål• Kommende skoleårs mødekalender
• Kriterier for fordeling af opgaver
• Samarbejdsstrukturen herunder teamstrukturen på skolen.

Planlægningen på skolerne skal sikre, at der er fastlagt sammenhængende og effektiv tid til
forberedelse både individuelt og fælles, så det er muligt at følge op på undervisningen i forhold til
planlægningen af de kommende lektioner i faget, ligesom der arbejdes med større
sammenhængende blokke til den langsigtede planlægning og evaluering af undervisningen.

Undervisning
Ud fra hensynet til et godt arbejdsmiljø overstiger lærernes undervisning ikke 780 klokketimer om
året. De 780 timer dækker over undervisning i folkeskolens fag, holdundervisning, ressourcecenter-
timer, to-lærertimer samt understøttende undervisning. I særlige tilfælde kan der undervises mere
end 780 timer på et skoleår eksempelvis ved lejrskoler eller ved en meget stor andel af
understøttende undervisning eller to-lærertimer. Timerne gradueres efter ansættelsesgraden.

Forberedelse og efterbehandling af undervisningen
Der afsættes minimum 210 timer om året til forberedelse og efterbehandling af undervisningen.
Timerne råder læreren over som et professionelt råderum dog er de underlagt ledelsesretten.
Timerne til forberedelse og efterbehandling kan ligge både på og udenfor skolen, dvs. både indenfor
tilstedeværelsesforpligtelsen og udenfor. Timerne gradueres efter ansættelsesgraden.

Opgaveoversigt

Med afsæt i dialog mellem leder og medarbejder udarbejder ledelsen en opgaveoversigt til læreren
for det kommende skoleår. Dialogen starter ved MUS samtalerne i perioden januar-april, hvor
medarbejderens ønsker for fremtiden drøftes både ift. kompetenceudvikling samt opgaveløsninger i
kommende skoleår. Fra MUS samtalerne og frem til fagfordelings start inddrages medarbejderne
løbende ift. opgaveløsninger i det kommende skoleår, særligt hvis der ikke er et match mellem
ønsker og behov.

Det første udkast af fagfordelingen sendes til medarbejderne til kommentering og afklarende
spørgsmål. Den endelige fagfordeling sendes til medarbejderne med en følgeskrivelse, hvor
medarbejderne opfordres til at drøfte evt. spørgsmål eller undren med lederen. Ledelsen udarbejder
opgaveoversigterne inden sommerferien, og leder og TR gennemgår dem efterfølgende.

Ved udarbejdelsen af opgaveoversigten tages der hensyn til lærere, der både er nyansatte og
nyuddannede. Det betyder, at disse lærere læser 60 timer mindre det første skoleår og 30 mindre det
andet skoleår, samt at deres undervisningsopgave falder inden for deres linjefag og kompetencer.

Opgaveoversigten beskriver overordnet de opgaver, som den ansatte forventes at løse i det
kommende skoleår. De tildelte opgaver er et udtryk for lærerens samlede opgaveportefølje. Lederen
er løbende opmærksom på lærernes præsterede tid. Såfremt der i løbet af skoleåret opstår behov for
at ændre væsentligt i arbejdsopgaverne revurderer og drøfter ledelsen og medarbejderen
opgaveoversigten.

Følgende opgavegrupperinger fremgår af opgaveoversigten:
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• Undervisning (max.780 timer, dog med henvisning til ovennævnte undtagelser, dvs. evt.
lejrskoledeltagelse indgår heri)

• Forberedelse og efterbehandling af undervisningen i team og individuelt (min. 210 timer som
er lærerens professionelle råderum, jf. ovenfor)

• Øvrige opgaver med tilknytning til undervisningen:
0 Skole/hjemsamarbejdet
o Længerevarende kompetenceudvikling
o Vejlederfunktioner
o Tværgående opgaver
o Skole/hjemsamarbejdet
o Eksamination og censorat
o Andre opgaver

• Tillidshverv (tidsfastsættes)
• Aftaler om afholdes af 6. ferieuge (tidsfastsættes)

Læreren kan altid bede nærmeste leder om hjælp til prioritering af opgaveløsningen.

Den 6. ferieuge

Ferieaftalen er gældende mht. afvikling af den 6. ferieuge. Læreren meddeler ved
ferieårets start (1. maj) om dagene ønskes udbetalt eller afholdt. Hvis de afholdes
meddeles den ønskede placering hurtigst muligt og gerne inden den 1. juni.

Opgørelse af arbejdstiden

Arbejdstiden opgøres forud for afviklingen af sommerferien med afsæt i den gældende
opgaveoversigt. For at skabe overblik og skabe større sikkerhed for opgørelsen af arbejdstiden,
stiller ledelsen et tidsregistreringsværktøj til rådighed. TR og skoleleder aftaler, hvordan opfølgning
på den præsterede tid finder sted.

Skoleledelsen er løbende opmærksom på medarbejdernes opgaver og drøfter eventuelle justeringer
af opgaver/prioriteringer med den enkelte medarbejder efter behov. Hvis der i løbet af skoleåret
opstår behov for at ændre på indhold eller omfang af opgaver i opgaveoversigt og mødeplan, drøftes
dette snarest muligt mellem skolens ledelse og medarbejderen. TR kan inddrages ved større
ændringer, hvor ledelsen udarbejder en ny opgaveoversigt gældende for resten af skoleåret.
Arbejdstiden for den forudgående del af skoleåret opgøres, jf. nedenfor.

Sker der ændringer i opgavernes indhold og omfang i løbet af skoleåret, revideres opgaveoversigten
med det mål at undgå overtid. Hvis det ikke er muligt at undgå overtid, gives der skriftligt tilsagn fra
ledelsen om, at de overskydende timer godtgøres som overtid. Dette betyder, at der Ikke kan
forekomme overarbejde, medmindre det er pålagt af ledelsen. Overtid honoreres for fuldtidsansatte
jf. forhåndsaftalen som løn eller med afspadsering af samme varighed tillagt 50% Deltidsansatte
modtager alm. timeløn for de pågældende timer alternativt som afspadsering 1:1. Afspadsering gives
i det efterfølgende skoleår og gives som hele eller haive dage, hvis den har tilstrækkeligt omfang.
Afspadseringstidspunktet fremgår af mødekalenderen. Er den pågældende lærer syg ved en planlagt
afspadserings påbegyndelse, afvikles afspadseringen ikke.

Hvis der mellem leder og lærer ikke opnås enighed om ændringer i prioriteringer, og der udarbejdes
en ny opgaveoversigt, så opgøres arbejdstiden for den forudgående periode således:

• Undervisningstimer og tilsyn med elever som planlagt efter skema
• Øvrige opgaver i tilknytning til undervisningen samt andre opgaver indgår med en

forholdsmæssig del beregnet på grundlag af andelen af de 210 arbejdsdage i perioden.
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Opgørelsen for den resterende del af normperioden sker efter samme principper.

Hvis der skal udarbejdes ny mødeplan opgøres tiden for perioden som summen af:
• Den del af ledelsen fastlagte arbejdstid pr. arbejdsdag• Den forholdsmæssige andel af lærerpuljen beregnet på grundlag af andelen af de 210

arbejdsdage i perioden
• Præsterede arbejdstimer herudover

Tilsvarende gælder i forbindelse med til- og fratræden i løbet af skoleåret.

Evaluering

Gribskov-Halsnæs Lærerkreds og Gribskov Kommune evaluerer løbende arbejdstidsaftalen ogindkalder inden udgangen af kalenderåret 2019, skolelederne og tillidsrepræsentanter til et
temamøde med udgangspunkt i arbejdstidsaftalen og målsætningerne for aftalen.

implementering

Center for Børn og Unge og Kredsformand for Gribskov-Halsnæs Lærerkreds orienterer om aftalen
på et møde for skoleledere og tillidsrepræsentanter hurtigst muligt efter parternes tiltrædelse. For at
understøtte implementeringen er arbejdstidsaftalen fast punkt på de regelmæssige møder mellem
Gribskov Kommune og Gribskov-Halsnæs' Lærerkreds.

Tvister

Ved eventuelle tvister om forståelsen af den indgåede aftale redegør skoleleder og TR i samarbejde
skriftligt om sagens konkrete omstændigheder overfor kreds og kommune. TR og skoleleder redegør
endvidere hver i sær for deres opfattelse af sagen. Kommune og Kreds søger ved forhandling at
opnå enighed om forståelsen og redegør skriftligt herfor. Kredsen fraskriver sig ikke hermed
muligheden for at afprøve eventuelle tvister fagretligt.

Opsigelse og genforhandling

Arbejdstidsaftalen er gældende fra den 1. august 2019. Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel
til udgangen af et skoleår. Opsigelsen begrundes skriftligt af den pågældende part og parterne møde
for at søge at opnå enighed om en ny aftale.

Dato: Dato:

C ì6 mínune Gribskov-Halsnæs Lærerkreds
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Bilag 1

Opgaveoversigt og fradrag i den maksimale undervisningstid

Skoleleder og tillidsrepræsentant på den enkelte skole aftaler, hvilke opgaver og funktioner der giver
fradrag i den maksimale undervisningstid. Omfang af fradrag aftales mellem skoleleder,
tillidsrepræsentant og den enkelte lærer/børnehaveklasse-leder. Listen indeholder eksempler på
opgaver, som ikke henhører under undervisning, individuel tid eller øvrig tid:

• Klasselærer/ kontaktlærer

• Kurser (længerevarende fx linjefag)

• Vejlederopgaver

• Koordinatorrolle

• Ledelsesopgaver (skemalægning, vikardækning)

• Fagudvalgsformand

• Tilsyn med faglokaler

• TR

• AMR

• Mentor

Listen er ikke udtømmende

Samtidig med at tidsforbruget til nedsættelse af undervisningstimetallet skønnes af leder, den enkelte
lærer/børnehaveklasseleder og TR, drøftes også, hvordan og hvor meget opgaven eller funktionen
fylder i øvrig tid. Aftalen skal sikre, at der tages de nødvendige hensyn, når den enkelte
lærer/børnehaveklasseleder tildeles ekstraordinært ansvar, opgaver eller funktioner på skolen.
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