
 

 

Kære Medlem 

KL og LC er endelig efter 7 år blevet enige om en arbejdstidsaftale for lærerne. Det betyder, at vi 

lærere igen kan blive omfattet af en overenskomst. 

Amagerkredsen, Kreds 13 bakker op om en ny central arbejdstidsaftale. En enig Kredsstyrelse har 
på møde den 19. august sagt ja til aftaleresultatet. 
 
Der bliver urafstemning om aftalen fra den 25. august kl. 8.00 til den 1. september kl. 16.00. 
Vi vil opfordre alle, uanset hvad man stemmer, til at man benytter sin stemme.  
Du får forud for afstemningen en mail med login-oplysninger til afstemningssystemet. Du kan også 
afgive din stemme via dlf.org ved at logge ind med NemID. 
 
Der vil være øl eller kage til de skoler, der opnår en stemmeprocent på 80 % eller derover. 
 
Vi anbefaler et ja, fordi: 

 samarbejde mellem skoleforvaltning/Kreds, leder/TR samt leder/lærer er 
omdrejningspunktet for denne aftale. Kredsen og tillidsrepræsentanterne på skolerne skal 
informeres og medinddrages i beslutningsprocesserne. Derudover skal lærerne informeres 
og inddrages. Der bliver gennemsigtighed i arbejdstidsplanlægningen. Vi får håndtag, der 
giver os muligheder for at kvalificere beslutninger.  

 tillidsrepræsentantens rolle på skolerne styrkes, de skal tages med i alle drøftelser og 
prioriteringer, der vedrører arbejdstiden.  

 alle opgaver skal stå på opgaveoversigten, den planlagte tid til undervisning, estimeret tid til 
individuel tid og estimeret tid til andre opgaver. Opgaverne skal fremgå med en så 
tilstrækkelig detaljeringsgrad, at ledelse og lærer sammen kan vurdere sammenhængen 
mellem lærerens tid og opgaver. 

 elevpauser ikke er en del af forberedelsestiden, derfor må forberedelsestiden ikke placeres 
i elevpauser, hvor læreren har undervisning før og efter. 

 der ikke er fast tilstedeværelse. Det er skoleleder og TR, der drøfter principper for 
lærertilstedeværelse, mødeaktiviteter og balancen mellem den enkelte lærers 
selvtilrettelæggelse og det fælles samarbejde. 

 klasselæreropgaven skal indgå som et element i skolens planlægning. 
 opgaveoversigten skal udspecificeres, være skriftlig og udleveres mindst 5 uger før 

normperiodens start. 
 ledelsen hvert kvartal skal udlevere en opgørelse af den tid, læreren har arbejdet. 
 afspadsering skal gives som sammenhængende tid af minimum 4 timers varighed. 
 seniorordningen bliver permanent. Alle lærere får fra den normperiode, hvor de fylder 60 år 

retten til en nedsættelse af arbejdstiden med 175 t. med tilsvarende lønnedgang, men man 
optjener fuld pensionsret i forhold til hidtidig beskæftigelsesgrad. 

 
Du kan hente mere information om aftalen her: 
 
Aftalen: aftaleteksten på dlf.org  
 
Vores formand Anders Bondo Christensen har udsendt et medlemsbrev hvor han beskriver 
aftaleresultatet 
 
Der er desuden en video, hvor du kan høre formanden fortælle om forliget. 
 
Fagbladet Folkeskolen udkommer den 27. august med et indstik om aftalen. 
 
 
På vegne af Kredsstyrelsen, formand Ulla Erlandsen 

https://one-lnk.com/x1eOJCPFMfBJdMSGy1t6nCZdRvoWI_mRDWHyf3jdo9p_PbIqbPL61G_s_ZsqTkNlDUGXq5WkzoI_tgUZr6lUaNrZA/x1eJUcgCy5qwL1KGIXjBn6K25YLw2cCBB0tK_-RDpYrRLztifu-ZtBxQVvum6dC2TPizrIA_6tLBIQLX6SZtaaKxIY_gUFmLXHrKEBJxFuAGPuiHJmUM62pPQz6Dy4IkFTq/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
https://one-lnk.com/x1eOJCPFMfBJdMSGy1t6nCZdRvoWI_mRDWHyf3jdo9p_PbIqbPL61G_s_ZsqTkNlDUGXq5WkzoI_tgUZr6lUaNrZA/x1eh4SuvCcmautWJwWa23FN2Zr103B1G0EgW2YARMMJ6eMRXZO3qZMSY5aKR3rPThvK-4mka67pECOeTWbvOp0zFW3PsFIn6oxxKcndZ1r_hBb9ideoVcRPkZ_N3bYpfoAHmMCf04thm4y85x3am6DE0_yiioT3yRSTeJdv2V-M8ZcPwic8MsSwAB-NzDxroPOBKATQLjVMg-I2a625FgHp1g/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
https://www.dlfkreds13.dk/media/13686932/medlemsmail-arbejdstidsaftale-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=55yLZehmVpY&feature=youtu.be

