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Allerød d.2. juni 2014 

Forståelsespapir DLF og BUPL 
 

Allerød Kommune, BUPL Nordsjælland og Allerød-Hørsholm Lærerforening har drøftet sig frem 

til en fælles forståelse af opgaveløsningen i Allerød Kommunes folkeskoler med afsæt i § 2 lov 

409 af 30.04.2013 og arbejdstidsregler for skolepædagoger gældende fra 1.8.2014.  

 

Der udarbejdes i tilknytning til forståelsespapiret en lønaftale for lærere og 

børnehaveklasseledere og skolepædagoger. 

Det fælles forståelsespapir udgør en enkel og overskuelig ramme, som bygger på udstrakt tillid 

mellem leder og medarbejder i Allerød kommune. 

 

Formålet med dette forståelsespapir er at sikre de bedste forudsætninger for folkeskolens 

udvikling og skabe gode rammer for implementering af folkeskolereformens mål og 

understøtte folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads 

 

Målet er at styrke samarbejdet og sikre et godt arbejdsmiljø på skolerne. Forståelsen er blevet 

til i en ånd af samarbejde, der bygger på gensidig tillid, tryghed og respekt for parternes 

arbejdsopgaver. 

 

Folkeskolereformen stiller krav til en mere sammenhængende og varieret skoledag med en 

vekselvirkning mellem forskellige aktiviteter og et tættere tværfagligt samarbejde mellem 

skolens pædagogiske personale. 

 

Udgangspunktet er, at en væsentlig del af det pædagogiske personales opgaver løses på 

skolen. Det forbedrer muligheden for at styrke samarbejdet mellem personalet og skolens 

ledelse. 

 

Ledelsesrollen 

 

Det er således ledelsens opgave at skabe en lokal skole, der er åben og i fortsat dialog med 

interessenterne. 

 

Det er af stor betydning, at skolens ledelse skaber overblik over opgaver og opgavemængde 

samt er tydelig i prioriteringen af opgaverne. 

 

Skolens ledelse er nærværende for skolens medarbejdere og giver retning ved at udvise klar 

og tydelig ledelse blandt andet ved at sætte mål og give retning for medarbejdernes arbejde. 

 

Ledelsen skal have fokus på at lede forandringsprocesser og lede i tæt dialog med den enkelte 

medarbejder, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt det lokale MED-udvalg. 

 

Medarbejderne 

 

Medarbejderne får mulighed for at anvende deres faglighed til at løfte den samlede opgave 

med udgangspunkt i Folkeskoleloven samt de kommunale politikker.  

 

Pædagoger og lærere indgår med afsæt i hver deres kompetencer i samarbejdet omkring 

tilrettelæggelsen af læringsprocesser, undervisning og trivsel. En forudsætning for 

samarbejdet er fælles planlægning, forberedelse og evaluering inden for de rammer, som er 

givet af skoleledelsen. 

 

Den enkelte medarbejder bidrager til at videreudvikle samarbejdet mellem alle faggrupper, 

som kvalificerer og udvikler den samlede opgaves udførelse. Endvidere indgår medarbejderen i 

dialog med skolens ledelse om den samlede opgaveløsning. 
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Det pædagogiske personale skal kunne begrunde sine valg af metode og prioritering i forhold 

til skolen samlede opgaveløsning og skal kunne kommunikere sine begrundelser både i faglig 

dialog med kolleger og ledelse og i samarbejdet med elever og forældre. 

 

Der er fortsat fokus på en målrettet kompetenceudvikling af medarbejderne. 

 

 

Det gode arbejdsmiljø på skolen 

 

Et udbytterigt samarbejde om kerneopgaven er præget af gode relationer og hyppig, 

problemløsende kommunikation. 

 

De bedste forudsætninger for børn og unges undervisning, udvikling og læring skabes på en 

skole med et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem medarbejderne og mellem medarbejdere 

og ledelse præget af involverende processer og høj social kapital. 

 

Dette samarbejde har de bedste forudsætninger, når de professionelle medarbejdere er til 

stede på skolen i fysiske rammer, der understøtter personalets arbejdsmæssige forhold. 

 

Intentionen er på én gang at styrke det gode arbejdsmiljø for ledere og medarbejdere og 

kvaliteten i opgaveløsningen. 

 

Ikrafttrædelse  

 

Denne fælles forståelse gælder for skoleåret 2014-2015. Forståelsespapiret evalueres i foråret 

2015. 

 

 

 

Arbejdstiden for lærere 
 

Årsnorm 

Arbejdstiden beregnes for en periode på 1 år. Der er aftalt en nettoarbejdstid på 1.680 timer.  

 
Opgaveoversigt 

Skoleledelsen har ansvaret for, at der til hver medarbejder udarbejdes en opgaveoversigt for 

normperioden. Det planlagte årlige undervisningstimetal indgår i medarbejderens 

opgaveoversigt. 

Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, som medarbejderen påtænkes at 

løse i løbet af året. I øvrigt henvises til arbejdstidsreglerne. 

 
Ændringer i løbet af året 

Hvis der i løbet af normperioden opstår behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang 

af de arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, drøftes dette snarest muligt mellem 

ledelsen og den ansatte, herunder drøftes eventuelle konsekvenser af ændringer. 

Ved større ændringer i medarbejdernes opgaveoversigt udarbejder skoleledelsen en revideret 

opgaveoversigt. 

 

Arbejdstid 

Arbejdet tilrettelægges normalt i dagtimerne, mandag til fredag i tidsrummet 

kl. 7.00 -17.00. 

 

Arbejdstiden opgøres for fultidsbeskæftigede med 1.470 timers tilstedeværelse (fordelt på 40 

skoleuger samt 2 tilstedeværelsesuger).  
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De 40 skoleuger har i gennemsnit 35 timer pr. uge til undervisning, forberedelse, 

teamsamarbejde, pædagogiske møder, skolehjem samarbejde, samarbejde med andre, efter- 

og videreuddannelse, andre opgaver mm. 

Af de 35 timer afsættes i gennemsnit 7 timer ugentligt til teamsamarbejde, fælles forberedelse, 

fagteammøder, inklusionsmøder samt individuel forberedelse til hver lærer.  

Timerne placeres efter aftale mellem leder og medarbejdere. 

Der planlægges med minimum to dage, hvor mødevirksomheden (fx teamsamarbejdet og 

fællesforberedelse) kan foregå.  

 

Herudover planlægges 70 timer/10 tilstedeværelsesdage til skoleudvikling og 

kompetenceudvikling mv. Timerne placeres som udgangspunkt i den første og sidste uge af 

elevernes sommerferie, men kan på den enkelte skole placeres på andre tidspunkter af året. 

 

Den resterende tid afsættes til varetagelse af dele af lærerens individuelle forberedelse af 

undervisningen, dag til dag og akutte henvendelser fra forældre. Opgaverne kan løses på 

skolen eller andet sted efter aftale med skolelederen. 

 

Nedsat tid 

For lærere på nedsat tid/aldersreduktion vil der ske en forholdsmæssig nedsættelse af 

tilstedeværelsestiden, undervisningstiden de 7 timer samt den resterende tid. 

 
Ferie 

De 5 ferieuger afholdes de sidste 28 dage af juli samt i uge 42. 

 

6. ferieuge kan fradrages i årsnormen eller udbetales. Ved indregning anvendes samme regler 

som ved nedsat tid. Eventuel afholdelse af hele dage aftales på den enkelte skole. 

 

Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter 

Den enkelte skole giver den fornødne tid til, at tillidsvalgte i dagligdagen kan varetage deres 

hverv, herunder deltage i faste møder i de respektive faglige organisationer. 

 

For at lette deltagelsen i de faste møder fastlægges tidspunkter, hvor de kan mødes 

tværkommunalt, med ledelsen eller andre. 

 

 

 

Arbejdstiden for skolepædagoger  
 

Årsnorm 

Ved afholdes af 6. ferieuge er årsnormen 1635 timer. 

 

Opgaveoversigt 

Skoleledelsen har ansvaret for, at der til hver medarbejder udarbejdes en opgaveoversigt for 

normperioden. Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, som 

medarbejderen påtænkes at løse i løbet af året. 

I øvrigt henvises til arbejdstidsreglerne for skolepædagoger. 

 
Ændringer i løbet af året 

Hvis der i løbet af normperioden opstår behov for at ændre væsentligt på indhold eller omfang 

af de arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, drøftes dette snarest muligt mellem 

ledelsen og den ansatte, herunder drøftes eventuelle konsekvenser af ændringer. 

Ved større ændringer i medarbejdernes opgaveoversigt udarbejder skoleledelsen en revideret 

opgaveoversigt. 

Ændring af mødetiderne skal ske med 72 timers varsel.  
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Arbejdstid 

Arbejdet tilrettelægges normalt i dagtimerne, mandag til fredag i tidsrummet 

kl. 7.00 -17.00. 

 

En mindre del af arbejdstiden kan placeres udenfor normal arbejdstid, f.eks. til sociale 

arrangementer, skolefester m.v.  

 
Arbejdstiden udgør for en fultidsbeskæftiget pædagog 1.635 timer.  

Timerne er til fritidstilbud, undervisning, understøttende undervisning, forberedelse, 

teamsamarbejde, pædagogiske møder, skolehjem samarbejde, samarbejde med andre, efter- 

og videreuddannelse med videre (jf. opgaveoversigt)  

 

En fuldtidsansat kan have op til 1420 børnetimer.  

 

Der skal i opgaveoversigten tages højde for de mange samarbejdsrelationer i forbindelse med 

arbejdet i henholdsvis skole og fritidstilbud, som skolepædagogen indgår i.  

 

Som udgangspunkt er pædagoger tilstede i arbejdstiden, ikke nødvendigvis på skolen, men 

hvor det passer i forhold til opgavens karakter. Timerne placeres efter aftale med lederen. 

 

Nedsat tid 

For pædagoger på deltid, vil der ske en forholdsmæssig nedsættelse af timetallet. 

 

Ferie 

For pædagogerne afvikles 5 ugers ferie og den 6. ferieuge efter gældende regler under 

hensyntagen til deltagelse i såvel fritidsdel som skoledel 

 

Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter 

Den enkelte skole giver den fornødne tid til, at tillidsvalgte i dagligdagen kan varetage deres 

hverv, herunder deltage i faste møder i de respektive faglige organisationer. 

 

 

 

 


