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24.06 2019

Aftale mellem Aller0d-H0rsholm Lsererforening og H0rsholm
Kommune
Dette dokument er udarbejdet pa baggrund af en anerkendende dialog, som Aller0d - H0rsholm
Laererforening og H0rsholm Kommunes administration har deltaget i - og som bygger pa en
overordnet faelles forstaelse i forhold til rammerne for laerernes arbejdstid.

Indledning
H0rsholm Kommune og Aller0d-H0rsholm Laererforening har et faelles mal om at skabe det bedst
mulige skolevaesen, baseret pa de tre n0glebegreber: tillid, mening i forhold til elevernes laering og

fleksibilitet.
Malet er at:
© skabe st0rst mulig kvalitet i undervisningen

© styrke arbejdsmilj0et og
© 0ge den sociale kapital.
De bedste forudsaetninger for b0rn og unges undervisning, udvikling og laering skabes pa en skole

med et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem medarbejderne og mellem medarbejdere og ledelse
praaget af involverende processer.
Vi 0nsker fortsat at kunne have de bedste laerere og ledere og at skabe rammer, som styrker det
faglige samarbejde og respekterer de mange forskellige opgaver, som medarbejderne l0ser.
En forudsaetning for det er, at kommunalbestyrelsens ressourceallokering tager h0jde for, at det er
muligt for ledelserne at leve op til de lovgivningsmaassige krav.
I H0rsholm er der en forstaelse af, at medarbejderne er til radighed indenfor deres arbejdstid og at
de kan udf0re arbejdet andre steder, nar det er meningsfuldt i forhold til den enkelte arbejdsopgave,
f.eks. i forbindelse med selvstaendig forberedelse eller planlaegning. Dette er bl.a. udtryk for laerernes

fleksible arbejdstidstilrettelaeggelse.
Dialogpunkter
DLF og H0rsholm Kommune har i foraret 2019 haft dialog om f0lgende punkter:
© Handtering af den nye ferieaftale
© Fleksibilitet, herunder deltidsansatte
© Opgaveoversigten
© Skolearets planlaegning
© Fastholdelse og rekruttering af nye laerere
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• Radighedstid
© 6. ferieuge

For regler om arbejdstid henvises til Arbejdstidsregler for undervisningspersonalet i kommunerne
KL og LC 2018. Denne aftale supplerer disse regler.

Samarbejde mellem skoleleder og TR
Notat om Flprsholms Kommune forventninger og arbejdsrricessige rammer til tillidsreprassentanteme er fortsat
gseldende.

Det er en malsaatning, at der er et taet og tillidsfuldt samarbejde mellem skoleleder og TR.
Derfor sker fplgende:
e Forud for skolearet, drpfter leder og TR, hvordan planlaagning af skolearet foregar pa skolen, herunder
hvordan skolen kan strukturere dialogen om opgaveoversigten.

© De lokale parter er opmaarksomme pa bilag 4 til overenskomsten - politisk papir om arbejdstid - og
rede til at lade sig inspirere af de centrale dialoger
o Parterne skal sikre procedure for mpder. Det skal fortsat fremga, hvornar der varsles nye m0der og
hvor mange m0der der afholdes.

Der er forskellige modeller pa de fe skoler for samarbejdet mellem skolens ledelse, TR og arbejdsmilj0
organisationen. En mulighed er fx et forstaarket TRIO-samarbejde, som pa flere skoler.

Skolearets planlaegning:
Opga eoversigt
Opgaveoversigten er udgangspunktet for en dialog mellem leder og medarbejder om tildeling og
gennemf0rsel af opgaver - herunder forberedelse - og skal vaere praaget af gennemskuelighed og
saglighed. For at medvirke til dette:
• Inviteres der til samtale mellem medarbejder og leder for at sikre dialog om opgaveoversigten
g Udarbejdes der, pa den enkelte skole, beskrivelser, der viser indholdet i opgaverne. Det er
lederens opgave at vaalge, hvordan dette vises for medarbejderne.
o Skrives der ved fagfordelingens slutning i opgaveoversigten, at den er endelig. Safremt der i
l0bet af skolearet sker aandringer, vil der blive udarbejdet en ny oversigt.
© Sker der dialog med medarbejdere pa nedsat tid og det afklares, hvordan det konkret udmpntes for
den enkelte.

o Udleveres der ved skolearets slutning en opg0relse pa hver medarbejders praasterede arbejdstid.
o Sikres der ved planlaegningen af arbejdstiden, at der er sammenhaangende og effektiv tid til
forberedelse.

g Er der mulighed for at m0des med andre i forhold til undervisningen.
© Fremlsegger skolens ledelse - for at sikre abenhed - sit forslag til, hvordan ressourcerne taankes
anvendt, for medarbejderne.

o Indgar det planlagte arlige undervisningstimetal i opgaveoversigten.

2/5

M0RS OLM KOMMUNE

Opgavebesk ivelsen
o Der tilf0jes en kategorisering af opgavens st0rrelse. Opgavebeskrivelsen indgar som en del af dialogen
om opgaveoversigten.

Arbejdstid 2019-2020
Antal arbeidsdage for laererne
I H0rsholm Kommune vil laerernes arbejdstid vsere fordelt pa 206- 210 dage (42 uger) i skolearet
2019-2020. Ledelsen udmelder det konkrete antal dage.
Antal skoledage for eleverne
I H0rsholm Kommune bliver antallet af skoledage for eleverne 200 dage i skolearet 2019-2020.
Arsnorm
En fuldtidsansat medarbejder har en netto arsnorm pa 1680 timer svarende til en gennemsnitlig
ugentlig arbejdstid pa 40 timer (i 42 uger). Bemaerk at der for skolearet 2019 - 2020 er en aendret
norm.

Arbejdstiden tilrettelaegges indenfor en afgraensning af, hvornar laererne il vsere til radighed, f.eks.
o 3 dage: kl. 07.50-16
o 1 dag: kl. 07.50-17
o 1 dag: kl. 07.50-14.10.

Ferieaftalen

Den enkelte laerer har ikke opsparet ferie nok til at kunne afholde 4 ugers sommerferie i sommeren 2020.
Reelt udestar 24,86 timer pr. fuldtidsmedarbejder, hvilket betyder, at netto arsnormen for laererne i skolearet
2019/2020 er 1.704,861. Derfor er parterne enige om, a laererne l0ser en raekke opgaver med AULA.
(Alternativt kunne der vaere peget pa andre opgaver.) Disse opgaver laegges som en samlet opgave i
opgaveoversigten og har en vaerdi af 24,86 timer.

For indholdet af Aula henvises til bilag herom. Opgaverne pabegyndes efter sommerferien 2019, og skal ses i
l0bet af skolearet 2019/2020.

Fleksible arbejdsvilkar
Pa den enkelte skole udmeldes den konkrete fikstid, hvor Isererne/b0rnehaveklasselederne ertil
radighed efter dr0ftelse i lokal-MED og med de lokale tillidsreprsesentanter.
Inden for dette tidsrum foregar det laeringsnsere samarbejde: teamsamarbejde, fagsamarbejde og
andet samarbejde mellem skolens personale, der ligesom elevernes undervisning er fastlagt pa
bestemte tidspunkter.
Skole/hjemsamarbejdet placeres ogsa sa vidt muligt indenfor denne afgraensning.
Lsereren vil selv kunne planlsegge sine 0vrige selvstaendige arbejdsopgaver, sa opgaven l0ses, hvor
det giver bedst mening i forhold til typen af opgave.
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Den enkelte Iasrer/b0rnehaveklasseleder kan altid vaalge at have sin fulde arbejdstid pa skolen.

Fastholdelse og rekruttering
De lokale parter er opmaarksomme pa fastholdelse af gode medarbejdere. Dette sikres bl.a. gennem attraktive

vilkar, et godt arbejdsmilj0 og god ledelse.
Det sikres fremadrettet - ogsa gennem fastholdelse af seniorer, at der arbejdes malrettet for, at laerernes
tilbagetrsekningsalder 0ges.
Skolerne har fokus pa nyansatte, jf. bilag 6 i overenskomsten for laerere.

Ordning for en god start i kommunen er:

« Specifik introduktion til skoleomradet i H rsholm kommune. Arrangementet afholdes pa tvsers af
skolerne.
© Procedure for, hvordan et forl b kan se ud ift. introduktion, kollegial sparring mm. Afklares pa den

enkelte skole
© Etablering af mentorordning for nye medarbejdere.

6. ferieuge:

Parterne har i perioden dr0ftet handtering af 6. ferieuge. Der er aftalt spilleregler herom, saledes at
den enkelte laerer oplever ugen som reel frihed.
Status
Det aftales, at parterne med udgangspunkt i de ovennaevnte mal gennemf0rer en faelles status, med
henblik pa en vurdering af, hvorledes de beskrevne initiativer styrker malet, sa mulighederne for at
l0se opgaverne kvalificeres.
Status foretages senest den 1. februar 2021.
Denne aftale kan opsiges af begge parter med et varsel pa 3 maneder, dog tidligst til 31. marts 2021.
Parterne er dog enige om, at abne aftalen ved evt. forslag fra Laarerkommissionens arbejde.
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