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Kommissionens anbefalinger 
Siden OK 18 har vi med spænding ventet på, at den nedsatte arbejdstidskommission skulle komme med 
sine anbefalinger, og der er talt meget om og gættet på, hvilke anbefalinger Per B. ville barsle med, og man 
må sige, at der ikke er sluppet mange ord ud om indholdet.  
 
Lærerkommissionen fremlagde sin rapport i mandags. Med den i hånden står vi med et nyt fælles afsæt for 
de forhandlinger, som også blev aftalt ved OK18. Det var vigtigt for KL og LC at få et fælles neutralt billede af 
skolens styrker og udfordringer - derfor blev kommissionen nedsat og bedt om at komme med anbefalinger. 
Forhandlingerne starter til marts og forventes færdig i løbet af et par måneder, så vi forhåbentlig kan have 
en aftale på plads, inden de store OK forhandlinger for alle offentligt ansatte.  
 
Analyserne i rapporten giver os et vigtigt fælles billede af de udfordringer, der kendetegner lærernes ar-
bejdssituation. Kommissionen har identificeret fem udfordringer, der SKAL tages hånd om: 
- Sammenhængen mellem tid og opgaver, herunder mulighederne for forberedelse, teamsamarbejde og 

faglig udvikling 
- En større indsigt for lærerne i skolens planlægningsgrundlag 
- En hensigtsmæssig og gennemskuelig opgavetildeling for den enkelte lærer 
- Balance mellem hensynet til fleksibilitet for den enkelte lærer og hensynet til det kollegiale samarbejde 

på skolen 
- Balancen mellem centrale regler og lokale løsninger, der tager hensyn til lokale ideer og behov 

Med afsæt i kommissionens rapport er det tydeligt, at vi og kommunerne har et fælles ansvar for folkesko-
len og lærernes arbejdssituation. Kommissionen lægger vægt på samarbejde på alle niveauer. Det gælder på 
den enkelte skole, det gælder i kommunerne, og det gælder mellem DLF og KL centralt. 
 
Kommissionen bruger udtrykket ”samarbejdssporet”, og giver den klare vurdering, at hvis vi kan lykkes med 
at tænke nyt sammen, så får vi en bedre skole. Det handler helt banalt om at give lærerne de bedst mulige 
rammer for at levere god undervisning. Det, som ifølge kommissionen er vigtigt, er, at der er et forpligtende, 
reelt samarbejde, hvor vi tager et fælles ansvar for at forbedre lærernes arbejdssituation og dermed skabe 
bedre undervisning.  
 
Målet med forhandlingerne i det nye år er at finde løsninger på de udfordringer, som kommissionen peger 
på. Kommission er ikke kommet med svaret - kun analysen. Vi har et fælles mål om at skabe en god folke-
skole – og det giver sig selv, at en god folkeskole forudsætter vilkår, der gør, at lærerne kan levere god un-
dervisning.  
 
Vi vil i den kommende tid gøre, hvad vi kan for, at holde jer informeret. Som et første vigtigt skridt var alle 
tillidsrepræsentanter samlet i Odense, hvor Per B. fremlagde rapporten, og for at sikre, at alle TR’ere er 



 

 

klædt bedst muligt på til at besvare de spørgsmål, I selvfølgelig har om det videre forløb. Vi håber, at I alle 
er blevet informeret yderligere af jeres tillidsrepræsentant, ellers bliver I det inden juleferien. 

Som lærerforening har vi fem problemstillinger, som vi gerne ser løst med 
en central aftale. For det første forsvinder forberedelsen, fordi der er alt 
for mange andre opgaver, som kommer til i løbet af året, og som hele tiden 
æder af forberedelsestiden. For det andet er der grænser for, hvor mange 
timer en lærer kan undervise. For det tredje mangler der at blive prioriteret 
i mængden af opgaver, hvis ikke det skal gå ud over kerneopgaven. For det 
fjerde mangler mange lærere overblik over opgavernes indhold og omfang, 
og som det sidste mangler lærerne som kollektiv indflydelse på deres egen 
dagligdag i skolen. 

Vi håber, at det forbedrede samarbejde med KL og ministerens intentioner om at få løst nogle af skolens 
problemer vil bære frugt, så vi får en central arbejdstidsaftale. Men det skal også gerne blive en aftale, som 
vi kan se os selv i, og som minimum lever op til de aftaler, vi i forvejen har i kommunerne. 

Juleferie 
Kredskontoret holder julelukket fra den 21. december til den 1. januar – begge dage inklusive.  
Har du uopsættelige spørgsmål, kan du sende en mail til 150@dlf.org eller indtale en besked på  
tlf. 98 80 19 33 
 
 

Kredsstyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår med tak for samarbejdet i 2019 
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