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Medlemsbrev 9 - maj 2020 
 

 
 
Arbejdstidsaftale i Jammerbugt 
Det har længe været et ønske fra kredsens side at få en ”rigtig” arbejdstidsaftale i Jammerbugt Kommune 
og med den politiske beslutning, der blev truffet ved seneste budgetforlig, blev vejen for det banet. Vi har 
på trods af corona-krisen forhandlet igennem det sidste halve års tid og står nu med en aftale, som både vi 
og skolelederne kan være tilfredse med.  
 
Udgangspunktet for forhandlingerne var fra start, at vi skulle have løst de ting, som lærerkommissionen 
pegede på skulle løses ved den periodeforhandling, der pågår i øjeblikket. Øverst på vores ønskeliste stod, 
at vi skulle have større sammenhæng mellem tid og opgaver, herunder lærernes mulighed for at forberede 
og efterbehandle undervisningen. Forberedelsestiden skulle ikke bare være den tid, der var tilbage, når alt 
andet var løst. Lærernes opgaveoversigter skulle være hensigtsmæssige og gennemskuelige, ligesom at 
lærerkollektivet skulle have større indsigt i skolens planlægning. Desuden ville vi gerne sikre hensynet til 
fleksibilitet til den enkelte og det kollegiale samarbejde.  
Aftalen skulle laves indenfor den eksisterende økonomiske ramme, og med det in mente har vi stort set 
fået indfriet vores ønsker.  
 
Her er de væsentligste elementer i aftalen ridset op. 
Aftalen gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. 
Tillidsrepræsentanten og lærerkollektivet inddrages i høj grad i planlægningen af skoleåret. 
Nettoårsnormen er på 1680 timer, som planlægges på max. 210 arbejdsdage. Dette kan fraviges under 
bestemte forudsætninger. 
Der er et maksimalt undervisningstimetal på 795 timer, for nyuddannede 765 timer. Timetallet kan 
overskrides i særlige tilfælde og ved lejrskole. 
Der afsættes minimum 375 timer til forberedelse og efterbehandling af undervisningen, hvoraf 100 timer 
er uden tilstedeværelse. Den enkelte lærer er sikret minimum gennemsnitligt 8,5 time pr. uge.  
Lærere med større opgaver og funktioner bruger tiden på forberedelse af disse. 
Lærere, der overstiger det maksimale timetal, og som har mange fagfaglige timer skal sikres den fornødne 
forberedelsestid. 
Desuden skal der på den enkelte skole laves aftale om, hvor mange timer, der afsættes til 
teamsamarbejde.  
Undervisningen og planlagte mødeaktiviteter udgør den enkelte lærers fikstid, resten udgør en flekstid, 
som den enkelte lærer kan flytte rundt med.  
Deltidsansatte reduceres forholdsmæssigt. 
Den tilbageværende tid er til øvrige opgaver. Kommer der opgaver til i løbet af skoleåret, skal der 
prioriteres i disse øvrige opgaver, eller det skal opgøres som overtid. 
 
Selve aftalen blev godkendt i aftes på Børn- og familieudvalgsmødet og kan ses her i sin fulde længde: 

https://www.jammerbugt.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=2259 

mailto:150@dlf.org
https://www.jammerbugt.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=2259


   

GRØNNEGADE 52 · BRØNDERSLEV · 98 80 19 33 · 150@DLF.ORG · KREDS 150 · DANMARKS LÆRERFORENING 

 
 
Kort sagt så har vi fået et maksimalt undervisningstimetal, en sikret forberedelsestid, tid til 
teamsamarbejde, større grad af fleksibilitet og endelig en sikring af, at opgaver, der kommer til i løbet af 
skoleåret, ikke tager tiden fra lærerens forberedelsestid. Det er herefter op til leder, tillidsrepræsentant og 
medarbejdere på den enkelte skole at implementere aftalen i den ånd, den er lavet. Det er vores håb, at 
den vil blive en rigtig god ramme om den enkelte lærer og børnehaveklasseleders opgaveportefølje. 

Hjemmearbejdspladsen, pauser og kommunikation mellem skole og hjem 
Heldigvis ser det nu ud til, at de ældste elever kan begynde i skole fra på mandag. Det er endnu uvist i 
hvilket omfang, der kan undervises på skolen, men det bliver formentlig delvist. Måske bliver det hver 
anden dag, måske bliver dagene kortere end normalt, eller måske bliver det i fuldt omfang. Det er fortsat 
bekendtgørelsen om nødundervisning, der er i kraft, og derfor er der stadig behov for at tage hensyn til 
hjemmearbejdspladsen og muligheden for at afholde pauser. 

Hjemmearbejdspladsen har nu fungeret som arbejdsplads for mange de seneste 7 uger. Sofaborde, 
spiseborde, sengen eller lænestolen med en bærbar pc på skødet er for mange blevet det nye ”normale”. 
Det kan give dårlige arbejdsstillinger og smerter i f.eks. ryg og skuldre. Det er derfor vigtigt, at du er bevidst 
om at skifte arbejdsstilling, holde pauser, strække ud og måske indlægge en gåtur i løbet af arbejdsdagen.  

Pauser er vigtige, uanset om du arbejder hjemme eller er tilbage på arbejdspladsen.  
Der har forståeligt været mange forhold, som skolerne skulle have styr på op mod genåbningen for de 
mindste klasser, og skemalægningen er måske også gået så stærkt nogle steder, at man ikke har fået 
indlagt pauser. Måske har man fået et skema, hvor der er undervisning og opsyn med elever fra 
skoledagens start til slut uden indlagte pauser. Hvis der ikke allerede er indtænkt pauser, vil det være en 
opgave for TRIO-en at få kigget på, hvordan arbejdsdagen også arbejdsmiljømæssigt hænger sammen for 
de ansatte. 

Ligeledes er der lærere, der både underviser på skolen, og samtidig har fjernundervisning med de ældste 
klasser hjemmefra. Her skal der selvfølgelig også tages højde for mulighed for pauser og kigges på 
arbejdsbelastning for den enkelte. 

Kommunikation mellem skole og hjem kan opleves mere flydende og grænseløs måske særligt for de 
ældste klasser, der undervises via fjernundervisning. Da coronasituationen har givet ændringer i arbejdets 
tilrettelæggelse, er det vigtigt at få drøftet, hvordan samarbejdet med nye kollegaer, elever og forældre 
skal foregå. Det er vigtigt fortsat at holde fast i, at lærerarbejdet er et fælles anliggende, og ikke den 
enkelte lærer, der står med ansvaret alene. Nogle oplever også, at der er et endnu større behov for 
kommunikation med forældre og får mange henvendelser, som det er godt at have en plan for – hvem skal 
svare på hvad og hvornår? 
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