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Fakta 
KL har valgt at tage det alvorlige skridt at varsle lockout på alle landets folkeskoler, hvis ikke der 

inden 1. april nås til enighed om en ny overenskomst for lærerne med Lærernes 

Centralorganisation. 

KL ønsker en bedre folkeskole, hvor eleverne får mere tid sammen med deres lærer, flere timer i dansk 

og matematik og en mere varieret skoledag, så alle elever bliver udfordret og mødt. Alt sammen uden at 

læreren kommer til at arbejde mere end 37 timer om ugen i gennemsnit. 

KL oplever, at lærernes arbejdstidsregler er en barriere for denne udvikling 

 

Generelt om lærerne 

Der er ca. 51.000 folkeskolelærere i Danmark 

De er i gennemsnit 45 år 

En lærer underviser i gennemsnit ca. 16,3 timer 40 uger om året 

En lærer kan holde undervisningsfri 12 uger om året 

I forhold til en 37 timers uge underviser en lærer 14 timer i ugen 

En folkeskolelærer tjener i gennemsnit 38.576 kr. om mdr. inkl. pension 

(ekskl. særydelser og overarbejde).  

 

Sådan ser en lærers arbejdsdag ud 

 Timer pr. dag 

Undervisning i 

folkeskolens fag 

3,3 

Opgaver i tilknytning til 

undervisningen, bl.a. 

forberedelse 

3,8 

Andre opgaver, bl.a. 

møder 

1,3 

Sum 8,4 

En lærer skal arbejde ca. 5 timer mere om ugen når arbejdet udføres på skoledage. En lærer skal 

arbejde ca. 1 time mere om dagen, når arbejdet udføres på skoledage. 

 

 

http://www.kl.dk/Documents/Midlertidigt bibliotek/P-KP/Logo.PNG
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Fakta: En lærer underviser knap 40 procent af sin arbejdstid 

 Lærerne underviser i gennemsnit 16,3 klokketimer om ugen. Det svarer til 3 timer og 16 

minutter om dagen eller 21.8 lektioner. Dette er gennemnittet i forhold til, at lærere normalt 

underviser 40 uger om året og holder undervisningsfri 12 uger om året.  

 I forhold til en 37 timers uge underviser lærerne i gennemsnit 14 timer om ugen.  

 

Fakta: Danmarks Lærerforening siger, at lærerne underviser 25 lektioner om ugen.  

 Det gør foreningen, fordi overenskomsten i teorien giver mulighed for det. Men i praksis 

har kun 3 procent af lærerne 25 lektioner om ugen. Kun 2 promille underviser 26 ugentlige 

lektioner. Resten af arbejdstiden anvendes især til forberedelse, møder, teamsamarbejde, 

pauser, efteruddannelse, skole-hjemsamarbejde, skolebibliotek, mødevirksomhed for alle 

lærere med mere.  

 

Fakta: Det er optisk bedrag, når Danmarks Lærerforening tilbyder, at lærerne skal undervise 25 

timer om ugen.  

 Danmarks Lærerforening har offentliggjort et udspil, hvor foreningen tilbyder, at lærerne 

skal undervise 25 timer om ugen med fem sammenhængende klokketimers undervisning pr. 

skoledag. 

 Der er ikke én ekstra time i Danmarks Lærerforenings udspil. Tallet fremkommer, fordi 

Danmarks Lærerforening udvider det klassiske undervisningsbegreb til også at omfatte 

elevpauser, skolebibliotek og timer, hvor lærere udøver læse- og matematikvejledning af 

hinanden. Den forhøjelse af undervisningstiden, som lærerforeningen foreslår, modsvarer 

nogenlunde pausetiden, ekskl. spisepausen. 

 

Fakta: Lærerne får samme forberedelsestid uanset fx erfaring 

 Alle lærere i kommunen får den samme mængde arbejdstid til hver undervisningstime, uanset 

den konkrete undervisningsopgave. 

 Reglerne tager fx ikke højde for faget, der undervises i, klassetrinnet der undervises på, lærerens 

erfaring og kompetencer, eller om læreren skal forberede undervisning i en ”mønsterklasse” 

eller i en mere udfordrende klasse.  

 Fx skal der afsættes lige så meget arbejdstid til at varetage 6 idrætstimer som 6 dansktimer i 9. 

klasse.  

 

Fakta: Lærerne med mest erfaring underviser mindst 

 Lærere under 30 år underviser i gennemsnit to lektioner mere om ugen end lærere mellem 

50 og 59 år.  

 For lærere over 60 år og derover er forskellen den dobbelte – de underviser i gennemsnit 

fire ugentlige lektioner mindre i forhold til lærere under 30 år.  

 
Kilde: Ovennævnte tal bygger på en analyse af lærernes faktiske arbejdstid, som KL gennemførte i skoleåret 2011 og 

2012, hvor 14.800 lærere i 35 kommuner på 450 forskellige skoler er omfattet. Du kan læse hele analysen på 

www.meretidsammen.dk  under ”baggrund”.  

http://www.meretidsammen.dk/
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Fakta: De nuværende arbejdstidsregler favoriserer lærere over 60 år 

 Udover almindelige seniordage, så har alle lærere på 60 år og derover ret til en årlig 

nedsættelse af arbejdstiden med 175 timer – med fuld løn. Det svarer til ca. 4½ uges 

ekstraordinært ferie eller en ekstra fridag hver 2. uge. 

 I dag har 7.235 lærere nedsat arbejdstid, fordi de er fyldt 60 år. Det betyder, at deres årlige 

arbejdsnorm på 1.680 timer (ekskl. ferie mv.) reduceres med 175 timer – svarende til en 

reduktion på over 10 pct. 

 

I nedenstående tabel og graf sammenlignes lærernes seniorfrihed med seniorfriheden for de andre store 

kommunale faggrupper: 

 

Seniorfrihed målt i dage fordelt på alder og personalegruppe (de fem største grupper i 
kommunerne) 

   58 år 59 år 60 år 61 år 62+ år 

 Social- og sundhedspersonale 4 5 6 6 6 

 Folkeskolelærere 0 0 26 27 28 

 Kontorpersonale 0 0 5 5 5 

 Pædagoger 5 5 5 5 5 

 Pædagogmedhjælpere 7 8 9 9 9 

  

 
Seniorfriheden for en 62-årig lærer svarer årligt til 28 dage. 
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Fakta: Lærerne har gode lønforhold 

I nedenstående graf og tabel ses lærernes løn i forhold til andre kommunale faggrupper. 

 
*Lønnen er for de medarbejdere, der i vidt omfang selv tilrettelægger arbejdet, og som hovedregel arbejder i dagtimerne på 

hverdage. Kilde: KRL 

Lærerne har bedre pensionsforhold end andre kommunalt ansatte: 

 Ergoterap

euter 

fysioterapeut

er 

Pædagog

er 

SOSU-

hjælper

e 

Folkeskolelær

ere 

Syge- og 

sundhedsplejers

ker 

Pensionsprocent 16,95 16,25 13,77 12,6 17,3 13,25 

*Kilde: KL 

Læs mere om lærernes arbejdstid på www.meretidsammen.dk  

http://www.meretidsammen.dk/

