
En Fremtid 
med Fuldtid

Hvordan får vi flere 

kommunale medarbejdere op 

i tid eller på fuldtid?



Agenda
13:00 – 13:05 Velkomst og oplæg om fuldtidsdagsordenen v. 

Steffen Jensen, borgmester i Halsnæs kommune og 
fungerende formand for KL’s Løn- og 
Personaleudvalg

13:05 – 13:15 Oplæg fra direktør i Gentofte kommune, Anders 
Peter Østergaard og leder af Trekløveret, Paula 
Guerrero Mieres om deres arbejde med 
fleksibilitet, rekruttering, fire dages arbejdsuge på 
fuldtid og hjemmearbejde på dagtilbudsområdet i 
Gentofte kommune

13:15 – 13:25 Oplæg fra Ældrechef i Vejen kommune Kirsten 
Dyrholm Hansen samt leder af Hjemmepleje Nord, 
Bethina Siim Callesen Hansen om deres arbejde 
med at få flere på fuldtid på ældreområdet

13:25 – 13:40 Spørgsmål & drøftelse samt tak for i dag



Hvorfor skal flere op i 
tid eller på fuldtid?

En Fremtid med Fuldtid3

Arbejdskraftsudfordringer

Udbredt deltidskultur

Mange timer at hente hos 

eksisterende medarbejdere

Stor opbakning til indsatsen 

”En Fremtid med Fuldtid”



En Fremtid med Fuldtid
- KL og 
Forhandlingsfællesskabet

En Fremtid med Fuldtid4

• Start 2020: 26 nøglekommuner

• To år med workshops og 

prøvehandlinger

• Mange spændende løsninger og 

resultater – se mere på 

www.fuldtid.dk

• 20 nye tilmeldte nøglekommuner

http://www.fuldtid.dk/


Hvad virker?

Skriv hvad præsentationen handler om5

• Workshops for de deltagende 

arbejdspladser

• Ledere, tillidsvalgte og medarbejdere 

identificerer barrierer og udvikler

løsninger i fællesskab

• Prøvehandlinger

• Lokal forankring

• Ledelsesmæssig opbakning er vigtigt!



Sidegevinster udover 
den øgede arbejdskraft

Skriv hvad præsentationen handler om6

• Større kontinuitet

• Bedre arbejdsmiljø

• Lavere sygefravær og 

vikarbudget

• Højnet kvalitet

• Øget borgertilfredshed



Gentofte KommuneGentofte Kommune

Fastholdelse og 
rekrutteringsdagsordenen i 
Gentofte Kommune

Side 7



Gentofte Kommune

Udfordringen og de mulige konsekvenser 

Side 8

Lavere 
faglighed

Færre
aktiviteter

Basale
serviceydelser

beskæres

Kvalitet i
kernevelfærden

Tab af
kvalificeret

arbejdskraft

• I 2030 mangler vi over 800 medarbejdere

− Herunder 100 pædagoger, 200 lærere, 

50 sygeplejersker, 400 SOSU-

medarbejdere,  specialister, IT- og 

byggesagsbehandlere m. fl. 

• Næsten 50 % har forladt os inden for det 

første års ansættelse, og 8 % har forladt os 

inden for en måned 

• Personaleomsætningen er 20% i GK modsat 

14 % i hele landet og 19% 

omegnskommunerne



Gentofte Kommune

Fleksibilitet i arbejdslivet vinder 
indpas og fylder i den offentlige debat 

Kilde: Berlingske Tidende, Mandag Morgen, A4 arbejdsmiljø
Side 9

Fleksibilitet i arbejdslivet er vejen til et forbedret 
arbejdsmiljø og dermed færre sygedage. Det skaber mere 
trivsel, når medarbejdere har indflydelse på arbejdstid, 
planlægning af opgaver og mulighed for at arbejde hjemme 
en gang imellem, hvis det er et arbejde, hvor det er muligt.

Morten Svane har oplevet, hvordan arbejdet kan give søvnproblemer, hovedpine og gå ud over 

venskaber. Nu er han ved at omlægge arbejdslivet, så han bliver mere tilfreds med sin 

tilværelse. Han er en del af en generation, der ikke vil arbejde som deres forældre. De har nogle 

andre krav til, hvordan det skal føles at gå på arbejde hver dag.



Gentofte KommuneKilde: Ballisager, Berlingske Tidende, Pernille Garde Abilgaard, Side 10



Gentofte Kommune Side 11



Gentofte Kommune

Politiske ambitioner og 
prioriteringer 

Politikerne har prioriteret:

• Fireårigt mål for Gentofte Kommune som attraktiv arbejdsplads, hvor vi 
skal: 

– Mindske personaleomsætningen på de udfordrede områder

– Få flere medarbejdere på fuld tid

– Opkvalificere medarbejdere, der ikke har en relevant uddannelse

– Øge andelen af medarbejdere, der føler sig anerkendte og 
værdsatte

• Indsatser der styrker en attraktiv arbejdsplads og forbedrer 
arbejdsvilkårene 

• Initiativer til at fastholde og elever og nyuddannede

• Medarbejderhjælp til rekruttering 

• Faglig opkvalificering og opgaveflytning

Side 12



Gentofte Kommune

Fastholdelse, rekruttering og sygefravær

Side 13

Fx: 

- Kompetenceudvikling 

af ledere og 

medarbejdere 

- Forenkling og ”fjern 

bøvlet”  

- Fleksible 

arbejdsrammer

Fx: 

- Styrket socialt og 

fagligt læringsmiljø for 

elever og studerende  

- Kompetenceudvikling 

af vejledere

- Mentorordninger for 

nyansatte  

Fx: 

- Rejsehold og 

kompetenceudvikling der 

hjælper arbejdspladserne med 

branding og sociale medier

- Medarbejderambassadørkorps

- Onboarding

Fx: 

- Kompetenceudvikling af 

ledere og TRIO’er

- Rejsehold for sygefravær 

Fx: 

- KKR taskforce

- Styrke samarbejde med 

professionshøjskoler og SOSU-

skolerne 



Gentofte Kommune

En række forsøg med 
fleksible arbejdsrammer

Side 14



Gentofte Kommune

Hvor står vi nu? 

• Vi vil igangsætte flere forsøg med fleksible 

arbejdsrammer 

• Flere indsatser, der kan styrke en attraktiv 

arbejdsplads, fx ved: 

– Forsøg med samskabt styring – ”fjern bøvlet”

– At arbejde med hvordan vi kan gentænke ledelse og 

organisering 

• Skalering af de gode erfaringer 

• Nysgerrighed med udsyn 

Side 15



Gentofte Kommune

Fleksible arbejdsrammer

Dagtilbud Gentofte Kommune

TREKLØVEREN

Paula Guerrero Mieres

2023

1

6



Gentofte Kommune

Hvad er resultaterne?

For  medarbejdere

• Højere trivsel, styrket arbejdsmiljø og mindre sygefravær

For børnene

• Mere kontinuitet i arbejdet med børnene

For familierne

• Styrket forældresamarbejde

For organisationen

• Bedre organisering af hele dagen – mere flow

• Potentiale for styrket rekruttering

Side 17



Gentofte Kommune

Arbejdsblokke

• En ”arbejdsblok” er medarbejdernes tid 

til forberedelse af arbejdet omkring 

børnene, fx at gå til møde eller skulle 

lave et skriftligt materiale. 

• Det handler om at skabe tid og rum til 

dette arbejde i organiseringen i 

hverdagen. Dette kan være vanskeligt i 

en hverdag, hvor der kan være sygdom 

blandt kollegaer og usikkerhed om man 

kan gå fra en opgave med børnene. 

• Det styrker kvaliteten og giver mere 

sammenhæng .

Side 18



Gentofte Kommune

4 dages arbejdsuge

• En ”4-dages arbejdsuge” er 
tilrettelæggelse af 37 på fire 
dage, med tre dage på 10 timer 
og en dag på 7 timer. 

• Fridagen ruller i ugeskemaerne. 

• De længere arbejdsdage er med 
til at skabe rum til at gå fra 
stuen, fx for at gå til møde eller 
skulle lave et skriftligt 
materiale.

• Den længere arbejdsdag giver 
bedre mulighed for kontinuitet 
med og om børnene, ved 
tilstedeværelse i både 
aflevering og afhentning. 

Side 19



Gentofte Kommune

Lokal arbejdstidsaftale

Hvad er specielt ved aftalen:

• Ti ugers norm – så der er mulighed for i alle institutionens 
afdelinger, at kunne arbejde med 4 dages arbejdsrul.

• Ti uger, sådan at ‘fridagen’ ruller alle ugens 5 dage. 

• Der tælles ferietimer pr. dag, når man indberetter 
feriedage. 

• I perioder, hvor der er ferier, suspenderes 4 dages ugen, 
men ikke arbejdsblokken.

• Hvis man afvikler en enkeltstående fridag, afregnes denne 
som en gældende feriedag og den øvrige arbejdstid 
planlægges på de resterende 4 dages inklusiv en 0.dag.

• Indgåelse af lokal arbejdstidsaftale

Side 20



Frem mod fuld tid 
Vejen Kommune, Ældre & Rehabilitering



Vejen til projektet

Fællesmøde Økonomiudvalget og Hovedudvalget
Fuldtid – er der noget at hente?

Hoved MED

Beslutning om deltagelse + ældreområdet  som fokusområde

Område MED
Beslutning  om arbejdssteder

Vigtigt for medarbejderrepræsentanter, at vi arbejder frem mod 
fuldtid – med fleksibilitet i forskellige livsfaser

Lokale MED
Team der deltager 



Kapacitets- og rekrutteringsudfordringer
Ældre & Rehabilitering

Reducere 
behovet 

medarbejdere

Fastholde 
medarbejdere

Rekruttering 
faglærte/ 
afløsere

Rekruttering til 
grund-

uddannelserne 



Kapacitets- og rekrutteringsudfordringer
Ældre & Rehabilitering

• Fortælle de gode historier

• Gode praktikforløb

• Kvalitet i opgaveløsningen

• Rummelige arbejdspladser

• Ansætte medarbejdere med alternative 
uddannelser

•”Fuldtids” praktikvejledere og coaching.

• Tale fagene op

• Ansættelse af unge i fritidsjob

• Rekruttering af østeuropæere og andre med 
udenlandsk baggrund

• Kompetenceudvikling og karriere 
muligheder

• Arbejdsmiljø

• Plads til at udfolde fagligheden og levere 
kvalitet

• Ledelse, ledelse og ledelse

• Styr på teknologi og arbejdsgange og 
vagtplaner

• Projekt frem mod fuld tid

• Tidlig og forebyggende indsats

• Rehabilitering

• Selvhjulpenhed

• Frivillighed

• Brug af teknologiske løsninger

• Projekt frem mod fuld tid
Reducere 
behovet 

medarbejdere

Fastholde 
medarbejdere

Rekruttering 
faglærte/  
afløsere

Rekruttering 
til grund-

uddannelserne 



Resultater af fuldtidsindsatsen
Ældre & Rehabilitering

Maj 2020 – Okt. 2022

• I alt 63 stk. flere 
på fuldtid



Resultater af fuldtidsindsatsen
Ældre & Rehabilitering

Maj 2020 – Okt. 2022

• I alt 38 stk. flere på 
32 – 36 timer



Fuldtidsindsatser 
Ældre & Rehabilitering

• Alle stillinger på ældreområdet 
slås op på fuldtid

• 4 forskellige prøvehandlinger 
som alle forventes videreført  

✓ Faglige onsdage

✓ Andre faggrupper

✓ Ønskevagter

✓ Borgertilrettet arbejdstid

Fuldtidsindsatser 
på Ældreområdet



Frem mod fuld tidFrem mod fuld tid
Hjemmeplejen Vejen Nord



Frem mod fuld tid
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Frem mod fuld tid
Hjemmeplejen Vejen Nord



Frem mod fuld tidFrem mod fuld tid
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Frem mod fuld tidFrem mod fuld tid
Hjemmeplejen Vejen Nord

Frem mod fuld tid
Hjemmeplejen Vejen Nord



Frem mod fuld tid
Hjemmeplejen Vejen Nord



Evaluering af fuldtidsindsatsen
Ældre & Rehabilitering

Kan vi 

opstille en 

top 5? 

Tilpasning og ejerskab på den 
enkelte arbejdsplads

Involvering af kollegaer

Struktureret proces

Ledelsesmæssig- og organisatorisk 
opbakning

Vedholdenhed i processen



SPØRGSMÅL
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Læs mere på fuldtid.dk og følg 
med på vores LinkedIn ”En 
Fremtid med Fuldtid”

36



Tak for i dag

Besøg stand nr. 19, hvor du kan 

møde fuldtidskonsulenterne fra 

”En Fremtid med Fuldtid”


