
 

 

Fakta om KL’s krav og model for nye arbejdstidsregler 

KL’s krav til nye arbejdstidsregler  

 Arbejdstidsreglerne skal ikke skal definere, hvor meget arbejdstid der bruges til bestemte 
arbejdsopgaver.  

 KL ønsker, at fordelingen af arbejdsopgaver på den enkelte skole skal ske efter dialog mellem 
ledelse og lærere, ligesom på andre arbejdspladser.  

 KL har rejst krav om, at den særlige reduktion i arbejdstiden for lærere på 60 år og derover 
ophæves. 

 KL har ikke rejst et krav om ”fuld ledelsesret”. Men KL vil med sit krav opnå øget adgang for 
kommunerne til at prioritere ressourcerne i folkeskolen, fremfor at Danmarks Lærerforening skal 
have ret til at aftale med kommunerne, hvordan ressourcerne anvendes. Ingen andre fagforeninger 
har et sådant privilegium. 

 KL ønsker, at der skal være ledelsesret på skolerne ligesom på alle andre arbejdspladser. 
 

KL’s model for nye arbejdstidsregler  

 Reglerne sætter den ydre ramme om arbejdstiden, og giver kompensation, hvis man har 
overarbejde eller arbejder på skæve og ubekvemme tidspunkter. Reglerne tager desuden på en 
række punkter højde for, at der gælder særlige vilkår for undervisningsområdet. 

 Arbejdstiden udgør 1924 timer årligt for fuldtidsansatte, inkl. søgnehelligdage og ferie. Det svarer 
til en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer (52 uger x 37 timer) 

 Der er taget højde for, at det er et undervisningsområde, så i folkeskolen er normperioden et 
skoleår, som regnes fra 1. august til 31. juli det efterfølgende år. Dette muliggør, at lærerne kan 
anvende mere arbejdstid, når børnene er i skole, og omvendt nyde fleksibiliteten ved at arbejde 
mindre, når børnene fx holder efterårsferie og vinterferie. 

 Der er taget højde for, at det skal være muligt at tage på lejrskoler med eleverne og gennemføre 
udtræksprøver ved folkeskolens afgangsprøver på samme vilkår som i dag. 

 Herudover ligner arbejdstidsaftalen det, som alle andre medarbejdergrupper har. Det vil sige, at 
der i KL’s forslag er regler for overarbejde, afspadsering, at der gives tillæg for arbejde på skæve og 
ubekvemme tidspunkter, afholdelse af ferie etc. 

 De konkrete arbejdstidsbestemmelser suppleres med en række øvrige rettigheder til lærere 
svarende til andre ansatte, bl.a. vilkår efter ferieaftalen, aftale om seniordage, MED/TR-aftale, 
barselsaftalen og andre generelle aftaler.  
 

KL’s imødekommelser af LC’s bekymringer 
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LC har udtrykt bekymringer for, hvordan lærerne skal kende deres opgaver og arbejdstid, og hvordan der 

kan værnes imod ”det grænseløse arbejde”. KL har for at imødekomme LC tilbudt en række yderligere 

regler udover dem, der indgår i ovenstående model: 

 Præcisering af, at lærernes arbejde normalt placeres i dagtimerne i hverdagen 

 Præcisering af, at den daglige arbejdstid så vidt muligt skal være samlet. 

 Pligt til, at ledelsen forud for hvert skoleår udarbejder en opgaveoversigt til hver lærer 

 Pligt til, at opgaveoversigten udarbejdes efter dialog mellem ledelse og lærer. 

 Pligt til, at der afstemmes forventninger til, om lærerens samlede arbejdstid er fyldt op med de 
tildelte arbejdsopgaver. 

 Pligt til, at der optages drøftelse mellem ledelse og lærer, hvis der i løbet af skoleåret opstår behov 
for at ændre væsentligt på indhold eller omfang af lærerens arbejdsopgaver, herunder at 
eventuelle konsekvenser af ændringer drøftes. 

 Pligt til, at skoleledelsen løbende er opmærksom på lærernes præsterede arbejdstid og drøfter 
eventuelle justeringer af opgaver/prioriteringer med den enkelte lærer efter behov.  

 

 

 


