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KL’s bemærkninger til de modeller DLF har fremlagt.  

De modeller, DLF har fremlagt, har følgende gennemgående karakteristika: 

- Alle modeller fastholder, at der centralt i overenskomsten sker prioriteringer af ressourcerne. 
- For de flestes modellers vedkommende fastholdes, at arbejdstiden fordeles mellem lærerne efter centrale eller lokale bindinger, og fremmer ikke 

en direkte dialog mellem ledere og lærere om løsningen af opgaverne. 
- Modellerne fastholder den særlige aldersreduktion, der gælder for +60 lærere. 
- Flere af modellerne giver et øget ledelsesfokus på administration og giver ikke mulighed for at lede kerneopgaverne 
- Ingen af modellerne giver mulighed for øget samvær med eleverne 
- Flere af modellerne kan kun indføres, hvis der tilføres yderligere ressourcer for at få løst de opgaver, der løses i dag 

 

I det følgende er der fokuseret på, i hvilket omfang modellerne imødekommer KL’s krav til en ny arbejdstidsaftale. 

DLF’s fremlagte 
modeller 

KL’s krav om, at der ikke er aftalebindinger, der 
regulerer arbejdstidens anvendelse   

KL’s krav om, at læreren skal være 
mere sammen med børnene 

KL’s ønske om ledelse via dialog og 
samarbejde fremfor regler og bureaukrati 

KL’s krav, at om 
bortfald af 
aldersreduktion 

25- timers 
modellen 

NEJ 
Modellen indeholder et centralt aftalt 
undervisningsmaksimum. 
Ressourcemæssigt vurderes modellen at fastlåse den 
nuværende  ressourceanvendelse.  

NEJ 
Det vurderes, at lærerne ikke kan 
undervise mere end i dag, inden for 
denne model. 

NEJ 
Modellen fastlåser, hvor meget lærerne 
kan undervise og lægger faste rammer for 
organiseringen af skoledagen. 

NEJ 
Aldersreduktion 
indgår i modellen. 

Skolepædagog 
Modellen 

NEJ 
Modellen indeholder: 

- En centralt aftalt matematisk sammenhæng 
mellem undervisning og tid til forberedelse 

- En centralt aftalt pulje til visse opgaver. 
De centrale bindinger er styrende for 
ressourceanvendelsen. 

NEJ 
Det vurderes, at lærerne ikke kan 
undervise mere end i dag, inden for 
denne model. Tværtimod vurderes 
det, at der vil være behov for mange 
steder at tilføre ressourcer, for at få 
løst de opgaver, der løses i dag. 

NEJ 
Der er mange centrale bindinger i form af 
matematiske sammenhænge og puljer, 
som betyder, at rummet for lokale 
prioriteringer af arbejdsopgaverne er 
begrænset. 

Det forventes, at LC 
ønsker 

aldersreduktionen 
opretholdt, selvom 
det ikke er en del af 

modellen for 
skolepædagoger 
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DLF’s fremlagte 
modeller 

KL’s krav om, at der ikke er aftalebindinger, der 
regulerer arbejdstidens anvendelse   

KL’s krav om, at læreren skal være 
mere sammen med børnene 

KL’s ønske om ledelse via dialog og 
samarbejde fremfor regler og bureaukrati 

KL’s krav, at om 
bortfald af 

aldersreduktion 

Modellen der 
udbygger KL’s 
papir 
(14. marts 
modellen) 

NEJ 
Modellen indeholder: 

- En centralt aftalt matematisk sammenhæng 
mellem undervisning og ressourcen til 
forberedelse 

- Normperioder, 4 uger 
- Mødeplaner 
- Krav om detaljerede opgaveoversigter 

Ressourcemæssigt vurderes modellen at fastlåse den 
nuværende ressourceanvendelse.  

NEJ 
Det vurderes, at lærerne ikke kan 
undervise mere end i dag, inden for 
denne model. Tværtimod vurderes 
det, at der vil være behov for mange 
steder at tilføre ressourcer, for at få 
løst de opgaver, der løses i dag. 

NEJ 
Der er mange centrale bindinger på 
anvendelsen og tilrettelæggelsen af 
arbejdstiden, fx korte normperioder, som 
betyder, at det vil være svært at bruge 
arbejdstiden fornuftigt, særligt i perioder 
med få skoledage. Der er stor risiko for, at 
lederen kommer til at bruge al sin tid til 
administration og planlægning af 
ressourcen. 

NEJ 
Aldersreduktion 
indgår i modellen 

Den finske model NEJ 
Aftalen indeholder et centralt aftalt ugentligt 
undervisningstimetal, som nedsættes, hvis læreren 
skal løse andre opgaver.  
Ressourcemæssigt vurderes modellen at fastlåse den 
nuværende ressourceanvendelse.  

NEJ 
Det vurderes, at lærerne ikke kan 
undervise mere end i dag, indenfor 
denne model. Tværtimod vurderes 
det, at der vil være behov for mange 
steder at tilføre ressourcer, for at få 
løst de opgaver, der løses i dag. 

NEJ 
Det vurderes, at modellen i vid 
udstrækning indebærer, at lederen alene 
disponerer over fordelingen af fag og 
opgaver. Læreren disponerer tiden til 
forberedelse og de øvrige opgaver, og 
beslutter hvordan de løses. Prioriteringen 
overlades til læreren alene. 

NEJ 
Aldersreduktion 
indgår i modellen 

 

Udover ovenstående har DLF fremsat ønske om, at arbejdstidsaftalen fra 2008 (A08) fortsætter med visse justeringer i forhold til tilstedeværelse, ledelse og 

nye aktiviteter, men med opretholdelse af, at der lokalt skal indgås aftale om undervisningsmaksimum og matematisk sammenhæng mellem tiden til 

undervisning og forberedelse mm.  Men det er jo netop den aftale, KL har stillet krav om skal ophæves. På www.meretidsammen.dk kan man læse mere om 

hvorfor. 

Endvidere har DLF foreslået, at forhandlingerne om arbejdstid udskydes, indtil skolereformen er kendt. Det forslag finder KL helt uinteressant. KL mener ikke, 

at der i relation til lærerne er sådan en usikkerhed omkring deres fremtidige opgaver og rolle i folkeskolen, at der er grundlag for at udskyde forhandlingerne. 

KL har herudover ikke modtaget yderligere forslag til modeller fra DLF.  

 

 

http://www.meretidsammen.dk/

