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NOTAT  

Konsekvenser af Danmarks Lærerforenings 
forslag om 2 minutter pr. elev pr. undervis-
ningslektion 

Danmarks Lærerforenings forslag er formuleret således: 

 

”Til lærernes forberedelse og efterbehandling af undervisningen afsættes en pulje på sko-

len på mindst 2 minutter pr. elev pr. undervisningslektion á 45 minutter. Ti-

den til forberedelse og efterbehandling tildeles de enkelte lærere af skoleledelsen på grund-

lag af en drøftelse med læreren”. For selvstændige specialskoler disponerer skoleledelsen 

tilsvarende over 8 minutter pr. elev pr. undervisningslektion á 45 minutter.”  

 

KL’s beregninger af forslagets konsekvenser 

 

KL har beregnet virkningen af Danmarks Lærerforenings krav om en forbe-

redelsespulje på 2 minutter pr. elev pr. lektion på grundlag af det gennem-

snitlige undervisningstimetal pr. lærer, dvs. undervisning i folkeskolens fag, 

specialundervisning, holddelingstimer, undervisning i dansk som fremmed-

sprog, jf. folkeskolelovens § 16. 

 

Der er taget udgangspunkt i 652 undervisningstimer pr. lærer og en gen-

nemsnitlig klassekvotient på 21. I gennemsnit vil en pulje på 2 minutter pr. 

elev pr. lektion udløse 611 timer til forberedelse og efterbehandling.  

 

I forhold til det aktuelle niveau, som KL skønner at udgøre 529 timer pr. 

lærer, betyder lærerforeningens forslag n stigning i forberedelsestiden på 82 

timer pr. lærer. For at kunne finansiere den ekstra tid til forberedelsestid 

vil det være nødvendigt at reducere undervisningen med 42 undervisnings-

timer pr. lærer. 
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Beregnet på grundlag af 43.200 lærere, ekskl. lærere på selvstændige special-

skoler, vil det medføre behov for meransættelse af ca. 2.800 lærere, hvis 

man skal opretholde det nuværende serviceniveau i kommunerne. 

 

Lærerforeningen opponerer mod KL’s beregninger, og gør gældende, at det 

aldrig har været foreningens mening, at der skulle afsættes forberedelsestid 

af til andet end elevernes obligatoriske timetal. Dvs. ikke af timer til speci-

alundervisning i normalklasser, undervisning grundet inklusionsopgaver, 

særlig støtte til tosprogede elever, holddelingstimer og anden undervisning 

udover det obligatoriske timetal.  

 

Konsekvensen vil være, at der vil være mindre forberedelsestid til rådighed 

på skoler med mange specialundervisnings- og inklusionsopgaver end på 

almindelige folkeskoler. 

 

Det ledsages af et krav om en lokal aftaleret om, hvor meget tid der skal 

afsættes til forskellige typer af opgaver, fx forberedelse. Lærerforeningen 

har med den skævhed, som er indbygget i forslaget en stærk forhandlings-

position. For kommuner og skoleledere vil være presset til at give denne 

gruppe af lærere mindst samme vilkår som almindelige lærere.  

 

Derfor vil den dynamiske effekt af lærerforeningens forslag koste samfun-

det mindst 1,3 mia. kr., hvilket KL anser for at være et forsigtigt skøn, 

fordi der typisk bruges mere forberedelsestid på skoler med tunge inklusi-

onsopgaver end på almindelige skoler. 

 

Fakta om tallene   

 

Undervisning - den gennemsnitlige lærer:

Klassisk undervisning 652

Tidsforbrug omregnet til lektioner 869

Forberedelse og efterbehandling

Bondos forslag om 2 minutter pr. elev pr. lektion: 611

Forberedelse og efterbehandling (A-05-skøn): 529

Merforbrug til forberedelse og efterbehandling: 82

Timer

Merforbrug i timer i de 35 partnerskabskommuner 1.133.369                

Skønnet merforbrug i timer i 98 kommuner 3.537.489                

Effekten i form af mindre undervisning

Fald i undervisning - alle kommuner 1.825.539                

Fald i undervisningstimer pr. lærer 42                              

Servicetab i årsværk 2.802

Servicetab i lønsum 1.277.313.628        


