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Notat 
 
 
 
 

 
Den 24. februar 2014 Journal nr. 163-2013-22644 
 Dokument nr. 163-2014-25919 
 
Til Fra 
Kommunalbestyrelsen Børne- og Kulturforvaltningen 

 
 

Folkeskolereform og arbejdstid  

Forvaltningens administrationsgrundlag for skolernes fælles udøvelse af ledelsesretten i for-
bindelse med L 409 og implementering af folkeskolereformen for overgangsperioden 1. august 
2014 til 1. august 2016. 

Lærere på Herlev Byskole, Kildegårdskolen, Lindehøjskolen.  
Lærere på Gl. Hjortespring skoles årsværk beskrives i bilag 1, side 4. 
Børnehaveklasseledernes årsværk beskrives i bilag 2, side 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Forudsætning: 
Anerkendelse af ledelsesretten for hele arbejdstiden.  

 Anerkendelse af lærernes professionelle råderum f.eks. i forbindelse med teamsamarbejde 
/selvstyrende team og fleksibel planlægning. 

 Lærerne underviser i gennemsnit 735 timer, hvorfor skolerne ansætter mindst 1 lærer pr. 
735 undervisningstimer. 

 Lærerne varetager den samlede undervisningsopgave 
 

Årsværk Opgaver 
2 puljer1 

Opgaver 
2 kategorier 

Eksempler på opgaver Særlig forståelse 

1680 
timer 
 

1260 timer tilstede-
værelse 
 
Heraf gns. 931t til 
undervisning og 
pauser. 
 
 
Heraf 329t i gns. til 
skolens mødevirk-
somhed og andre 
opgaver. 

Undervisning/ 
pauser 
 
 
 
 

Jf. § 16 i FSL. 
Fagrelateret og Under-
støttende Undervisning 
samt special- og tolærer-
timer. Skolebiblioteka-
rernes åbningstimer. 
 

Gns. U-timetal 735t 
fordelt på 200 skole-
dage 
 
 
 
 
 
Tilstedeværelse på 
yderligere op til 7 
arbejdsdage i til-
knytning til skoleda-
ge. Planlægges med 
min.6t i gns. 

Skolens møde-
virksomhed.2  
190 timer 
 
 
Andre opgaver 
139 timer i gns. 
 

Lærermøder, afde-
lingsmøder,  
team/fagteam 
Samarbejde med andre. 
 
Øvrige opgaver i til-
knytning til undervis-
ningen. 
Tilsyns-, vejleder- og 
andre funktioner. 

420 timer fleksibel 
tid3 

Individuel og fælles 
forberedelse.  
Skole-hjem-samarbejde. 
Sociale arrangementer. 
 

 

Opgaveoversigt / mødeplan/ arbejdsplan 
 
Samarbejdet mellem skoleledelsen og medarbejderne om fastlæggelse af retningslinjer og rammer 
for udmøntningen og placeringen af arbejdsopgaverne bygger på tillid, åbenhed og retfærdighed 
og bidrager ved planlægningen af skolens opgaver til, at medarbejderne møder retfærdige, gen-
nemskuelige og involverende processer. 

 Opgaver placeres normalt mellem 7.45 og 17.00. 
 

                                                        
1 Alle 3 puljer nedsættes forholdsmæssigt ved nedsat tid, 6.ferieuge indregnet, aldersreduktion m.v. 
2 Ledelsen udarbejder mødekalender. Omfatter også indskolingsmøder og personalemøder om aftenen. Der afregnes 
jf. § 11, 12 og 13 i underbilag 2.1 (alternativt indgås tillægsaftale) 
3 Fleksibel tid vil i nødvendigt omfang kunne henlægges til skolen i medfør af ledelsens placering af skolens mødevirk-
somhed. 
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 Skemaet (inkl. Tilsynsforpligtelser) angiver starttidspunkt. Skemaet eller den fastlagte til-
stedeværelsestid angiver sluttidspunktet.  

 
 Oversigten viser undervisningstimetal herunder understøttende undervisning.  

 
 Oversigten viser opgaver, der medfører mindre tilstedeværelse f.eks. lejrskoler, kurser, 

censorater m.v. 
 

 Oversigten angiver om opgaver evt. deles og med hvem. 
 

 Opgaveoversigten indeholder ikke nødvendigvis alle opgaver, der kan henføres til lokal 
kutyme. Der forudsættes en drøftelse af, hvilke opgaver, der kan være tale om. 

 
 Oversigten/arbejdsplanens faste mødedage er som udgangspunkt gældende for et helt 

skoleår, men mødeplan/arbejdsplan vil typisk ændres i forbindelse med skemaperiodernes 
planlægning.                                              

 
 Skoleledelsen er løbende opmærksom på medarbejdernes opgaver og drøfter eventuelle ju-

steringer af opgaver/prioriteringer med den enkelte medarbejder efter fælles behov.  
 

 Hvis der i løbet af skoleåret opstår behov for at ændre på indhold og omfang af de tillagte 
opgaver, drøftes dette snarest muligt mellem skolens ledelse og den enkelte medarbej-
der/teamet. For at sikre opgavevaretagelsen anvendes skriftlighed 

 
 Ved større ændringer udarbejder skoleledelsen efter en dialog en ny opgaveover-

sigt/mødeplan. 
 
 Opgaveoversigten udgør, efter afstemning mellem leder og medarbejder, et årsværk. 

 
 Hvis opgaveoversigten undtagelsesvis ikke udgør et samlet årsværk ved årets start, angi-

ves omfanget, karakteren og den tidsmæssige placering af påtænkte, senere tillagte opga-
ver senest i forbindelse med planlægningen af den aktuelle skemaperiode.  

 
 Opgaveoversigten/mødeplanen udleveres senest 4 uger før normperiodens start. 

 
 Eventuelle supplerende retningslinjer kan lokalt aftales i skolens LMU.  

 
Evaluering. 

 Der foretages en midtvejsevaluering i skoleåret 14/15.  
 
 

Herlev den 26. februar 2014 
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Folkeskolereform og arbejdstid – Bilag 1 

Forvaltningens administrationsgrundlag for skolernes fælles udøvelse af ledelsesretten i for-
bindelse med L 409 og implementering af folkeskolereformen for overgangsperioden 1. august 
2014 til 1. august 2016. 

Lærere på Gl. Hjortespring skoles årsværk samt lærere i gruppeordning på Herlev Byskole 
 
Forudsætning: 
Anerkendelse af ledelsesretten for hele arbejdstiden.  

 Anerkendelse af lærernes professionelle råderum f.eks. i forbindelse med teamsamarbejde 
/selvstyrende team og fleksibel planlægning. 

 Lærerne underviser i gennemsnit 667,5 timer, hvorfor skolerne ansætter mindst 1 lærer pr. 
667,5 undervisningstimer. 
 

Årsværk Opgaver 
2 puljer4 

Opgaver 
2 kategorier 

Eksempler på opgaver Særlig forståelse 

1680 
timer 
 

1170 timer tilstede-
værelse 
 
Heraf gns. 845,5t til 
undervisning og 
pauser. 
 
 
Heraf 324,5t i gns. til 
skolens mødevirk-
somhed og andre 
opgaver. 

Undervisning/ 
pauser 
 
 
 
 
 

Jf. § 16 i FSL. 
Fagrelateret og Understøt-
tende Undervisning samt 
special- og tolærertimer. 
Skolebibliotekarernes åb-
ningstimer. 
Kursusvirksomhed på andre 
skoler 

Gns. U-timetal 667,5t 
fordelt på 200 skole-
dage 
 
 
 
 
 
Tilstedeværelse på 
yderligere op til 7 
arbejdsdage i til-
knytning til skoleda-
ge. Planlægges med 
min.6t i gns. 

Skolens møde-
virksomhed.5  
220 timer 
 
 
 
 
 
Andre opgaver 
104,5 timer i gns. 
 

Lærermøder, afdelingsmø-
der, team/fagteam 
Samarbejde med andre. 
Samarbejde med pædagoger 
i forbindelse med pædago-
gernes varetagelse af under-
støttende undervisning 
 
Øvrige opgaver i tilknytning 
til undervisningen. 
Tilsyns-, vejleder- og andre 
funktioner. 

510 timer fleksibel 
tid6 

Individuel og fælles forbere-
delse.  
Skole-hjem-samarbejde. 
Sociale arrangementer, heraf 
op til 8 timer til skolens fæl-
les sociale arrangementer. 

 

 
                                                        
4 Alle 3 puljer nedsættes forholdsmæssigt ved nedsat tid, 6.ferieuge indregnet, aldersreduktion m.v. 
5 Ledelsen udarbejder mødekalender. Omfatter også indskolingsmøder og personalemøder om aftenen. Der afregnes 
jf. § 11, 12 og 13 i underbilag 2.1 (alternativt indgås tillægsaftale). Op til 8 timer af skolens fælles arrangementer af-
regnes herefter. 
6 Fleksibel tid vil i nødvendigt omfang kunne henlægges til skolen i medfør af ledelsens placering af skolens mødevirk-
somhed. 
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Folkeskolereform og arbejdstid – Bilag 2 

Forvaltningens administrationsgrundlag for skolernes fælles udøvelse af ledelsesretten i for-
bindelse med L 409 og implementering af folkeskolereformen for overgangsperioden 1. august 
2014 til 1. august 2016. 

Børnehaveklasseledernes årsværk. 
 
Forudsætning: 
Anerkendelse af ledelsesretten for hele arbejdstiden.  

 Anerkendelse af børnehaveklasseledernes professionelle råderum f.eks. i forbindelse med 
teamsamarbejde og fleksibel planlægning. 

 Børnehaveklasselederne læser 27 lektioner pr. uge. Skolerne ansætter 1 børnehaveklassele-
der pr. børnehaveklasse. 
 

Årsværk Opgaver 
2 puljer7 

Opgaver 
2 kategorier 

Eksempler på opgaver Særlig forståelse 

1680 
timer 
 

1280 timer tilstede-
værelse 
 
Heraf  
1026t til undervis-
ning og pauser. 
 
Heraf 254 til andre 
opgaver og skolens 
mødevirksomhed 
 

Undervisning/ 
pauser 
 
 
 
 
 

Jf. § 16 i FSL. 
Obligatoriske temaer og 
Understøttende Under-
visning. 
   
 

U-timetal 810t 
fordelt på 200 skole-
dage 
 
 
 
 
Tilstedeværelse på 
yderligere op til 7 
arbejdsdage i til-
knytning til skoleda-
ge. Planlægges med 
min.6t i gns. 

Skolens møde-
virksomhed.8  
130 timer 
 
 
Andre opgaver 
124 timer 
 

Lærermøder, afde-
lingsmøder,  
team/fagteam 
Samarbejde med andre. 
 
Øvrige opgaver og 
funktioner i tilknytning 
til undervisningen. 
1.maj børn 
 

400 timer fleksibel 
tid9 

Individuel og fælles 
forberedelse.  
Skole-hjem-samarbejde. 
Sociale arrangementer. 

 

 

                                                        
7 Alle 3 puljer nedsættes forholdsmæssigt ved nedsat tid, 6.ferieuge indregnet, aldersreduktion m.v. 
Børnehaveklasselederne har mulighed for at afvikle 6. ferieuge som konkrete fridage efter aftale. 
8 Ledelsen udarbejder mødekalender. Omfatter også indskolingsmøder og personalemøder om aftenen. Der afregnes 
jf. § 11, 12 og 13 i underbilag 2.1 (alternativt indgås tillægsaftale) 
9 Fleksibel tid vil i nødvendigt omfang kunne henlægges til skolen i medfør af ledelsens placering af skolens mødevirk-
somhed. 


