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Kommissorium for arbejdsgruppe vedr, lærernes arbejdstid i
folkeskolen og det almene gymnasium

Det fremgår af aftalen om kommunernes økonomi for 2012, at ‘Rcge?in,gcn ogKL er
enigc om et syrketfokuspå at opnå meer zmdervisningstidfor de nuværende ressourcer ifolkc
skokn og dci almenegymnarium. Som led berl gennemføres etfælles arbejde, hvor der blandt an
det mcd udgangpunkI i
derin,g af om Joogivning ø de æ e is rice’ celler e od ra mc ar en an

4 Der nedsættes på den baggrund en arbejdsgruppe, der skal kortlægge og vurdere,

hvordan ramnnerne for en effektiv anvendelse af lærerressourceme påvirkes af i)
de centrale overenskomster og 2) lovgivning. Overenskomster og relevant Iovgiv

ning behandles samlet, da det på en række punkter er en stærk sammenhæng.

Arbejdsgruppens kottlægning og vurdeting af overenskomster og relevante dele af
lovgivningen skal føre til en række konkrete anbefalinger til, hvordan foikeskole

og gymnasielærernes undervisningstid kan øges ved ændtinger i overenskomsterne
og lovgivningen. Herunder skal det undersøges, hvordan en effektiv irnplemente

ting afny arbejdsbesparende teknologi kan understottes bedre, jf. bLa, nye under

visningsforrners betydning for begrebet undervisningstid. En del af anbefalingerne
forventes at være paraUelie på folkeskole- og gvcnnasieområdet, mens andre vil
kunne være områdespeenikke.

erbejdet skel ses i sammenhæng med indsatsen for en bedre lokal implementering
af overenskomsterne i faikeskolen oe vmnasier.
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\inedsgrnppen skal udarbe:de en samler I.epenrt for foliseskele-- en vmenOm

ridet, der bla. skal indeholde folgeode emner:

En kortiægnnhg af gældende overenskomster og relevante dele af lovgivningen.
dci. p-fvirkes anvendelsen af iærerressourcerne. i f reskuIcn r
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rice almene

i nælJeene o ereoskomster og leeti env

stenunelse.r, .som begrænser læsernes un.dervisningsdd i fblkeskcJ.en og det al

mene evmnaslurn.
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Side 2 af 2

• En vurdering af det ressourceforbrug. der er forbundet med de enkelte be

stemmeiser.
Beskrivelse af mulige ændringer af overenskomster og lovgivning, som kari
understøtte målene om en mere effektiv anvendelse af lærerressourcerne til
undervisning.

Arbejdet skal bla. baseres på eksisterende analyser. Som led i arbedet skal det af

dækkes, i hvilket omfang der er behov for yderligere analyser.

Arbejdsgruppen har deltagelse af Fmansrninisteriet (formand), Ministeriet for

Børn og Undervisning og KL. Arbejdsgruppens medlemmer afholder selv de ud-

gifter, der er fruhundet med deltagelse i arbejdsgruppen.

Rapporten færdiggøres i april og med henblik på at kunne indgå i forhandlingerne
om kommunernes økonomi for 2013.
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