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Dialog, samarbejde og kommunale beslutninger skal 
udvikle folkeskolen 
 
Den 1. august 2014 er folkeskolen efter mange års pres fra kommunerne 
blevet frigjort fra de bindinger i arbejdstidsreglerne, der tidligere har 
forhindret en fleksibel tilrettelæggelse og udvikling af undervisningen i 
overensstemmelse med, hvad der tjener elevernes læring og resultater bedst.  
 
Med de nye arbejdstidsregler er der skabt fleksibilitet eksempelvis i forhold 
til  

 at etablere nye læringsmiljøer, hvor lærere og elever er meget mere 
sammen og i dialog med hinanden om elevernes læring,  

 at udvikle nye undervisningsformer inden for skolen og med lokale 
samarbejdspartnere og 

 at skabe rammer for, at lærerne i meget højere grad kan bruge 
hinanden aktivt til sparring, videndeling og tilrettelæggelse af fælles 
undervisningsforløb til gavn for eleverne.  

 
De nye enkle og fleksible rammer skal udfyldes af målrettet ledelse på alle 
niveauer i kommunen med det formål at forbedre folkeskolens resultater.  
 
Det er ikke hensigtsmæssigt, hvis kommunerne sætter de nye frihedsgrader 
over styr ved at indgå lokale arbejdstidsaftaler, der lægger bånd på lærernes 
arbejdstid. De nye arbejdstidsregler udgør den nødvendige og tilstrækkelige 
regulering af lærernes arbejdstid. KL’s argumenter uddybes nedenfor: 
 
 
Lokale arbejdstidsaftaler – hvorfor ikke? 
 

 Fordi lokale arbejdstidsaftaler kan presse kommunens økonomi og 
medføre sparekrav på andre driftsområder. 

 
I folkeskolereformen er indbygget et markant krav til kommunerne om 
levering af mere undervisning. Arbejdstidsaftaler, der fx fastlægger et 
undervisningsmaksimum for lærerne, kan tvinge kommunen til at måtte 
ansætte flere lærere for at leve op til elevernes timetal i 
folkeskolereformen. Sådanne aftaler vil dermed gribe ind i normeringen 
af lærere i kommunen. 
 
Konsekvensen kan være et betydeligt forstærket økonomisk pres på 
kommunen, når folkeskolereformen skal implementeres med deraf 
følgende øgede sparekrav på kommunens øvrige opgaveområder, som fx 
ældreområdet eller dagpasningsområdet for at kunne opfylde den 
indgåede aftale på skoleområdet. 
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 Fordi lokale arbejdstidsaftaler forhindrer kommunerne/skolelederen i 
at kunne prioritere arbejdstiden efter den enkelte lærers kompetencer 
og erfaringer, hvilket kan gå ud over kvaliteten i undervisningen. 

 
Lokale arbejdstidsaftaler betyder, at lederne underlægges juridisk bindende 
aftaler om, hvordan lærernes arbejdstid kan anvendes. Hvordan lærerne 
bruger arbejdstiden vil styres af, hvad kommunen og lærerforeningen kan 
blive enige om i en aftale - frem for at være styret af de aktuelle behov på 
skolen og en konkret faglig vurdering. 
 
Man vil ikke, som lederne på andre arbejdspladser, have adgang til at 
tilpasse arbejdsopgaverne i dialog med lærerne selv. Fx kan man ikke som 
leder frit fordele mængden af undervisning mellem lærerne efter fx lærernes 
erfaring, kompetencer og egne ønsker. 
 
Dette betyder fx, at lokalaftaler, der fastlægger et undervisningsmaksimum, 
kan medføre, at en idrætslærer skal undervise i tysk, hvis ikke kommunen 
har råd til at ansætte flere lærere, hvilket kan være til skade for kvaliteten af 
undervisningen. 
 
 

 Fordi der ikke indgås den slags aftaler for andre medarbejdergrupper 
i kommunen. 
 
Ingen andre fagforeninger har ret til at aftale med kommunen, hvor meget 
arbejdstid medarbejderne kan bruge til konkrete arbejdsopgaver. Der indgås 
fx ikke lokale aftaler med Dansk Sygeplejeråd om, hvor mange timer 
sygeplejerskerne skal bruge på sårpleje eller andre arbejdsopgaver.  
 
For andre medarbejdere er det et spørgsmål, man løbende afklarer med sin 
leder ud fra arbejdspladsens behov og ens egne kompetencer, ønsker og 
udviklingsmål i arbejdet. 

 
 

 De nye arbejdstidsregler indeholder de nødvendige værn og den 
tilstrækkelige regulering af lærernes arbejdstid 
 
De nye arbejdstidsregler sætter den ydre ramme om lærernes arbejdstid – i 
gennemsnit 37 timer om ugen. Lærerne har sikkerhed for ferie og fritid på 
samme måde som alle andre medarbejdergrupper, og lærerne kompenseres 
ved arbejde efter kl. 17 og i weekenden. 
 
De nye arbejdstidsregler indeholder dermed tilstrækkelige værn til at sikre 
lærerne imod ”det grænseløse arbejde”. 
 
Lærerne har desuden gennem en opgaveoversigt en særlig sikret ret til at 
kende de forventede arbejdsopgaver i skoleåret på forhånd.  
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 Fordi det er i strid med bemærkningerne til den lov om lærernes 
arbejdstid, som et meget bredt flertal i folketinget har vedtaget. Det 
vil være en klar overtrædelse af lovgivers intentioner med loven. 

 
Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår således: 
”På undervisningsområdet, som på alle andre områder, er det imidlertid ikke 
intentionerne, at adgangen til at indgå lokale aftaler skal bruges til at indgå 
aftaler, som begrænser ledelsesretten i forhold til at lede og fordele arbejdet. 
I forbindelse med implementeringen af de nye arbejdstidsregler på 
undervisningsområdet vil der derfor være fokus på, at der ikke indgås lokale 
aftaler, der genindfører de aftalebindinger på, hvad lærerne skal lave i deres 
arbejdstid, som foreslås ophævet med lovforslaget.” 
 
   

 Fordi det er lærerne og lederne i folkeskolen, der er afgørende for 
kvaliteten i folkeskolen – ikke arbejdstidsreglerne 
 
Arbejdstidsregler skaber ikke i sig selv kvalitet i undervisningen. 
 
Forskning viser, at det afgørende for undervisningens kvalitet er øget 
samvær mellem lærer og elev, som anvendes til undervisning, dialog og 
feedback om elevens læringsmål.  
 
Lokale arbejdstidsaftaler, der indeholder et timetal for, hvor meget 
lærerne maksimalt kan undervise, og hvor meget arbejdstid lærerne i 
kommunen skal bruge på fx forberedelse, vil i sig selv udgøre en barriere 
for, at lærerne kan tilbringe mere tid sammen med eleverne. 
 

 

 Fordi forberedelse af undervisningen ikke kan reduceres til 
standardiserede decimaler i en aftale.  
 
Lærerne skal selvfølgelig fortsat forberede sig til de forskellige 
aktiviteter. Men forberedelsen skal tilrettelægges på den enkelte skole 
under hensyn til de behov, der er blandt eleverne, og under hensyn til de 
ressourcer og kompetencer, som lærerne har – og ikke ud fra 
standardiserede decimaler i en aftale, som giver ens forberedelsestid til 
alle.   
 
Lærernes betydning for elevernes læring kan ikke reduceres til et 
spørgsmål om tid til forberedelse i decimaler. Og denne form for 
opgørelse af forberedelsestiden hænger i øvrigt slet ikke sammen med 
den måde, som lærerne i virkeligheden forbereder sig på og 
mulighederne for at forberede sig sammen med andre lærere. 
 
 
 
 
 



 

  4 

 Fordi det begrænser arbejdstid til kerneopgaven 
 
Kommunerne forsøger på alle områder, også i folkeskolen, at sikre, at 
ressourcerne primært anvendes til kerneopgaven, så borgerne får bedst 
mulig service for skattekronerne.  
 
En undersøgelse, KL gennemførte i 2011, viser imidlertid, at lærerne i 
folkeskolen kun bruger 39,6 pct. af arbejdstiden (i gennemsnit) til at 
undervise eleverne. En tilsvarende undersøgelse i 2012 bekræfter dette. 
Årsagen er, at kommunerne har været underlagt forpligtende aftaler med 
Danmarks Lærerforening om, hvor meget tid der skal bruges til konkrete 
arbejdsopgaver, herunder stor en del af arbejdstiden lærerne kan anvende til 
at undervise.  
 
Nu har kommunerne muligheden for at fastsætte at lærerne fremover 
bruger en større del af deres arbejdstid på kerneopgaven. Denne 
mulighed må man ikke lade gå fra sig ved at binde anvendelsen af 
lærernes arbejdstid i lokale aftaler med Danmarks Lærerforening. 


