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Overenskomst  
Aftale om arbejdstid indgået mellem Frederikssund 

Lærerkreds og Frederikssund kommune 

Siden sidste skriftlige beretning fra generalforsamlingen 2016 er Frederikssund Læ-

rerkreds kommet igennem med en aftale for planlægning af arbejdstiden på skoler-

ne. Det har været et langt og til tider konfliktfyldt forløb, hvor vi har arbejdet politisk, i 

MED, på skolerne og i pressen for nødvendigheden af en kollektiv aftale, som omsi-

der bar frugt. Som udgangspunkt var vi oppe imod en byrådsbeslutning om ikke at 

indgå nogen form for aftale om lærernes arbejdstid. Det var helt uholdbart set fra 

vores perspektiv. Lærernes og børnehaveklasseledernes rammer for at kunne løfte 

eleverne fagligt og socialt var presset til det yderste, og arbejdsforholdene på sko-

lerne var meget uens. Der var mange individuelle og uklare ordninger, og især 

manglende overblik over forberedelsestiden gav store frustrationer. Vi ville have en 

kollektiv aftale, der sikrede forberedelsen og som understøttede god undervisning. 

Herunder kan man se, hvad vi har opnået ved at stå sammen om en kollektiv aftale. 

Frederikssund Lærerkreds vil arbejde for at: 

 Fastholde og udvikle vores aftale for planlægning af læreres og bør-

nehaveklasselederes arbejdstid 

 Der er sammenhæng mellem undervisning, forberedelse og øvrige 

opgaver 

 Aftalen er kendt og implementeret på alle arbejdspladser 

 Fastholde og udvikle kommunale forhåndsaftaler for løn 

 Fastholde et fælles, ensartet lønsystem for alle i sammenlignelige stil-

linger 

 Rekruttere og fastholde uddannet personale 

 Støtte TR og faglig klub i at fastholde kredsens strategi 

Skoleøkonomi i Frederikssund kommune 
 
I forbindelse med udrulningen af folkeskolereformen er der kommunikeret mange 

ambitioner for skolen ud til befolkningen. Viljen til at investere i projektet er dog ikke 

fuldt med. 

I Frederikssund kommune bør der ansættes 40 lærere, således at undervisningsan-

delen pr. lærer kan nedbringes til 734 timer i gennemsnit, som KL i  2013 anførte 

skulle til, for at finansiere reformen. 

Folkeskolens økonomi er i disse år voldsomt presset. På nationalt plan er der de se-

neste 5 år nedlagt 14 % af lærerstillingerne, mens børnetallet er faldet med ca. 5 %. 

I samme periode er undervisningstimetallet for eleverne øget med 36 %. I Frede-

rikssund kommune har vi givet den et nøk yderligere, og har nu et af de højeste tal 

for lærernes undervisningsandel i landet og det højeste i Nordsjælland. 

Kredsen arbejder målrettet på at få flere og helt nødvendige ressourcer tilført 

skolevæsenet i Frederikssund.  

Lov 409 

 Forberedelsestid tildeles individu-

elt ud fra en ledelsesvurdering 

 Som udgangspunkt fuld tilstede-

værelse 

Frederikssundaftalen 

 Alle tildeles mindst 300 timer til individuel forberedelse. 

Puljen giver et professionelt råderum og opgaverne 

kan henlægges til andre steder end på skolen 

 Alle tildeles 200 timer til forberedelse individuel, i team 

og fælles samt løbende dialog med relevante samar-

bejdspartnere 

 Alle tildeles 70 timer til forberedelse individuel, i team 

og fælles, som bla. skal sikre, at man kan forberede 

sig til kommende skoleår 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overenskomstforhandlingerne er i skrivende stund brudt sam-

men, der er indledt drøftelser i forligsinstitutionen og DLF har, 

sammen med de andre fagforeninger på det offentlige område, 

varslet strejke. Der er fortsat tale om tre hovedkrav: Den økono-

miske ramme, lærernes arbejdstid, og den betalte frokostpause. 

Disse tre ting skal i hus, hvis vi skal i mål med en aftale. Dan-

marks Lærerforening krav om, at vi ikke skal have ringere vilkår 

end andre kommunalt ansatte, er yderst rimeligt. Kolleger i nogle 

kommuner arbejder stadig under en ren Lov409, det er helt uac-

ceptabelt, og det står vi sammen om at løfte. Der er enighed om, 

at det er en svækkelse af Den Danske Model, og at det er et fæl-

les anliggende. Også bogen Søren og Mette i benlås’ afslørin-

ger, har bidraget til offentlig viden og støtte for vores sag.  

Frederikssund Lærerkreds har bakket aktivt op om strategien, og 

vi har opnået en lokalaftale. Nu bakker vi op om fællesskabet. 

Kredsen har fokus på at informere og involvere alle interessere-

de medlemmer i debatten om strategien og forhandlingerne. Vi 

har allerede på sidste års generalforsamling informeret om krav 

og strategi og efterfølgende på medlemskursus, 1. maj arrange-

ment, medlemsmøder, Kredsnyt og senest ved stort medlems-

møde i Nordsjælland, hvor formanden orienterede om seneste 

nyt. 

Implementering af Frederiks-

sundaftalen 

Efter indgåelsen af vores aftale for planlægning af 

arbejdstid måtte vi sande, at arbejdet med at infor-

mere og implementere aftalen var en udfordring. Vi 

har holdt kursus for alle vores tillidsrepræsentanter 

og arbejdsmiljørepræsentanter, så de er rustet til at 

hjælpe alle medlemmer med at overskue arbejdsti-

den og sikre, at aftalen udmøntes. Dette sker bedst i 

samarbejde med ledelsen. Vi har derfor sammen 

med kommunen også afholdt en temadag for tillids– 

og arbejdsmiljørepræsentanter samt skoleledere. Vi 

har  et godt samarbejde med Lederforeningen, som 

også arbejder for en gennemskuelig implementering. 

2. Formandens beretning

• Avisklip

Frederikssund Lærerkreds har i 

dag et godt samarbejde med 

kommunen og arbejder fortsat 

for at fastholde og forbedre ram-

merne på skolerne. 


