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Ny aftale om arbejdstid for 
undervisere i kommunerne.  

 

Kære medlemmer i Frederiks-
sund Lærerkreds 
 
Efter 7 år med L409, har vores for-
mand Anders Bondo Christensen ef-
ter lange og svære forhandlinger, nu 
sat sin underskrift på en central ar-
bejdstidsaftale. En aftale som vi nu 
skal debattere og tage stilling til.  
 
”Lærerne er den vigtigste faktor for 
elevernes udbytte af undervisningen. 
Når lærerne oplever, at de har evner 
og mulighed for at kunne lykkes med 

deres arbejde og har indflydelse på skolens og undervisningens udvikling, har det positiv betydning for 
elevernes udbytte af undervisningen.” 
Med de ord åbnes aftalen og lærerprofessionen gøres igen helt central for, at folkeskolen kan lykkes med 
sin opgave. Aftalen bygger på et forpligtigende samarbejde. Det er ikke set før i en arbejdstidsaftale. Der 
skal samarbejdes på alle niveauer. Centralt mellem Danmarks Lærerforening og KL, lokalt mellem kred-
sen og kommunen og ude på den enkelte skole mellem TR og skoleleder.  
Kreds og kommune skal hvert år sammen rundt på skolerne og indhente viden og erfaringer, som kan kva-
lificere kommunens endelige ressourceudmelding og prioriteringer, som kan have indflydelse på forholdet 
mellem undervisningen, opgaver og forberedelse. På skolerne får TR en central rolle i samarbejdet med 
skoleleder og lærerkollektivet bliver inddraget, når de skal give input til den skoleplan, som skoleleder skal 
forelægge lærerne forud for den endelige opgave– og fagfordeling på skolen.   
Opgaveoversigten skal være detaljeret og med tid på opgaver der overstiger 60 timer, der skal sikres trans-
parens og gennemskuelighed i opgavefordelingen på skolen, retten til aldersreduktion er permanentgjort og 
skoleleder har et ansvar for sammen med læreren, at forberedelsestiden ikke forsvinder.  
 
Det er vigtigt at understrege, at den centrale aftale ikke opsiger vores lokalaftale. Der ligges i den grad op 
til, at den centrale aftale skal kunne fungere i samspil med lokalaftaler.   
 
Alt er selvfølgelig ikke gjort med denne aftale. Der ligger fortsat me-
get arbejde foran os. Men det er foreningens og vores vurdering, at vi 
med denne aftale går vigtige skridt i den rigtige retning. Der er gode 
perspektiver og muligheder i aftalen—også for de kredse, skoler og 
medlemmer ude i landet, som har haft det mest svært i forhold til, at 
opnå lokale løsninger og forbedringer. 
 
Vi håber, at I vil deltage i debatten, på lærerværelset og i faglig klub. 
 
Kredsstyrelsen i Frederikssund Lærerkreds anbefaler enstem-
migt, at medlemmerne stemmer ja til den nye aftale om arbejds-
tid. 

Urafstemning  
Afstemningen starter tirsdag den 
25/8 kl.9 og slutter tirsdag den 1/9 
kl.16. Alle medlemmer modtager 
en mail med et personligt link til 
afstemningen. 
Frederikssund Lærerkreds håber 
på en høj stemmeprocent og tradi-
tionen tro, giver kredsen brød eller 
kage til de skoler, der har en stem-
meprocent på over 80%. 
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Husk generalforsamlingen  
i Frederikssund Lærer-
kreds d.1/9 kl.15.30 


