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ARBEJDSTIDSAFTALE 

 

Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening har indgået en arbejdstidsaftale i tirsdags. Aftalen er 

nu til debat blandt medlemmerne og kommer til urafstemning i perioden fra den 24.8 til den 1.9, ligeledes skal 

KLs bestyrelse stemme om aftalen. Hvis begge afstemninger ender med et ja, vil aftalen blive til overenskomsten 

for lærerområdet i forhold til arbejdstid. Arbejdstidsaftalen kan læses i dette link: https://www.dlf.org/loen-og-

vilkaar/overenskomst/periodeforandling-om-arbejdstid-2020 

 

Kredsstyrelsen har indgående drøftet aftalen og de mulige scenarier ved et ja eller nej til aftalen. 

 

Til aftalens fordel taler, at aftalens konsekvens er, at Lov 409 endegyldigt kan blive en historisk parentes, og at 

den danske model - efter syv lange år - også er gældende på lærerområdet. 

Til aftalens ulempe taler,  at der ikke i aftalen er en ressourcebinding, dvs sat tal på alle væsentlige områder, som 

f.eks den individuelle forberedelse eller et undervisningstimetals maksimum. 

 

Aftalen sætter tid på opgaveoversigten i forhold til de store opgaver af arbejdstid. Aftalen bruger vendingen, at der 

skal være rimelig tid i forhold til opgaverne, og der skal være en sammenhæng mellem undervisning og den 

individuelle forberedelse, dette skal drøftes af kommune/kreds og skoleleder/TR og det samlede lærerkollegie. 

Hvis disse drøftelser lykkedes vil resultatet blive en mere transparent prioritering af arbejdsopgaverne fra 

ledelsens side, og lærerkollegiets stemme vil blive hørt inden udmøntningen. Ulempen her er grænsen omkring de 

60 timer for opgaver, som vi mener bør være et helt andet og lavere niveau. 

 

Arbejdstiden opgøres ikke længere ved tilstedeværelse på skolen, men som arbejdstidens længde. Aftalen 

indeholder også begrebet selvtilrettelagt tid. En større fleksibilitet for de lærere, der nu har fast tilstedeværelse, 

kan blive en konsekvens af dette. Aftalen er altså både i den indledende præambels tekst og i selve aftalen en 

professionsaftale. 

 

Aftalen fastholder muligheden for at indgå lokalaftaler, og kredsstyrelsen ser gode muligheder for, at vi omsider 

kan forhandle os frem til en ny lokal arbejdstidsaftale her i Fredericia. Vi tænker, at dette vil være til gavn for 

lærernes muligheder for at lykkedes bedst muligt med deres opgave til gavn for eleverne og folkeskolen i 

Fredericia. Det er klart, at en sådan aftale stadig kan give udfordringer andre steder i landet, og at vi kan opleve 

lokale forskelle. Vi havde klart set en aftales helt store styrke i at kunne garantere alle lærere bedre arbejdsvilkår. 

 

Aftalen er, at betragte som en samarbejdsaftale baseret på overenskomstmæssige rettigheder, det betyder, at det 

fagretslige system er gældende for aftalens elementer. Det at aftalen bygger på et samarbejdsspor, hvor både DLF 

og KL har aftalt sig ind i et samarbejde er både en styrke og en svaghed. Der er klart formuleringer i en sådan 

aftale, som vores modpart står fast på, unødigt timetælleri, og at man ikke kan sammenligne på tværs af 

kommuner. Sådanne formuleringer er ikke fordrende for samarbejdet, men overordnet set forpligter aftalen alle 

parter til at indgå i et samarbejde. Et samarbejde kan give gode resultater men det giver ingen garantier, dette 

vækker en bekymring hos kredsstyrelsen. Bekymringen er ikke udtalt i forhold til vores samarbejdspartner, 

Fredericia Kommune, men er til stede i forhold til de steder i landet, hvor man ikke har vores samarbejdstradition 

og erfaring.   

 

Kredsstyrelsen anbefaler alle medlemmer at stemme ved urafstemningen. 

Man kunne godt have ønsket sig en aftale med utvetydige ressourcebindinger men efter en samlet vurdering af 

aftalens indhold og de mulige fremtidige scenarier er det en næsten enig kredsstyrelse, der anbefaler at stemme ja 

til aftalen. 

 

P.S. TR og kredsstyrelsen deltager i denne uge i orienterings- og debatmøder omkring aftalens indhold. Der vil 

senere blive mulighed for alle at deltage i informations- og debatmøder omkring aftalen inden urafstemningen.  
 

Mvh. 

Per Breckling 

Fredericia Lærerkreds 
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