
Nyhedsbrev Kreds 112
Mandag den 23.1.2023 afholdt Fredericia
Lærerkreds ekstraordinær generalforsam-
ling på Erritsø Fællesskole afd. Krogsager.
138 medlemmer deltog, det er vi både stolte
og meget tilfredse med. Det giver det
rigtige mandat i forhold til det videre
arbejde. Eneste punkt på dagsordenen var
præsentation og afstemning om en evt. ny
arbejdstidsaftale. 

Fredericia Lærerkreds

Grundlæggende stiger vores årlige gennemsnit fra 733 til 750 undervisningstimer. De
gennemsnitlige årlige 17 ekstra uv. timer skal bruges til to-lærertimer, som administreres
af teamet, efter den indsats, der lokalt giver mest mening for undervisningen og elevernes
udvikling. Det er altså teamet, der med en begrundelse administrer brugen af timerne til
to-lærerordningen. 
Gennemsnitligt 17 årlige ekstra undervisningstimer betyder også mere forberedelse. Vi
hæver forberedelsespuljen med 10 årlige timer. Så der til 750 timers årlig undervisning
hører 410 timers årlig forberedelse. 
De 27 årlige timers arbejde omkring undervisning og forberedelse, skal findes i
mødepuljen, udviklings- og ad.hoc puljerne. Der er altså ikke tale om mere arbejde, men
en omlægning af arbejdsopgaverne. Det er aftalt, at der lokalt er en drøftelse af
omlægningen af timerne, så der ikke bliver tale om ekstra arbejde. 

Generalforsamlingen valgte med 134 stemmer for, 2 imod, en blank og en ugyldig stemme
klart, at Fredericia Lærerkreds skulle indgå forslaget til en ny arbejdstidsaftale. Det var godt
med en tydelig melding fra generalforsamlingens side. 

Kredsstyrelsen går nu i gang med implementeringsarbejdet af aftalen. Vi har aftalt at
skolelederne og TR mødes i uge 8 eller 9 og får et fælles oplæg fra forhandlerne omkring
aftalen. Efter dette vil din TR kunne uddybe aftalen mere og mere hen imod skoleårets
planlægning og starten på den nye aftale i næste skoleår. Vi ser i kredsstyrelsen frem til
arbejdet med at få realiseret de muligheder, som aftalen giver kredsen, TR og ikke mindst
lærerne. Her er en kort opridsning af hovedelementerne. 



Undervisnings maksimum sænkes fra 810 til 795. Selvom de fleste ikke har haft omkring
810 timer, så er der kollegaer i Fredericia, der har ligget på dette undervisningstimetal,
som vi altså sikrer lidt bedre vilkår. 
Derudover er der lavet en aftale om, (her bliver det lidt teknisk) at opgaver af
ledelsesmæssigkarakter ikke indgår i gennemsnitsudregningen - altså opgaver, hvor man
fordeler ressourcer af ledelsesmæssig karakter. Opgaverne kan være skemalægger,
vikardækning, samt nogle koordinationsopgaver. Kort fortalt har det før hen betydet, at
hvis en kollega løste en af disse opgaver og fik et nedslag i undervisningen, skulle de
andre kollegaer undervise mere for at holde gennemsnittet. Sådan er det ikke
fremadrettet. Opgaver af ledelsesmæssig karakter giver stadig nedslag, men regnes nu
udenfor gennemsnittet. Derfor skal andre kollegaer ikke undervise mere for at holde
gennemsnittet.
Der er aftalt evaluering af aftalens indhold i en dialog mellem TR, skoleleder, forvaltning
og kreds. Aftalen er fastsat til at gælde fra skoleåret 2023-24.

Vi har nu en arbejdstidsaftale som alle parter er enige om skal gælde i en årrække frem, den
skal vi have implementeret i fuldt omfang.
Vi ses forhåbentlig endnu flere fredag den 17.marts til ordinær generalforsamling, det bliver
både godt og hyggeligt. Vi ses.
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