
I efteråret fik lærerne en arbejdstidsaftale efter i mange år at have arbejdet 

under en lov. Nu skal vi have aftalen ud at leve. I indeværende skoleår bety-

der det blandt andet, at skoleledelsen sammen med tillidsrepræsentanten 

drøfter målsætninger og prioriteringer af lærernes arbejdstid i det kommen-

de skoleår. Herunder individuel forberedelse, forventede gennemsnitlige 

undervisningstimetal, indsatser og opgaver. Skoleledelsen udarbejder på 

denne baggrund et forslag til en skoleplan med blandt andet grundlaget for 

prioriteringer og indsatser samt opgavers indhold, klasselæreropgaven, definition af individu-

el forberedelse samt antal lærere på skolen. Derudover drøftes principper for lærernes tilste-

deværelse, mødeaktiviteter og balancen mellem selvtilrettelæggelse af arbejdstiden og fæl-

les kollegialt samarbejde.  

Målsætningerne og skoleplanen præsenteres på et møde mellem ledelse og lærere, således 

at lærerne kan medvirke til at kvalificere målsætninger og skoleplan. Kredsen opfordrer læ-

rerne til at gribe muligheden for medindflydelse, som den er tiltænkt og bidrage aktivt på det-

te samarbejdsmøde. Lærerne er hverdagens og didaktikkens eksperter og ved derfor bedst, 

hvilke rammer der skal til for at skabe den bedste skole i Albertslund. 

Kredsen er fortsat i forhandlinger med kommunen om en lokal udmøntning af den centrale ar-

bejdstidsaftale. Kredsen melder ud på Facebook og i KNyt, når forhandlingerne er afsluttet. 
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Professionelle læringsfællesskaber 
I forbindelse med rammerne og målsætningerne for næste skoleår, vil kredsen gerne advare 

imod, at kollegialt samarbejde kaldes for professionelle læringsfællesskaber. Det har vist sig, 

at begrebet bruges meget bredt, men professionelle læringsfællesskaber er en grundlæggen-

de anden måde at organisere sig og tænke skole på, end der er lagt op til i A20’s præambel og 

i vores didaktiktradition i det hele taget. Det kan anbefales at diskutere begrebet på faglig 

klub, da det indimellem kan vise sig som styringsredskab. I så fald modarbejder det kernen i 

arbejdstidsaftalen, som bygger på et forpligtende samarbejde, der understøtter lærernes mu-

ligheder for at kunne udøve professionel dømmekraft. Hvis du vil vide mere, er du velkommen 

til at kontakte kredsen, som også meget gerne deltager i faglig klub om dette. Kredsen har ud-

færdiget slides, som kan rekvireres via TR. 

Lærerkalenderen for 21/22 er kommet 

Lærerkalenderen for skoleåret 2021/22 er kommet, og du har 

mulighed for at få fingre i den ved at kontakte din TR eller ved 

at afhente kalenderen på kredsen efter aftale.   



Kredsweekend 2021 

 

Kredskontoret 
 

Åbningstider: 

Mandag kl. 8.30 - 15.00 

Tirsdag kl. 8.30 - 14.00 

Onsdag kl. 12.00 - 15.00 

Torsdag 8.30 - 14.00 

Fredag 8.30 - 14.00 

 

Kredsstyrelsen træffes også 

udenfor disse tider efter 

aftale 

Telefon: 43 64 37 07 

 

E-mail: 025@dlf.org 

Kredsstyrelsen: 

Maiken Amisse, formand   26 39 45 09 

Christian Holm, næstformand  31 23 47 19 

Thomas Dagnoli, kasserer   26 74 10 85 

Pia Henriksen, KS-medlem  60 14 05 13 
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Husk at tilmelde dig kredsweekenden, 

som bliver et brag af et arrangement den 

20. - 21. august 2021 på det skønne Marienlyst 

Strandhotel med besøg af blandt andet Lars Trier 

Mogensen. Hvis du allerede har betalt til den aflyste 

kredsweekend, er du automatisk tilmeldt. Hvis du er i tvivl 

så ring og spørg på kredskontoret.  

Du skal have en opgaveoversigt, og 

du har ret til at drøfte den med din 

skoleledelse. Du kan bruge guiden 

her - både inden og når du snakker 

med din leder. Vær opmærksom på, at ”opgaverne skal fremgå med en så 

tilstrækkelig detaljeringsgrad, at opgaveoversigten kan danne grundlag for, 

at ledelse og lærer sammen kan vurdere sammenhængen mellem lærerens 

tid og opgaver.” Drøftelsen sker med henblik på at understøtte sammen-

hæng mellem lærerens arbejdstid og opgaver, samt et rimeligt forhold 

mellem undervisning og forberedelse. Du kan finde hele teksten i §7. Op-

gaveoversigten i ”Aftale om arbejdstid for underviserne i kommunen.” 

Tal med din leder 

http://www.kreds25.dk/forside
https://www.facebook.com/kreds25/
https://www.facebook.com/kreds25/
https://www.kreds25.dk/media/8555033/gaa-i-dialog-med-din-leder-om-opgaveoversigten.pdf
https://www.dlf.org/media/13740571/a20_aftale_om_arbejdstid_for_undervisere_i_kommunerne_030920.pdf

