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For at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen 

og sikre et godt og trygt arbejdsmiljø gælder følgende administrationsgrundlag for 

planlægning af arbejdet i det kommunale skolevæsen. 

Administrationsgrundlaget gælder for såvel lærere som børnehaveklasseledere. 

Planlægning og gennemførelse af arbejdet bygger på principperne fra MED aftalen 

for Fanø Kommune samt livsfasepolitikken. Principperne for social kapital som er 

kendetegnet ved tillid, retfærdighed og samarbejde gælder i den forbindelse. 

Målet med administrationsgrundlaget er at: 

• Styrke samarbejdet og dialogen mellem parterne 

• Sikre kvaliteten i undervisningen med fokus på læringsmålstyring 

• Sikre at medarbejderne på skolen har mulighed for at løse opgaven 

• Sikre at arbejdspladsen er attraktiv 

• Sikre arbejdsglæden hos medarbejdere og ledere 

• Sikre fleksibiliteten i arbejdets planlægning og udførelse 

Målet for folkeskolen på Fanø er at skabe så gode resultater for eleverne på Fanø 

både fagligt og socialt, således at de er godt rustede til deres videre uddannelse og 

deres voksenliv. Dette kræver, at der er stærkt fokus på såvel elevernes resultater 

samt på trivsel og ligeledes på et godt undervisnings- og arbejdsmiljø. 

Lov 409 fastslår, at skolelederne – under rammerne for den kommunale MED-aftale 

– har den fulde ledelsesret og beslutningskompetence over lærere og 

børnehaveklasselederes opgavevaretagelse, og at udviklingen af folkeskolen, 

herunder planlægningen og disponeringen af personalets arbejdstid er baseret på en 

tæt dialog og tillid til medarbejderne. 

Med folkeskolereformen og beslutningen om at man i Fanø Kommune planlægger 

med, at lærerne i gennemsnit underviser ca. 25,5 lektioner pr. uge, har dette 

medført, at der er sket en vedvarende ændring i balancen i lærernes 

opgaveportefølje, hvilket betyder, at en større del af arbejdstiden anvendes til 

undervisning, faglig fordybelse og understøttende undervisning. Der vil derfor være 

en fortsat omlægning i tid og indhold i forhold til opgaver som teamsamarbejde, 

møder, forberedelse, efterbehandling, forældrekontakt. mv. En sådan omlægning 

kræver et tæt samarbejde mellem alle parter omkring skolen.  

 



Ledelse og samarbejde 

Det forøgede rum til ledelse forvaltes således, at det understøtter reformens 

centrale mål og baserer sig på en tæt dialog med medarbejderne. For at et tæt 

samarbejde kan eksistere, forudsætter det gensidig tillid, respekt og tydelig 

kommunikation fra ledelsens side. Tydelig kommunikation sikrer, at medarbejderne 

kan rette fokus på kvalitet i opgaveløsningen og samtidig minimere usikkerhed og 

utryghed. Medarbejderens usikkerhed omkring deres samlede arbejdssituation 

mindskes, når ledelsens prioriteringer er åbne og tydelige. Formålet hermed er at 

undgå tilfældig forskelsbehandling. Herunder er det også væsentligt, at skolelederen 

sammen med den enkelte lærer/ børnehaveklasseleder drøfter, om forventningerne 

til lærerens samlede arbejdstid er opfyldt med de opgaver der tildeles. Der skal 

være en sammenhæng mellem undervisningsopgavens omfang og karakter og der 

skal tages behørigt hensyn til, at undervisningen skal forberedes og efterbehandles. 

Med henblik på at skabe de optimale rammer for elevernes undervisning og læring, 

vil skoleledelsen sikre, at der er fornøden tid til samarbejde i MED og arbejdsmiljø-

systemet, og at den valgte tillidsrepræsentant har tilstrækkelig tid til at kunne 

varetage sit hverv. Vilkårene for tillidsrepræsentantens arbejde er beskrevet i TR 

aftalen som forlænges. 

Ved opgavefordelingen og ved udarbejdelse af opgaveoversigten er det ledelsens 

ansvar at sikre, at lærerne har reelle muligheder for at leve op til folkeskolelovens 

bestemmelser, herunder § 13 stk. 2 og 3 og § 18. 

Ved udarbejdelse af opgaveoversigten er det ledelsens ansvar, at der tages højde 

for de samarbejdsopgaver, læreren løser i skoleåret udover det samarbejde, der 

finder sted i relation til undervisningen og den understøttende undervisning fx 

samarbejde med forældre, PPR, andre personalegrupper og det omgivende samfund. 

Der skal planlægges, så det er muligt at dette samarbejde kan finde sted. 

I medfør af ovenstående vil skoleledelsens sikre, at: 

Skoleledelsens prioriteringer for planlægning af skoleåret fremlægges til drøftelse 

i MED udvalget inden fagfordelingen, herunder:   

➢ Vilkår for ansatte på reduceret tid, sammenhæng mellem undervisning og 

forberedelse/efterbehandling, placering af forberedelsestiden, fagenes tyngde 

ift. forberedelsestiden, opgaver som bortfalder/reduceres mv. ( Gældende fra 

skoleåret 15/16 i det omfang det kan lade sig gøre, ellers med fuld virkning 

fra skoleåret 16/17) 

➢ Skolelederen sikrer, at der afholdes individuel samtale mellem den enkelte 

lærer og ledelsen forud for fagfordelingen. (Gældende fra skoleåret 15/16 i 

det omfang det kan lade sig gøre, ellers med fuld virkning fra skoleåret 

16/17) Drøftelsen foretages med udgangspunkt i kriterierne fra bilag 1.1 

specielt i punkt 1,2 og 3  

       

 

 



Undervisningens placering 

God undervisning skal forberedes og efterbehandles. Lærernes undervisningstid er i 

skoleåret 2014-2015 opgjort til 765 (796 timer inklusivt det udvidede 

undervisningsbegreb). I det kommende skoleår ligger tallet på samme niveau, og 

det er vigtigt, at der sker en skarp prioritering af den samlede opgavemængde for at 

sikre tid til opgaver i sammenhæng med undervisningen.   

Med henblik på at skabe de bedst mulige rammer for afvikling af den samlede 

arbejdsmængde skal skoleledelsen sikre – i videst muligt omfang- at undervisningen 

planlægges med færrest mulige mellemtimer, ligesom det prioriteres, at individuel 

forberedelse placeres i større blokke. 

I videst muligt omfang skal det tilstræbes, at lærerne ikke har undervisningsopgaver 

i skemaernes yderpositioner hver dag, da fleksibilitet i mødetiden derved 

vanskeliggøres. 

 

Tilstedeværelse 

Se fleksaftale.  

 

Antal arbejdsdage for lærere og børnehaveklasseledere 

Skolen disponerer med, at der udover de 200 skoledage planlægges arbejde på 7 

dage, hvoraf 5 henlægges til dagene før elevernes skolestart efter sommerferien og 

2 dage henlægges umiddelbart til afslutningen af elevernes skoleår. 

Arbejdstiden tilrettelægges samlet og i videst muligt omfang i dagtimerne på 

hverdage mandag til fredag fra 7.00 -17.00. Undtaget herfor kan være 

ekskursioner, lejrskoler, kurser og skolearrangementer. Arbejdsdage der ikke er 

skoledage planlægges med 7,4 timer med mindre andet er aftalt. Under skyldig 

hensynstagen til medarbejdernes primære arbejdstid skal beordret tjeneste efter 

17.00 afholdes indenfor rammerne af 13-14 niveauet og afstemmes i forhold til den 

enkeltes årsnorm. Medarbejderrepræsentanter må påregnes et antal møder med 

tjeneste efter 17.00 og tilsvarende må det forventes, at forældremøder kan placeres 

efter kl. 17.00.  

Der skal planlægges med større sammenhængende blokke til den langsigtede 

planlægning og evaluering af undervisningen, hvilket forpligter skolelederne til at 

sikre, at lærerne såvel ved skoleårets start som ved skoleårets afslutning har tid 

hertil. 

Ved planlægning af arbejdstiden skal det tillige sikres, at lærerne får reelle 

muligheder for at mødes om planlægningen, tilrettelæggelsen og forberedelsen og 

efterbehandling af undervisningen, såvel i fag som i tværfaglige sammenhænge, 

samt om sammenhængen mellem den faglige undervisning og den understøttende 

undervisning. 

Med henblik på at sikre et godt arbejdsmiljø skal ledelsen tilstræbe, at 

arbejdsopgaverne kan fordeles jævnt hen over en normperiode. 



 

Planlægning af undervisning, individuel og fælles forberedelse 

I forbindelse med det forøgede undervisningstimetal gøres der opmærksom på det 

særlige vilkår at samlet undervisningstid over 750 timer/år udløser det forhøjede 

undervisningstillæg.   

Hvis lektionstimetallet for en enkelt medarbejder overstiger de 25,5 pr. uge 

væsentligt skal det drøftes med den enkelte medarbejder, idet det skal respekteres, 

at sammenhæng mellem opgaver og tid er en forudsætning for et godt arbejdsmiljø. 

For medarbejdere med nedsat tid, eller for medarbejdere der løser andre opgaver 

end undervisningsopgaven gælder endvidere at der skal være en rimelig balance i 

opgaverne.  

Planlagt forberedelsestid anvendes som udgangspunkt ikke til andre formål. 

På baggrund af skoleårets planlægning for 2015/2016 foregår en drøftelse mellem 

Esbjerg Lærerforenings formand, Skolelederen og TR for lærerne med henblik på at 

undersøge om rammerne er til stede for at indgå en fix og flekstidsaftale 

indeholdende muligheden for at forberede sig udenfor arbejdspladsen. 
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