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Nykøbing F. d. 21/8/2014 

 

Kære medlem af Lolland-Falsters Lærerforening 

 

Problematikker vedr. gennemførelse af lejrskoler under Lov 409 blev allerede drøftet på skolerne 

inden ferien, Kredsen drøftede dem med TR’erne og fremsatte dem overfor cheferne i kommunerne, 

den har været fremme i medierne i den sidste uges tid, og vi har på kredsen fået flere henvendelser 

fra lærere, der skal på lejrskole.  

 

Derfor denne kredsinformation med status og med anvisning på hvordan du, som lærer, skal agere, 

når du skal på lejrskole eller på anden form for overnatning med elever: 

 

 

Lærernes ageren: 

Skoleledelsen har førstefortolkningsretten.  

Derfor skal lærerne tage på lejrskole, selvom der ikke er enighed om afregningen, jf. nedenstående. 

Hvis lederen ikke påtager sig ledelsesansvaret og anviser hvilke opgaver læreren skal udføre 

hvornår, må læreren notere hvilke opgaver, der er udført og på hvilket tidspunkt, så disse notater 

kan indgå som dokumentation i forhold til udbetaling af undervisningstillæg og i forhold til 

efterfølgende behandling, når tvisten er afgjort i det arbejdsretslige system.  

 

TR’s ageren: 

TR skal overfor ledelsen påpege nedenstående punkter 1, 2 og 3 og forfægte DLF’s synspunkt. Hvis 

skolelederen fastholder, at læreren er på arbejde i 24 timer, men får løn for 14, skal dette 

dokumenteres enten i et uenighedsreferat eller på anden vis. 

 

Kredsens ageren: 

Kredsen har som nedenfor nævnt rettet henvendelse til kommunerne, som begge skriftligt henviser 

til lovgrundlaget – vi har derfor en dokumenteret uenighed uden dog at have et uenighedsreferat, da 

vi ikke har været i en forhandling om spørgsmålet. 

 

DLF’s ageren i forhold til lejrskoleproblematikken: 

Danmarks Lærerforening har centralt taget fat i problemstillingen og udtaler flg.: 

  

 ”Nu gælder der lovgivning på arbejdstidsområdet, og den skal overholdes. Den smidighed, der kan 
gennemføres via aftaler, den ønsker kommunerne og KL ikke at gøre brug af, og så skal der 
afregnes for de timer, lærerne er på arbejde, det er logik, siger formand 
for overenskomstudvalget i DLF Gordon Ørskov Madsen til DR Sjælland.” 
 
DLF har endvidere begæret mæglingsmøde med KL på baggrund af konkrete uenighedsreferater. 

Denne artikel beskriver uenigheden: 

http://www.folkeskolen.dk/548038/dlf-klar-til-faglig-voldgift-om-lejrskoler 

 

 

 

 

 

 

 

Lejrskoler 

 

http://www.folkeskolen.dk/548038/dlf-klar-til-faglig-voldgift-om-lejrskoler


 

Problematikkerne kan kort sammenfattes sådan: 

 

1. Afregning ved overnatning er 14 timer pr. døgn ifølge Lov 409: 

a. § 7. Opgørelse af arbejdstiden 

b. Bemærkning 
c. 7. Lejrskoler, hytteture, studieture mv. (arrangementer med overnatning), der udføres som 

en del af tjenesten, medregnes i arbejdstiden, dog højst med 14 timer pr. døgn. 
 

2. Der skal udbetales undervisningstillæg i forhold til det konkrete antal undervisningstimer på 

lejrskolen. 
Udklip fra Nyhedsbrev fra skoleledere nr. 4. juni 2014 (KL): 

 
3. Skolelederen skal konkret forholde sig til hvilke aktiviteter, der foregår på lejrskolen, hvilket 

også fremgår af ovenstående udklip. 
 

4. Konkret opgørelsesmetode af ”et døgn”. 
 

 

Kredsens kommentarer til ovenstående problematikker: 

1. Det er DLF’s synspunkt, at man har fri i den del af arbejdstiden, der ikke er afregnet for. Det 

betyder konkret, at skolelederen skal fastsætte den tid som man afregnes for – eksempelvis 

14 timer. Hvis forventningen er, at man ikke på noget tidspunkt har fri på en lejrskole, skal 

man selvfølgelig afregnes for den samlede tid – altså 24 timer på et døgn. 

 

2. Skolelederen skal konkret fastlægge hvornår ”læreren skaber og fremmer processer der øger 

elevernes kompetencer” ellers vil det ikke være muligt for lederen at udbetale 

undervisningstillægget. (Paradoksalt nok kan en lærer altså få undervisningstillæg for flere 

timer f.eks. 16 end læreren afregnes for – 14)! 

 

3. KL fastslår altså, at skolelederen har ledelsesretten og dermed også ledelsespligten– også på 

lejrskolen! Det betyder altså at lærerne i en tæt dialog med skoleledelsen forbereder og 

planlægger forløbet af lejrskolen, så der bliver taget stilling til de forskellige aktiviteters 

status. 

 

4. KL’s forslag til opgørelse af den konkrete tid – eksempelvis hvornår et døgn starter, er ikke 

beskrevet i loven. Vi forventer det er et spørgsmål DLF vil rejse. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Lolland-Falsters Lærerforening 

 


