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Nykøbing F. d. 7/10/2014 

Kære medlem af Lolland-Falsters Lærerforening 

 

 

Dokumentation  

Nogle af argumenterne for at indføre nye arbejdstidsregler var og er, at disse skulle være fleksible 

og ubureaukratiske, og at timetælleriet skulle væk! 

Det modsatte viser sig at være tilfældet – altså hvis du skal sikre dig, at du får opgjort din 

arbejdstid, og at du får de rette løntillæg.  

Vi er endnu ikke sikre på, at arbejdsgiverne har de rette værktøjer til disse opgørelser, og det viser 

sig også, at vi på nuværende tidspunkt på nogle punkter er uenige om hvad og hvordan, der skal 

opgøres. 

 

Det er en hovedregel, at du skal være enig med din skoleleder om aktiviteter og deres 

status, inden du udfører dem. Det forhindrer efterfølgende konflikter.  

 

Er I uenige, og skal arbejdet udføres(lederen har førstefortolkningsretten), skal du bede din TR om 

hjælp, så der kan udfærdiges et uenighedspapir, som overdrages til kredsens videre behandling. 

Du bør altså på nuværende tidspunkt selv dokumentere din arbejdstid, og hvad den består af på 

nedenstående områder: 

 

Arbejdstid/merarbejde 

Du har fast arbejdstid, som fremgår af de mødetider/det skema du har fået af din leder.  

Din arbejdstid skal på årsplan ikke overstige nettoarbejdstiden på 1680 timer(Guldborgsund), 

1679,8 timer(Lolland).  

Får du tildelt (ekstra/nye) arbejdsopgaver som placeres udenfor din planlagte tilstedeværelsestid, 

kan dette føre til merarbejde.  

Merarbejde kan lederen i dialog med dig beslutte afviklet ved, at du får ændret i dine 

arbejdsopgaver og tilstedeværelsestid.  

Hvis merarbejdet ikke er afviklet ved normperiodens afslutning(skoleårets afslutning), opgøres 

tiden som overtid og skal afspadseres/udbetales i efterfølgende normperiode med tillæg af 50 %.  

 

Undervisningstillæg 

Du får undervisningstillæg for de timer, du underviser – også den understøttende undervisning samt 

for undervisning efter det udvidede undervisningsbegreb – se nedenfor. Notér din undervisningstid 

– især hvis den er varierende f.eks. i forbindelse med emneuger mm. 

”Tillæg for planlagte undervisningstimer udbetales løbende. Tillæg for yderligere 

pålagte undervisningstimer udbetales ved skoleårets afslutning”. Overenskomsten § 5. 

stk. 2. 

 

Det udvidede undervisningsbegreb 

Der skal udbetales undervisningstillæg efter det udvidede undervisningsbegreb.  

Definitionen på dette er:  

 

Dokumentation 

 



”Undervisning foregår, når læreren skaber og fremmer processer, der øger elevernes kompetencer”. 

Som eksempler nævnes bl.a.: rådgivning/sparring/vejledning, løbende evaluering, elevsamtaler, 

lejrskoler/ekskursioner, sociale og kulturelle arrangementer. 

Du skal dokumentere disse aktiviteter – f.eks. de løbende elevsamtaler du, som 

klasselærer/kontaktlærer, har med eleverne udenfor den almindelige undervisning. (se bilag)   
KL og DLF er enige om følgende: ”Fortolkningen af, hvilke undervisningsaktiviteter, der udløser 

undervisningstillæg, er uændret. Dvs. udgangspunktet er det udvidede undervisningsbegreb jf. 

Arbejdstidsaftale 05” (Pjece fra KL ”De nye arbejdstidsregler” 21/10/2013). 

 

Lejrskole eller andet ophold med overnatning 

Inden du tager på lejrskole el. lign. med overnatning, skal du sikre dig, at du er enig med din 

skoleleder om programmet samt aktiviteternes betegnelser på lejrskolen. Se det vedhæftede 

eksempel! 

Det er vigtigt, at du i forbindelse med lejrskole og andre aktiviteter med overnatning dokumenterer 

dit samlede tidsforbrug, og hvor meget undervisning du har haft - også efter det udvidede 

undervisningsbegreb, så du kan modtage det korrekte undervisningstillæg.  

 
Som du måske allerede ved, er der en tvist mellem DLF og KL om tidsafregningen på lejrskoler.  

KL og DLF har haft mæglingsmøde om uenigheden, der går på om lærerne skal præstere 24 timers 

arbejde for 14 timers løn. På mødet blev man ikke enige, og DLF forfølger nu sagen juridisk. 

   

Hvis DLF på et senere tidspunkt får medhold, vil der kunne forekomme efterbetaling, og derfor er 

dokumentationen meget vigtig. 

 

Tillæg efter 17 og weekendtillæg 

Arbejder du efter kl. 17 eller i weekenden (f.eks. forældremøde eller pædagogisk dag), skal der 

udbetales ulempegodtgørelse eller weekendgodtgørelse. Tag dine notater.  

 

Opsamling: 

Notér merarbejde! 

Notér din undervisningstid – vær opmærksom på ikke planlagte men yderligere pålagte 

undervisningstimer! 

Notér undervisning efter det udvidede undervisningsbegreb! 

Dokumentér omfang og indhold af lejrskoleophold! 

Notér alle former for arbejdstid, der udløser ulempegodtgørelser 

   

Form 

Ovenstående dokumentation kan du føre i et regneark, din lommebog, på et stykke papir el. lign. 

Tag en kopi, aflever den til ledelsen og få aktiviteterne godkendt!  

Det er arbejdsgiveren, der har ansvar for, at du får den korrekte løn, og din tid bliver opgjort 

korrekt.  

 

Bearbejdning 

Som sagt er forhåndsgodkendelse vigtig, men al dokumentation bør accepteres/underskrives af din 

leder. I det mindste skal du opbevare dokumentationen og aflevere en kopi til ledelsen. 

Ovenstående er din individuelle dokumentation, som skal sikre dig den løn, du har krav på og den 

korrekte opgørelse af din arbejdstid. 

 
I ugerne 45 – 46 laver kredsen i samarbejde med TR et løntjek af alle lønsedler. Det vender vi tilbage til. 

 

Ved uenigheder eller andre problemer skal du kontakte din TR. 

 

 

 



Opfølgning 

Kredsen følger løbende op på alle former for arbejdstidsopgørelser i forbindelse med samtaler med 

undervisningssektoren/afdeling i kommunerne, for at finde ubureaukratiske løsninger.  

Men opfølgning på, at du får den rette løn og arbejdstid, har første prioritet! 

 

Den fælles dokumentation 

Vi mener fortsat, at den måde arbejdstidsreglerne fungerer på, sammenholdt med den øgede 

undervisnings- og anden opgavemængde lærerne får tildelt, er undergravende for kvaliteten af det 

arbejde, lærerne kan udføre i folkeskolen. Derfor vil vi i samarbejde med AMR og TR og meget 

gerne arbejdsgiverne evaluere og dokumentere f.eks. på følgende områder: 

 
Er der et øget sygefravær? 

Placeres arbejdsopgaverne i hverdagen hensigtsmæssigt og kan tiden anvendes fornuftigt?  

Hvordan påvirkes læreren af at være ”på” i mange timer uden reelle pauser?  

Hvilke andre opgaver fortrænger tiden til forberedelse? 

Hvordan fungerer opgaveoversigterne? 

APV på alle skoler – hvad siger arbejdspladsvurderingerne både i forhold til det psykiske og 

fysiske arbejdsmiljø? 

 

Undersøgelser 

Du vil helt sikkert blive udsat for undersøgelser og spørgeskemaer i den nærmeste fremtid. 

Spørgerne kan f.eks. være kommunen, DLF, aviser og kredsen. 

Det kan være svært at få tid til at svare på disse undersøgelser i en travl hverdag, og en mail med et 

spørgeskema er hurtigt glemt. 

 

MEN hvis vi skal skabe ændringer, skal vi også kunne dokumentere nødvendigheden af disse 

ændringer.  

 

Derfor er din besvarelse på f.eks. kommunens tilfredshedsundersøgelser/APV af allerstørste 

vigtighed, hvis undersøgelserne skal være valide. 

  

Så opfordringen er: brug alligevel tiden på skemaerne! 

 

 

Med venlig hilsen 

Lolland-Falsters Lærerforening 

 

 

Bilag: 

Definition af det udvidede undervisningsbegreb 

Eksempel på lejrskoleprogram 


