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Nykøbing F. d. 20/6/2014 

Kære medlem af Lolland-Falsters Lærerforening 

 
Tilgængelighed: 

Det er en naturlig del af folkeskolelærerens arbejde at være tilgængelig for mange mennesker hver dag; 

elever, forældre, eksterne samarbejdspartnere osv. Lærerne er vant til at tale med forældre i telefonen om 

aftenen, og nogle lærere kommunikerer også med elever/forældre på sociale medier. Med lovindgrebet, 

folkeskolereformen og ingen lokale aftaler er lærernes arbejdstid fortrinsvis fastlagt i dagtimerne. Det er altså 

i den tid, at alle arbejdsopgaver skal klares, når du er ansat i Lolland- eller Guldborgsund kommune. 

 

Klare aftaler om kommunikationen, som forklares og håndhæves af ledelsen skal give forældre og andre 

tydelig vejledning i hvordan og hvornår kommunikationen med skolens ansatte foregår. Kendte og tydelige 

kommunikationsregler gavner det psykiske arbejdsmiljø for lærere og børnehaveklasseledere, og derfor bør 

man på den enkelte skole fastsætte, eller i MED udvalget aftale, retningslinjer for kommunikation og 

tilgængelighed på baggrund af spørgsmål som f.eks. disse: 

 

 Kan forældre og andre ringe direkte til læreren? 

o  – og i hvilket tidsrum? 

o – og i forhold til hvilke opgaver læreren udfører(undervisning, forberedelse, møder, 

pauser)? 

 Hvis der skal ringes via et hovednummer, hvordan videregives en besked så? 

 Hvordan håndteres det/kompenseres det, hvis læreren alligevel kontaktes udenfor arbejdstiden? 

 Hvordan sikres du tid og rum til at føre fortrolige samtaler med forældre via telefon eller ved et 

møde? 

 Hvornår kan man forvente, at mails bliver læst – og besvaret? 

 Hvordan håndterer vi ubehagelige beskeder/samtaler? 

 Hvordan anbefaler vi, at læreren omgås sociale medier? 

 Hvordan administreres kollegakontakt uden for arbejdstid?  

Adskil privatliv og arbejdsliv  

Helt generelt anbefaler vi, at du altid holder arbejde og privatliv adskilt, når du bruger elektroniske 

kommunikationsmidler. Altså arbejdstelefon /privattelefon – arbejdsmail/privatmail – arbejdsmæssig brug af 

sociale medier/privat brug af sociale medier. Adskillelsen tydeliggør, hvornår du er på arbejde, og hvornår 

du har fri. På den måde er du ikke selv med til at skabe en forventning om, at du er tilgængelig uden for 

arbejdstiden.  

 

Arbejdspladsvurdering (APV) 

APV’en er et redskab til at afdække problemer som påvirker arbejdsmiljøet og ved hjælp af en handleplan og 

tidsplan at løse/afhjælpe problemerne. 

Med de markante ændringer af arbejdstiden der kommer efter 1/8 skal din sikkerhedsgruppe lave en ny APV, 

hvor ovenstående elementer også skal indgå. 

 

Vi vil løbende være i kontakt med AMR på din skole om APV’en og arbejdsmiljøet i det hele taget. 

Vi drøfter ”tilgængelighed” med TR og AMR og de får baggrundsmateriale om emnet samt et udkast til 

retningslinje til brug for arbejdet i MED udvalget. 

 

 

Med venlig hilsen 

Lolland-Falsters Lærerforening 
 

 

Børnehaveklasselederens og lærerens tilgængelighed efter 1/8/14, 

Lov 409 og Folkeskolereformen 

 


