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Nykøbing F. d. 14/8/2014 

 

Kære medlem af Lolland-Falsters Lærerforening 

I denne kredsinformation informerer vi om et regneark udarbejdet af DLF, der gør det muligt for 

dig at synliggøre dine egne arbejdsforhold og særligt dine muligheder for forberedelse. 

BEMÆRK: 

-  at dette regneark på ingen måde erstatter skolederens forpligtigelse til at opgøre 

arbejdstiden 

- at registreringer i regnearket ikke udgør en ret i forhold til eventuel overtid 

Nedenstående brev er forfattet af DLF, men vi har tilpasset det vores lokale forhold i Guldborgsund 

og Lolland Kommune samt andre undervisningsinstitutioner, hvor vi har medlemmer. 

Nedenstående gælder for lærere i folkeskolen, lærere på alle andre undervisningsinstitutioner 

bortset fra SOSU skolen og Kofoedsminde.  

   
Vedlagte regneark tilbydes som en hjælp til dig til at holde styr på og skabe dig et samlet overblik over, hvad din 

arbejdstid bruges til under Lov 409. 

 

Regnearket erstatter ikke opgørelsen 
Regnearket kan på ingen måde erstatte den opgørelse af arbejdstiden, som din skoleleder er forpligtet til at lave. Den 

opgørelse, som skolelederen skal lave, når året er gået, er ligeledes den opgørelse, der ligger til grund for eventuel 

opgørelse af overtid. Foreningens regneark kan ikke bruges til at kræve overtid. Det er stadig skolelederens opgørelse af 

møde- og sluttidspunkt, der indgår i den endelige årsopgørelse af arbejdstiden. Derfor skal der foreligge dokumentation 

– eksempelvis et ugeskema – fra skoleleders side.  

 

Regnearket synliggør, hvor meget forberedelse du har 
Regnearket er tænkt som en synliggørelse af din forberedelse. Såvel kredsen som Danmarks Lærerforening centralt vil 

indsamle de regneark, der bliver udfyldt og bruge dem i det politiske arbejde for at synliggøre lærernes arbejdsforhold. 

 

Hvordan bruges selve regnearket? 
Selve regnearket består dels af en overbliksfane og dels af en fane for hver måned, hvor du kan registrere din arbejdstid. 

Regnearket er skrivebeskyttet i de celler, hvor du ikke skal skrive noget. 

 

Overbliksfanen 
Herudover skal du rette din beskæftigelsesgrad, hvis den er andet end 37, angive eventuelle indregnede ferietimer fra 6. 

ferieuge samt angive eventuel aldersreduktion. Endelig skal du udfylde det årlige nettotimetal samt dit forventede antal 

arbejdsdage for hele året. Alle de tal, du udfylder, kan rettes på et senere tidspunkt. 

 

Hvordan udfyldes de enkelte måneder? 
For hver måned er der en kalender. Lørdage, søndage og søgnehelligdage er markeret med gråt. Du udfylder arbejdstid 

for de dage, du arbejder i 4 foruddefinerede kategorier: Undervisning, Individuel forberedelse, Fælles forberedelse og 

”Øvrige opgaver”. De fire kategorier er nærmere beskrevet på oversigtsfanen. Oversigtsfanen kan du eventuelt skrive 

ud og have liggende ved siden af dig. 

Tidsangivelserne angives i decimaltal. Det betyder eksempelvis, at 4 timer og 30 minutter skal angives som 4,5 i 

regnearket. Husk at gemme undervejs. 

 

Hvad sker der med regnearket? 
Din kreds samler regnearket ind efter nærmere aftale med din TR. Kredsen vil bruge dine og dine kollegers tal i det 

lokale arbejde. Foreningen centralt samler kredsenes tal ind og bruger disse gennemsnitstal i det centrale arbejde for 

bedre arbejdsforhold. Alle registreringer vil blive anonymiseret. 

 

 

Med venlig hilsen 

DLF og Lolland-Falsters Lærerforening 
 

 

DLF’s registreringsark til overblik over arbejdstiden 

 


