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Nykøbing F. d. 21/5/2015 

Kære medlem af Lolland-Falsters Lærerforening 

 

Lolland-Falsters Lærerforening har indgået flekstidsaftaler med Lolland og Guldborgsund 

Kommune. Flekstidsaftalen i begge kommuner er en rammeaftale, der skal aftales færdig mellem 

TR og skolelederen på den enkelte skole. En flekstidsaftale er en aftale mellem skolelederen og TR, 

der gælder for alle lærere (ikke en aftale mellem skolelederen og den enkelte). 

En flekstidsaftale definerer arbejdstiden i to dele: 

1. En fikstid som skolelederen placerer tidsmæssigt på arbejdsstedet 

2. En flekstid som læreren placerer tidsmæssigt på arbejdsstedet i umiddelbar tilknytning til 

fikstiden 

Fikstid er den del af arbejdstiden læreren skal være til stede på arbejdsstedet. Fikstiden indeholder 

typisk undervisning, USU, vejledningsopgaver, fastlagte møder/forberedelse med andre, lejrskoler, 

skolefester mm. 

Flekstid er den del af arbejdstiden læreren selv kan placere på arbejdsstedet inden for de aftalte 

rammer. Flekstid indeholder typisk individuel forberedelse, øvrige individuelle opgaver mm. 

 

Men, individuel- og fælles forberedelse, møder med andre og andre opgaver kan løses både inden 

for fiks- og flekstiden.  

 

Det er frivilligt, om den enkelte lærer vil gøre brug af den aftalte mulighed for flekstid. Ønsker man 

ikke at benytte sig af flekstid følges ”normalarbejdstiden”. 

 

”Normalarbejdstid” fastsættes af skolelederen/kommunen og angiver antal arbejdsdage med og 

uden elever samt” komme-gå-tider” for de pågældende arbejdsdage = hele årsnormen/individuelle 

årsnorm. 

Uanset, hvordan skolens endelige flekstidsaftale kommer til at se ud, så bliver der hverken mere tid 

eller færre (undervisnings-) opgaver med en flekstidsaftale. En flekstidsaftale rummer, når alt 

kommer til alt, kun mulighed for at flytte rundt på en mindre del af arbejdstiden. 

Det vil være rigtig nemt at flekse sig til en + saldo på flekskontoen, men denne + saldo kan være 

vanskelig at komme til at afvikle – dels pga. stor opgavemængde (fx undervisningsforberedelse) 

dels pga. skematekniske muligheder. 

 

Lolland-Falsters lærerforening råder til, at den enkelte lærer: 

 Laver et ugeskema for normalarbejdstiden med alle opgaver indlagt (også elevpauser) 

 Får et overblik over sin reelle flekstid 

 Får et overblik over mulighederne for flekstidens placering 

 Får et overblik over afviklingsmulighederne for + saldo på flekskontoen 

 Får flekstiden til at følge udsving i arbejdsbyrden 

 Undgår for stor + saldo, hvis afvikling kan besværliggøre tilbageværende opgaveløsning 

 Anvender flekstiden for at mindske arbejds- og stressbelastning  

Med venlig hilsen 

Lolland-Falsters Lærerforening 

 

Flekstidsaftaler 

 


