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Nykøbing F. d. 26/5/2015 

Kære medlem af Lolland-Falsters Lærerforening 

 

Det første år under Lov 409 nærmer sig sin afslutning.  

I dette nummer af Kredsinformation vil vi henlede opmærksomheden på nogle forhold, du skal 

være opmærksom på i forbindelse med skoleårets afslutning: 

 

Normperioden slutter 

Når normperioden slutter 31/7/15 har man – hvis ikke andet er gældende - forventeligt udført 

arbejde på 1680 timer, som er nettoårsnormen.   

 

Opgørelse af tid 

I Lov 409 er opgørelse af arbejdstiden én af de vigtigste værnsregler - refereres her i uddrag – se 

hele Underbilag 2.1 § 7: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146561 

 
§ 7. Opgørelse af arbejdstiden 

Den præsterede arbejdstid opgøres således: 
1. Arbejdsdage medregnes med tiden mellem mødetidspunktet og det tidspunkt, hvor den ansatte kan forlade 

arbejdsstedet. Pauser medregnes, hvis de varer mindre end 1/2 time og den ansatte står til rådighed for 
arbejdsgiveren og ikke må forlade arbejdsstedet. 

 

I Administrationsgrundlaget – Guldborgsund: 

 ”Der udarbejdes en opgørelse ved skoleårets afslutning. Der sker alene korrektioner i løbet 

af skoleåret ved varige ændringer”. 

 

I Tryghedspapiret 2014 – Lolland: 
 ”Ledelsen vil sørge for at læreren får et simpelt redskab til opgørelse af arbejdstid”  

 ”Opgaveoversigten udmøntes i en basisplan, hvor lærerens komme-gå-tider er indsat”. 

 ”Afvigelser fra basisplanen kan ske ved akut opstået behov og efter dialog mellem lærer og leder” 

Du har altså krav på, at skolelederen foretager en opgørelse af arbejdstiden – opgørelsen skal 

selvfølgelig ske i samarbejde med dig, og hvor dine egne opgørelser inddrages. 

Opgørelsen skal bruges til at finde ud af, om du har fået tildelt  

- Mere arbejde – altså om du har haft arbejde udover de 1680 timer, som efter 

normperiodens afslutning bliver til(hvis dette ikke er afviklet i løbet af skoleåret): 

- Overtid – indregnes/afspadseres i efterfølgende skoleår – med 50 % tillæg. Kan også efter 

ledelsens beslutning også udbetales - ligeledes med 50 % tillæg 

 

Endelig bruges opgørelsen af arbejdstiden til at finde ud af:  

- Opgørelse af diverse tillæg – evt. om du har haft undervisningstimer udover de planlagte 

og derfor har krav på efterbetaling af undervisningstillæg, tillæg for arbejde efter kl. 17 mm. 

 

Er du i tvivl om noget vedr. afslutning af skoleåret, skal du henvende dig til din tillidsrepræsentant.  

 

 

Med venlig hilsen 

Lolland-Falsters Lærerforening 

 

Afslutning af skoleåret 2014/15 
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