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Nykøbing F. d. 9/6/2015 

Kære medlem af Lolland-Falsters Lærerforening 

 

Opgaveoversigten skal nu udarbejdes for anden gang! 

Sidste år udsendte vi Kredsinformation 1 – ”en guide til drøftelse af din opgaveoversigt”. Denne guide 

indeholder stadigvæk værdifuld information, så derfor henviser vi til den her: 

 http://kreds68.org/arbejdsliv/skoleaarets-planlaegning/kredsinformation 

 

Efterfølgende er der mellem parterne indgået aftale om OK15 med Bilag 1.1 og derfor denne 

Kredsinformation, som omhandler opgaveoversigten med fokus netop på bilaget. 

Bilaget er inddelt i tre undergrupper, som du har set på de ophængte plakater: 

”De 15 punkter om arbejdstid” og som du også kan tilgå digitalt her: 

 http://www.dlf.org/politik/forhandlingsforhold/ok-15/15-punkter-om-arbejdstid_det-digitale-hjul 

 

Planlægning af skoleåret.  

De tre første punkter danner grundlaget for, at du kan lykkes med din opgave i det kommende skoleår.  

Følgende skal - under ledelsens - ansvar drøftes:  

- at du kan leve op til folkeskolelovens bestemmelser, som der henvises til i teksten, og at der sker en 

vurdering af omfanget af alle opgaver (1) 

- at der tages højde for alle samarbejdsopgaver (2) 

- at det forventede tidsforbrug til forberedelse og øvrige opgaver drøftes (3) 

 

Arbejdstidens tilrettelæggelse. 

Disse punkter handler om den praktiske udmøntning af planlægningen.(8, 9, og 10 er her udeladt) 

Følgende skal under ledelsens ansvar planlægges og sikres: 

- at der er sammenhængende og effektiv tid til forberedelse (4) 

- at der er større sammenhængende blokke til planlægning og evaluering (5) 

- at den fastlagte forberedelsestid ”ikke” anvendes til andre formål (6)  

- at der planlægges, så det er muligt at mødes med kolleger om undervisningen (7) 

- at konsekvenser af ændringer i arbejdsopgaverne drøftes (11)  

- at der er en jævn fordeling af arbejdsopgaverne gennem normperioden (12) 

  

Arbejdstidens opgørelse. 

Det er også en ledelsesopgave at sikre: 

- at der er løbende opmærksomhed på lærernes præsterede arbejdstid (13) 

- at der kan ske en løbende justering af opgaver/prioriteringer (14) 

- at der sker udbetaling af godtgørelser og tillæg ved førstkommende lønudbetaling (15) 

 

 

Afslutningsvis skal det nævnes, at parterne i bilag 1.1 – indledningen - er enige om:  

”Med det formål at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke 

den sociale kapital, vil parterne i fælleskab tage initiativ til at fremme nedenstående forhold vedr. 

planlægning og afvikling af skoleåret 2015/16 og så længe arbejdstiden reguleres af Lov 409”. 

 

  

 
Med venlig hilsen 

Lolland-Falsters Lærerforening 

 

Opgaveoversigten 
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