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Velkommen tilbage til et nyt skoleår. 

Nu med central arbejdstidsaftale… 

Efter 7 år med L409, er LC og KL efter svære 

forhandlinger endelig blevet enige om en cen-

tral arbejdstidsaftale. Aftalen sendes til uraf-

stemning blandt medlemmerne 25.august. 

7 magre år 

Med indgåelsen af en central arbejdstidsaftale er L409, som 

har været udgangspunkt for styringen af lærernes arbejdstid, 

endegyldigt lagt i graven. Det har været en unødig, sørgelig 

og lang rejse, men parternes fælles kærlighed til folkeskolen 

og vilje til at genrejse tilliden vinder heldigvis. Med ønsket 

om samarbejde og indflydelse på begge sider af bordet, er 

L409 smidt i skraldespanden.  

Undervisningen og lærere 

'Undervisning er skolens kerneydelse. Den gode undervisning er afgørende for, at eleverne tilegner sig en 

række kundskaber og færdigheder, der har stor betydning for dem, mens de går i skole, for deres tilværel-

se efter skolen og for samfundet som helhed.' 

'Lærerne er den vigtigste faktor for elevernes udbytte af undervisningen. Når lærerne oplever, at de har 

evner og mulighed for at kunne lykkes med deres arbejde og har indflydelse på skolens og undervisnin-

gens udvikling, har det positiv betydning for elevernes udbytte af undervisningen.'  

Aftalen bygger på helt andre principper end andre traditio-

nelle arbejdstidsaftaler. Der er en gensidig erkendelse og for-

ståelse af, at skal vi lykkes med skolens vigtige opgave, er 

samarbejde vejen til at sikre et godt arbejdsmiljø for lærer-

ne og et godt læringsudbytte af undervisningen for eleverne. 

Der skal samarbejdes på alle niveauer. Mellem DLF og KL, 

mellem kreds og kommune, mellem TR og skoleleder. Alt 

dette skal munde ud i en skoleplan, der skal forelægges læ-

rerne.  

 

Skoleplanen skal indeholde: 

Principper for undervisningstid, 

forberedelse (individuel og kolle-

gial), opgaver, tilstedeværelse og 

mødeaktiviteter 
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Opgaveoversigten og forberedelsen i fokus 

Specifikt to elementer, der har haft stort fokus i Helsingør Lærerforening, er der centralt nu vundet en løs-

ning på. På opgaveoversigten skal påføres planlagt tid til undervisning, estimeret tid til individuel forbere-

delse, estimeret tid på opgaver, der planlægges indholdsmæssigt senere på året, samt opgaver på mere 

end 60 timer. Det betyder at fx spisetilsyn og gårdvagter igen vil skulle fremgå af opgaveoversigterne.  

Endvidere præciseres det, at arbejdsopgaverne  skal planlægges på en måde som muliggør, at forberedel-

sestiden afvikles som  sammenhængende og effektiv tid. Forberedelsen kan heller ikke længere ligge 

klemt inde mellem elevundervisning og kan dermed ikke ligge i et frikvarter. 

Uraftstemning 

Som medlem af DLF har du direkte indflydelse på de centrale aftaler indgået ved overenskomstforhandlin-

ger, og ved denne særlige periodeforhandling, som den nye aftale er blevet til under. Aftalen sendes til 

urafstemning blandt medlemmerne 25.august kl.8. Sidste frist for at stemme er 1. september kl.16. Af-

stemningen vil foregå elektronisk. 

Lokalt medlemsmøde 

Inden da skal din TR og Kredsstyrelsen en tur til Hillerød til en 

grundig gennemgang af aftalen. Her vil der være fokus på dens 

indhold, og de elementer den består af. Din TR vil formentlig ind-

kalde til Faglig Klub, hvor I vil drøfte aftalens indhold. 
Kig endelig forbi og få en fagpolitisk snak med kredsstyrelsen. 

Hvad siger Anders Bondo 

 Aftalen er præsenteret, kendt og forstået af begge parter 

 Stor værdi at begge parter står på mål for aftalen 

 Der skal være en drøftelse af balancen mellem undervisningstid og forberedelse, inden ressourcerne 

meldes ud på skolerne. 

 Forberedelsestiden er ikke længere bare den tid, der er tilovers—den individuelle forberedelsestid er i 

fokus 

 Indflydelsen vender tilbage, da skoleplanen skal drøftes med lærergruppen 

 

Læs hele aftalen her:  

  https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/periodeforandling-om-arbejdstid-2020 

Lokalt medlemsmøde 

Tidspunkt: 26. august 2020, kl. 16:30 

Sted: Kredskontoret, Stengade 75, 

3000 Helsingør 

https://www.folkeskolen.dk/1840467/naar-skolen-aabner-igen
file:///C:/Users/CHMU/OneDrive/Kredsarbejde/aftale_om_arbejdstid_for_undervisere_i_kommunerne_2020.pdf
https://www.dlf.org/media/13654636/aftale_om_arbejdstid_for_undervisere_i_kommunerne_2020.pdf
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Folkeskoleidealet  

 

        

Lokalt afholder vi et medlemsmøde om aftalen 

26.august kl.16.30 

på Kredskontoret, Stengade 75, 3000 Helsingør   

Artikel bragt i Helsingør Dagblad torsdag den 13. august 2020 

Løn 

Grundet convid 19 blev lønaftalen fra forrige år forlænget, så den er gældende i år også. 

Husk at tjekke opgaveoversigt og lønseddel, så du sikrer dig du får den rigtige løn. Ellers henvend dig til 

TR eller HLF.  

Vi holder LØNTJEK i HLF, som vi plejer, i november. 

Vi vender tilbage med en invitation. 
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Fredag den 7. august 2020 

Medlemsarrangement på pladsen bag kredsen 

Skoleåret blev skudt i gang med et medlemsarrangement i Helsingør Lærerforening. På kirkepladsen bag 

HLF`s kontor, blev der på denne solrige eftermiddag serveret pølser , øl og vand. En hel del, fandt vej til 

årets første medlemsarrangement, og en snak omkring forventning til det nye skoleår. 

Arrangementet bød på hyggelig snak, og kollegaer der mødtes på kryds og tværs af skolerne i kommunen. 

Vi glæder til at invitere til flere og andre arrangementer i Helsingør Lærerforening. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 3.3.2021, hvor vi holder Generalforsamling. 

Fraktion 4 holder deres årlige julefrokost den 16.12.2020. Julefrokosten afholdes i 

HLF’s lokaler på Stengade. 


