
Nyt fra formanden februar 2020 

Generalforsamling. 
Torsdag den 5. marts kl. 17 afholder Skiveegnens Lærerforening generalforsamling. Udover de ordinære punkter 

med beretning og aflæggelse af regnskab, så er der i år et spændende valg til kredsstyrelsen. Det ligger fast, at 

kredsen skal have valgt ny formand, idet jeg har valgt at stoppe. På nuværende tidspunkt har kredsstyrelsesmedlem 

Jesper H. Jeppesen meldt sit kandidatur til formandsvalget, og næstformand Birgitte Sand og kredsstyrelsesmedlem 

Grith Jost genopstiller. Andre interesserede kandidater har mulighed for at opstille i den kommende periode, og helt 

op til valghandlingen på generalforsamlingen. 

Lokal arbejdstidsaftale. 
En ny lokal arbejdstidsaftale er nu underskrevet. Aftalen bygger på den fælles forståelse, der har været gældende de 

seneste år, dog med et par nye elementer, der gerne skulle forbedre læreres og børnehaveklasselederes 

arbejdsvilkår. Aftalen indeholder bl.a. 

 Nettoarbejdstid på 1680 timer 

 Pulje til individuel forberedelse på 210 timer pr. år 

 Et maksimalt planlagt undervisningstimetal på 19,5 timer pr. uge 

 Tilstedeværelsestid på i gennemsnit 35 timer pr. uge 

  Skemalagt forberedelsestid på mindst 2 timer pr. uge 

 70 timer til arbejde i uge 27 og uge 32 samt arbejde efter kl. 17 

 Reduktion på mindst 0,75 time for en række funktionsområder 

I de kommende måneder skal alle skoler forberede og planlægge næste skoleår med aftalen som udgangspunkt, og i 

den forbindelse vil kredsstyrelsen løbende orientere om aftalens implementering. 

Periodeforhandlinger. 
Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening indleder den 5. marts forhandlinger om en ny 

overenskomstdækket central arbejdstidsaftale. Grundlaget for forhandlingerne er den rapport som 

lærerkommissionen fremlagde i december måned 2019. Danmarks Lærerforening drøftede forhandlingsoplægget på 

en ekstraordinær kongres den 5. februar 2020. Det er hovedstyrelsens indstilling, at der ikke skal stilles egentlige 

krav til disse forhandlinger, men at de to parter gennem drøftelser kan finde løsninger på de udfordringer 

lærerkommissionen har fremlagt. Det er håbet, at en ny central arbejdstidsaftale, hvor overenskomstparterne står 

sammen og er enige, kan afløse overgrebet fra 2013 - lov 409. Den forventede tidsplan ser ud som følgende: 

 Forhandlinger i mart og april måneder 

 Urafstemning om en ny central arbejdstidsaftale i maj måned 

 Ikrafttræden 1. august 2020 

 

 


