
Nyt fra formanden maj 2015 

Forståelsespapir 
Kommunen og kredsen er enige om et fælles forståelsespapir, der knytter sig til lov 409 og OK 15 bilag 1.1. 

Det er vigtigt at fastslå, at papiret ikke er en aftale, og derfor ikke juridisk bindende. Forståelsespapiret er 

derimod parternes fælles forståelse i forhold til planlægning og udmøntning af næste skoleår. Papiret 

angiver nogle pligtige drøftelser i det lokale MED-udvalg, og nogle præciseringer/rammer for den lokale 

udmøntning.  
  

Følgende fremgår af forståelsespapiret: 

 Nettoårsnorm på 1.680 timer 

 Kollektiv ferieplacering i ugerne 27-30 og uge 7 

 Antal arbejdsdage på max 215 

 Opgaveoversigt udarbejdes i TRIO, dvs. ens på alle skoler 

 Tidsangivelse af antal undervisningstimer og antallet afsat til den individuelle forberedelse og 

efterbehandling 

Følgende skal drøftes lokalt: 

 Hvordan planlægning, individuel forberedelse og efterbehandling samt fælles forberedelse 

organiseres på skolen og for den enkelte lærer og børnehaveklasseleder 

 Hvilke former for fleksibilitet skal anvendes – fast arbejdstid/fix-og flekstid/årsflekspulje 

 Hvordan organiseres forældresamarbejdet 

 Arbejdstidens opgørelse f.eks. pr måned eller hvert kvartal 

 Evt. procedure for administrationen af arbejdstidsbestemte tillæg 

 Hvordan man bedst organiserer vikardækning 

Det er stadig kommunalbestyrelsen, der fastlægger resursen til skolernes drift. Det er der ikke ændret på 

via forståelsespapiret. Derfor har vi ikke med denne forståelse løst alle problemer, det vil fortsat være 

vanskeligt at få tid til alle opgaver. Men det er kredsstyrelsens håb, at vi med denne fælles forståelse kan 

forbedre arbejdsmiljøet og lærernes og børnehaveklasseledernes muligheder for at løse opgaven.  

Forflyttelser og ansættelser 
Selvom vi ikke undgår at nogle få lærere skal flytte til en anden skole i kommunen, så er vi faktisk så 

heldige, at vi for første gang siden 2010 skal ansætte en række lærere til næste skoleår. Det er først og 

fremmest kompetenceudviklingsplanen, der udløser et antal nye lærerstillinger. Når man fratrækker 

konsekvenserne af det faldende elevtal så forventes det, at der skal ansættes mellem 18 og 20 nye lærere 

på skolerne. Hvor de ledige lærerstillinger helt præcist bliver placeres, afhænger af forflyttelsesrunden, der 

afsluttes i denne uge. 

19. maj 2015 

Leif Primdal 


