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NOTAT 
 

 

 

 

Bemærkninger til byrådsgruppe Ø’s forslag om ny arbejdstidsaftale med 

lærerne i Odense Kommune 

 

Med lovindgrebet, der afsluttede konflikten på skoleområdet, og med en snar-

lig folkeskolereform banes der vej for udvikling og forbedring af folkesko-

lens resultater. Muligheden for udvikling og forandring er enestående, histo-

risk og skal gribes. 

 

Folkeskolen er pr. 1. august 2014 frigjort fra de bindinger i arbejdstidsregler-

ne, der forhindrede udvikling og tilrettelæggelse af lærernes arbejde efter, 

hvad der tjener elevernes resultater bedst. 

 

De nye enkle og fleksible rammer skal udfyldes af målrettet ledelse på alle 

niveauer i Odense Kommune med det formål at forbedre folkeskolens resul-

tater. Udviklingen skal bæres igennem af kommunale beslutninger, som træf-

fes efter dialog og samarbejde med alle relevante lokale interessenter, ikke 

mindst de fagligt fremmeste lærere, som kan vise vej for andre. 

 

I den proces bør Odense Kommune ikke sætte de nye frihedsgrader over styr 

ved at båndlægge det fremtidige handlerum gennem indgåelse af nye lokale 

aftaler eller give tilsagn om aftaler med Odense Lærerforening eller tillidsre-

præsentanten om, hvor meget arbejdstid lærerne bruger til forskellige ar-

bejdsopgaver. 

 

De nye arbejdstidsregler udgør den nødvendige og tilstrækkelige regule-

ring af lærernes arbejdstid 

 

De nye arbejdstidsregler sætter den ydre ramme om lærernes arbejdstid og 

indeholder de nødvendige værn imod ”det grænseløse arbejde”. Lærerne har 

sikkerhed for ferie og fritid på lige fod med alle andre medarbejdergrupper. 

Lærerne har desuden gennem en opgaveoversigt en særlig sikret ret til at 

kende de forventede arbejdsopgaver i skoleåret. Lærerne kompenseres ved 
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arbejde på skæve og ubekvemme tidspunkter. De nye arbejdstidsregler udgør 

den nødvendige og tilstrækkelige regulering af lærernes arbejdstid. 

 

Reglerne svarer til de regler, der gælder for alle andre medarbejdergrupper i 

Odense Kommune.  

 

Der er i reglerne en hjemmel til at indgå lokale aftaler, der supplerer og fra-

viger de centralt fastsatte regler. Regeringen har tydeligt i bemærkningerne 

til loven tilkendegivet, at det ikke er ”intentionen, at adgangen til at indgå 

lokale aftaler skal bruges til at indgå aftaler, som begrænser ledelsesretten i 

forhold til at lede og fordele arbejdet”. Det er således meget klart ikke sigtet 

med loven, at der efterfølgende skal indgås lokale aftaler om arbejdstidens 

tilrettelæggelse og anvendelse.  

 

Samtidig er der i reformen af folkeskolen et markant krav til kommunerne 

om levering af mere undervisning. Det indebærer, at såfremt Odense Kom-

mune på forhånd indgår eller forpligter sig til at indgå en lokaleaftale om 

anvendelsen af ressourcerne i folkeskolen, så vil konsekvensen kunne være et 

betydeligt forstærket økonomisk pres på Odense Kommune, når folkeskolere-

formen skal implementeres med deraf følgende øgede sparekrav på Odense 

Kommunes øvrige opgaveområder. 

 

Odense Byråd pådrager sig dermed et ansvar for at finde besparelser på andre 

serviceområder som fx ældreområdet eller dagpasningsområdet eller yderli-

gere besparelser på folkeskoleområdet for at kunne opfylde den indgåede 

aftale på skoleområdet. 

 

Plads til dialog og ledelse på skolerne skal fastholdes 

Det er vigtigt, at skolelederne nu får rum til at lede forandringerne på skoler-

ne. Det skal selvfølgelig ske i tæt dialog med medarbejderne. Således er det i 

lærernes nye arbejdstidsregler fastlagt, at der forud for normperioden på bag-

grund af en dialog mellem ledelse og lærer skal udarbejdes en opgaveover-

sigt, som overordnet angiver de opgaver, som læreren påtænkes at løse i 

normperioden. Ligeledes forudsættes der en dialog mellem ledelsen og lære-

ren, hvis der bliver behov for væsentlige ændringer i de forudsatte opgavers 

indhold og omfang.  

 

Den nye arbejdstidsaftale lægger mere vægt på fællesskabet og teamsamar-

bejdet og giver dermed folkeskolen et mere helhedsorienterede perspektiv 

fremadrettet. Øget fokus på teamsamarbejde og flere fagligheder omkring 

eleverne vil skabe udvikling og i sidste ende dygtiggøre eleverne.  

 

Hvad skal der indgås lokale aftaler om? 

Som for andre medarbejdergrupper er der områder, hvor der skal indgås afta-

le med tillidsrepræsentanten eller anden repræsentant for lærerne. Det gælder 

fx i forhold til aftalen om lokal løndannelse. 
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Fra 1. august 2014 ophæves de lokale lønaftaler, der var indgået i forbindelse 

med Arbejdstidsaftale 08, og som trådte i stedet for en række funktionstillæg 

og arbejdstidsbestemte tillæg efter overenskomsten. 

 

I Odense Kommune har man i disse aftaler anvendt lokale lønmidler ud over 

de centrale løntillæg. I bemærkningerne til loven er det fastsat, at man lokalt 

skal indgå aftale om genanvendelse af disse lokale midler. 

 

Børn- og Ungeforvaltningens anbefalinger 

For at kunne leve op til intentionerne i folkeskolereformen og Odense Kom-

munes egne politikker, strategier, målsætninger m.v. og med ønsket om høj 

kvalitet i en udfordret økonomi anbefaler Børn- og Ungeforvaltningen derfor, 

at der ikke indgås en juridisk bindende lokalaftale, som fratager skoleledel-

serne det ledelsesrum, som er så nødvendigt at have for at kunne leve op til 

de politiske beslutninger. 

 


