
14. Lærernes arbejdstid - regulering af undervisnings- og forberedelsestid

Sagsnr: 17.00.00-G01-87-14 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Sagsfremstilling

I forbindelse med Uddannelsesudvalgets møde i november blev det vedtaget, at 
administrationen skulle undersøger muligheden for sænkningen af lærernes 
undervisningstid med 1 undervisningstime pr. uge, samt at inddrage ugen efter 
elevernes sommerferiestart mere fleksibelt til forberedelse i løbet af året.

 

Administrationen har regnet på, hvad omkostningen er ved at ændre lærernes 
undervisningsforpligtigelse med en lektion (45 min.) pr. uge 

I administrationens beregninger er lagt den forudsætning ind, at ved ændringen 
af lærernes gennemsnitlige undervisningsforpligtigelse kan arbejdstiden fordeles 
jævnt således, at der i gennemsnit kan spares ét ugentligt undervisningstillæg af 
høj takst pr. lærer.

 

Sænkes lærernes ugentlige undervisningstid med 1 lektion (45 min.) og hæves 
tiden til forberedelse tilsvarende vil udgiften til lærerløn på skoleområdet stige 
med: 

 

Ændring Fra Til Udgift
1 lekt. 26,33 lekt./ uge faglig uv. 

eller 33,96 lekt 
understøttende uv.

25,33 lekt./ uge faglig uv. 
eller 32,96 lekt 
understøttende uv.

3,9 mio.

  

Intentionerne i lov 409 er, at arbejdstiden på undervisningsområdet ligestilles med 
øvrige arbejdsmarked. Mere forberedelsestid i uger med undervisning vil øge 
lærernes gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra de nuværende 39 timer til 40 
timer. Det kan betyde, at der i højere grad udløses ulempetillæg for arbejde efter 
kl. 17.00.

 



En nedsættelse af lærernes årlige undervisningsforpligtigelse kan i 2015 og 2016 
finansieres af omstillingspuljen for folkeskolereformen. Det anbefales, at der i 
forbindelse med budget 2016 - 2019 indarbejdes de budgetmæssige konsekvenser 
af nærværende forslag. 

I administrationens udregninger er beregnet helårsvirkningen, - såfremt dette 
iværksættes fra en normperiodes begyndelse (fra skolestart 1. august). 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Lov 409

Økonomi

Uddannelsesudvalgets driftsramme i 2015 - 2016 øges med 3,9 millioner kr. som 
finansieres af puljen til omkostninger til folkeskolereformen.

Økonomiudvalgets driftsramme reduceres i 2015 - 2016 med 3,9 millioner (pulje til 
omkostninger til folkeskolereformen).

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller,

 

 at der i 2015 og 2016 anvendes 3,9 millioner kr. fra puljen til omkostninger til 
folkeskolereformen til sænkning  af den ugentlige undervisningstid med 1 
lektion 

 at Uddannelsesudvalgets i 2015 og 2016 bevilges 3,9 millioner og at denne 
bevilling finansieres af pulje til omkostninger til folkeskolereformen   

 at Økonomiudvalgets ramme reduceres i 2015 og  2016 med 3,9 millioner kr. 
(pulje til omkostninger til folkeskolereformen) 



 at der sker en ændring af tilstedeværelsespligten for lærerne omkring 
sommerferien med 1 uge således de 37 timer/49,3 lektioner, kan anvendes til 
øget forberedelse i løbet af skoleårets 40 undervisningsuger.

Uddannelsesudvalget, 20. januar 2015, pkt. 4:

Anbefales, idet udvalget ønsker at Byrådet orienteres om sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27. januar 2015

 

Godkendt, idet det præciseres, at bevillingen gælder for skoleårene 2015/2016 og 
2016/2017.

 

Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


