
Bilag 2

Lov 409 og lærernes tilstedeværelse

Er der aftale med den lokale 
kreds om tilstedeværelse på 
skolen?

Hvilke rammer er der lagt for 
lærernes tilstedeværelse?

Oplever kommunen 
rekrutteringsproblemer når 
ledige lærerstillinger skal 
besættes?

Har Kommunen gjort særlige 
tiltag i forhold til rekruttering 
af lærere?

Faxe Faxe har et 
administrationsgrundlag, 
som er udarbejdet i dialog 
med Kreds 60.
Centerchef og kredsformand 
er i løbende dialog.
Årligt afholdes et seminar, 
hvor formen for et godt og 
tillidsfuldt samarbejde drøftes 
mellem Skole TR, Kreds 60, 
Skoleledere og Centerchef.

Arbejdstiden er fordelt på 43 
uger. Udgangspunktet er 
tilstedeværelse, men 
det er op til den enkelte 
leder ud fra 
administrationsgrundlaget at 
vurdere, om opgaver kan 
løses andre steder end på 
skolen

Faxe oplever 
rekrutteringsudfordringer. 
En del lærere søger arbejde 
nærmere på bopælen. Så 
opgaven omkring 
rekruttering og ansættelse er 
vokset.

Nej

Næstved Aftale om Fælles Forståelse, 
indgået mellem Næstved 
Kommune, SL og 
Lærerkredsen i Næstved.
Der har givet nogle 
muligheder for 
fleks/tilstedeværelse lokalt 

Det er op til den enkelte 
skole ud fra den centrale og 
en særlig lokal Fælles 
Forståelse.

Ja, i visse sammenhænge. 
Primært ved særlige 
fagkombinationer.

Nej

Vordingborg Vordingborg har et 
forståelsespapir for lærernes 
arbejdstid. Papiret er ikke 
underskrevet af Kredsen. Der 
er ikke indskrevet noget max 
timetal og ej heller en faktor 
for forberedelse. 

Af forståelsespapiret 
fremgår, at der er fuldt 
tilstedevær på skolen (dog 
ekskursioner, lejrskoler og 
andet undtaget). 
Der arbejders med en fix og 
flekstidsbeskrivelse, hvor 
lærerne sammen med 
lederne disponerer 
gennemsnitlig 4 arbejdstimer 
pr uge.

Der er vakante stillinger i 
indeværende år

Nej



Er der aftale med den lokale 
kreds om tilstedeværelse på 
skolen?

Hvilke rammer er der lagt for 
lærernes tilstedeværelse?

Oplever kommunen 
rekrutteringsproblemer når 
ledige lærerstillinger skal 
besættes?

Har Kommunen gjort særlige 
tiltag i forhold til rekruttering 
af lærere?

Ringsted Ringsted Kommune har 
indgået en lokalaftale med 
Ringsted-Sorø Lærerforening. 
Aftalen indeholder fuld 
tilstedeværelsestid og 
samtidig en angivelse af en 
gennemsnitlig arbejdsuge på 
40 timer – fordelt på 42 uger.

Som supplement til 
lokalaftalen har Ringsted 
Kommune udarbejdet et 
administrationsgrundlag som 
omhandler en flex-
tidsordning. 
Administrationsgrundlaget er 
udarbejdet efter dialog med 
Ringsted-Sorø lærerforening, 
men ensidigt besluttet af 
Ringsted Kommune.

Ringsted oplever 
rekrutteringsudfordringer. Det 
svinger ift. antallet af 
ansøgere – men det er ikke 
udfordringen. 
Udfordringen er i højere grad 
kvaliteten af ansøgerne.

Med arbejdstidsaftalen og 
administrationsgrundlaget er 
der gjort et stykke arbejde ift. 
at skabe de bedst mulige 
arbejdsbetingelser for 
lærerne. Den lokale kreds ser 
gerne at vi gør mere og 
andet – blandt andet ift. at 
løsne op for tilstedeværelsen 
og at vi får kigget på 
lønniveauet. 

Stevns Nej.  Den enkelte skole har, 
hvis de har vurderet det 
hensigtsmæssigt, aftalt 
flextids-aftaler og 
puljeordning med skolens TR 
repræsentant.

Forskellig fra kommunens 3 
skoler:
Skole 1: Arbejdet 
tilrettelægges så vidt muligt 
samlet på skolen på 
hverdage i tidsrummet kl. 
7.00-17.00. Arbejdet foregår 
med udgangspunkt i skolen. 
Der er aftalt en mulighed for 
Flextid og Puljetid.
Skole 2: Arbejdet 
tilrettelægges så vidt muligt 
samlet på skolen på 
hverdage i forhold til 
opgaveoversigten. Arbejdet 
foregår med udgangspunkt i 
skolen. Der er aftalt en 
mulighed for 2 x puljetid og 
flextid.
Skole 3:Udgangspunktet er 
et tilstedeværelsesdokument 
for den enkelte lærer 
udarbejdet i et samarbejde 

Ja, men specielt i særlige 
situationer, hvor der skal 
besættes flere stillinger på 
samme skole og der er 
behov for at lærerne har 
specielle undervisningsfag 
(linjefag). 

Nej, men den enkelte skole 
har udvist initiativer i den 
retning:
Fx mentor ordninger, 
løntillæg, færre 
undervisningstimer for 
nyuddannede 
og ”gulerødder” som fx 
faglige studieture.



med vedkommendes 
afdelingsleder. Hvis den 
enkelte lærer ønsker det og 
opgaverne tillader det, kan 
opgaver løses andre steder 
end på skolen

Køge Der er ikke indgået nogen 
aftaler med den lokale 
lærerkreds.

Der er ikke centralt fastsatte 
rammer for tilstedeværelsen. 
Fastlæggelse af lærernes 
arbejdstid er lagt ud til de 
enkelte skoler, og det har 
resulteret i forskellige 
modeller der dog alle – i 
større eller mindre omfang – 
opererer med en vis andel af 
arbejdstid, der kan placeres 
af den enkelte efter ønske. 
På nogle skoler er der tale 
om en fast fordeling (fx 35/5), 
medens der på andre skoler 
tages udgangspunkt i fuld 
tilstedeværelse men med 
mulighed for individuelt at 
aftale, at en del af 
arbejdstiden placeres uden 
for skolen. Skolerne har også 
selv fastlagt antallet af 
arbejdsdage, der i perioder 
svinger mellem 204 og 210.

Der er ikke et entydigt 
billede. En del skoler 
tilkendegiver, at det er en 
stigende udfordring. Men det 
kan skyldes, at der i år har 
været en ret stor udskiftning 
af lærere. Herunder en hel 
del, der rykker mellem 
kommunens skoler. Så 
opgaven omkring 
rekruttering og ansættelse er 
i sig selv vokset.

Nej. Vi har drøftet, om der 
kunne laves særlige tilbud for 
nye/potentielle lærere. Men 
der er ikke gennemført noget 
på nuværende tidspunkt.

De tre distriktsskoleledere i Faxe Kommune har tilkendegivet, at de umiddelbart finder, at det nuværende 
administrationsgrundlag i Faxe kommune giver gode muligheder for at tilrettelægge arbejdet for den enkelte lærer 
på en fornuftig og fleksibel måde. Der lægges ledelsesmæssigt vægt på tilstedeværelse når det giver god mening 
i forhold til arbejdets udførelse.


