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Administrationsgrundlag for folkeskoleområdet i Faxe Kommune 
 
Skoleområdet har i foråret 2013 gennemgået en radikal forandring ved indfø-
relse af Lov 409, vedrørende ændringer af lærerenes arbejdstidsregler. Nær-
værende administrationsgrundlag tager udgangspunkt i denne lov samt 
kommunens generelle personalepolitiske retningslinjer og ledelsesgrundlaget. 
 
Udgangspunktet for ledelsesretten og pligten er Faxe Kommunes ledelsesgrund-
lag og personalepolitik, med udgangspunkt i kurs, koordinering og engagement. 
 
Ledelsesopgaven er både individuel og fælles. Hver leder skal tage ansvar og 
løfte sin del af opgaven. God ledelse udøves og gennemføres i fællesskab i le-
delsesteam og med medarbejdere. God ledelse produceres i fællesskab. Det er 
afgørende, at vi forstår at udfordre os selv og hinanden, så der gennem sparring 
og dialog udvikles dynamiske og gode modeller for ledelse. 
 
Dette administrationsgrundlag har til hensigt, at skabe en overordnet ramme og 
udgangspunkt for Faxe Kommunes forståelse af arbejdstidens fordeling og tilret-
telæggelse for skolerne i Faxe Kommune. Arbejdet kan tilrettelægges på mange 
måder, men det er et grundlæggende princip, at den individuelle tilpasning sker 
i dialog og samarbejde mellem leder og medarbejder. 
 
Der skal være en arbejdstid og tilstedeværelse på skolen på mindst 37 timer 
ugentligt for fuldtidsansatte. For nogle lærere kan det i visse perioder bliver høje-
re eller lavere.  
 
Arbejdet skal tilrettelægges i videst muligt omfang i dagtimerne mellem kl. 7 – 17. 
 
Undtaget vil være lejrskoler, ekskursioner, skolefester, forældrearrangementer, 
kurser, o. lign.  
 
Jf. forhåndsaftalen kan arbejdstimer placeres efter kl. 17 
 
Det er dog vigtigt at fastholde et fælles sluttidspunkt på onsdage, som er reser-
veret til fælleskommunal kursusdag.  
 
Årsnorm beregnes på:  1.679,8 timer i skoleåret 2015/2016 
 

 
Normperioden påbegyndes 1. august 2015 med afslutning 31. juli 2016. 
 
Forud for hver normperiode (skoleåret) udarbejder ledelsen en opgaveoversigt til 
den enkelte medarbejder. 
 
Hvis der i løbet af normperioden opstår behov for at ændre væsentligt på ind-
hold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, drøf-
tes dette samt konsekvenserne af ændringerne snarest muligt mellem ledelse og 
medarbejder. 
 
Kollektiv ferielukning, 4 uger i juli samt uge 42.  
I 2015 sommerferie 6. juli – 31. juli, uge 42 (12. oktober- 16. oktober). 
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6. ferieuge/feriedage afvikles efter aftale med ledelsen. Medarbejdere skal in-
den 1. maj, aftale med ledelsen om 6. ferieuge afvikles eller ønskes udbetalt.  
 
I forhold til ovennævnte skal der tages højde for (afspadsering fra tidligere 
normperiode, aldersreduktion, frikøb til organisationsarbejde, nedsat tjeneste 
m.v.). 
 
Som udgangspunkt er de 2 uger, i umiddelbar forlængelse af elevernes ferie, og 
inden elevernes påbegyndte skolegang samt uge 7 fastsat til 3 x 37 timer. Denne 
timeramme kan justeres til en eventuel anden udnyttelse, i forhold til ønsker og 
behov på den enkelte skole. 
Dele af timerammen kan anvendes til øget forberedelse i løbet af skoleåret. 
 
Der skal afsættes den fornødne tid og de nødvendige rammer for TR og AMR. 
 
Et velfungerende samarbejde med TR og AMR er en nødvendighed, for at få et 
udbytterigt samarbejde om kerneopgaven. Samarbejdet skal være præget af 
god dialog og gensidig forståelse i forbindelse med de problemfelter, som vil 
opstå på baggrund af den kommende opgave.  God kommunikation er medvir-
kende til opfyldelsen af dette. 
 
TR og AMR stilles den nødvendige tid til rådighed til opgaveløsningen. Skolerne 
tilføres ressourcer efter samme model som skoleåret 2014/2015. 
 
Inddragelse af MED udvalg i forbindelse med udarbejdelse af lokale retningslinjer 
er et vigtigt element i samarbejdet mellem medarbejder og ledelse. 
 
Ovenstående administrationsgrundlag evalueres ultimo oktober 2015 og ultimo 
februar 2016. 
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