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Kære medlem 

Som lærer eller børnehaveklasseleder er du nu i gang med det sidste skoleår, hvor din arbejdstid 

reguleres af en arbejdstidsaftale indgået mellem partnerne.  

Som alle ved og mærkede på egen krop endte forårets overenskomstforhandlinger med, at lærerne 

blev lockoutede, og at regeringen efterfølgende stoppede konflikten og Folketinget vedtog Lov 

409. Det betyder, at der fra 1. august 2014 ikke længere er en arbejdstidsaftale, der regulerer børne-

haveklasseledernes og lærernes arbejdstid. Alle arbejdstidsaftaler er ophævet og i stedet for skal 

der arbejdes efter Lov 409`s bestemmelser. I loven er der bestemmelser om arbejdstidens tilrette-

læggelse, og samtidig er der indbygget værnsregler til beskyttelse mod det grænseløse arbejde. 

Omkring arbejdets tilrettelæggelse siger loven, at arbejdstiden skal udføres på arbejdsstedet. Som 

noget helt nyt har du nu ret og pligt til at udføre alt arbejde på arbejdsstedet. Danmarks Lærerfor-

ening forsøgte ihærdigt at advare politikerne om, at denne firkantede måde at arbejde på slet ikke 

passer til den vigtige arbejdsopgave, som lærerne løfter.  

I Aalborg Kommune betyder dette, at Aalborg Lærerforening og Aalborg Kommune ikke længere 

er fælles om en arbejdstidsaftale. Arbejdstidsaftale A11 var en lokal udmøntning af en central be-

stemt overenskomst, som KL og LC havde indgået i 2008.  

 

Ingen mulighed for lokal arbejdstidsaftale 

Selvom der ikke mere findes en overordnet aftale, vil det efter 

Lov 409 være muligt at indgå lokale eller kollektive løsninger. 

Både Moderniseringsstyrelsen og Kommunernes Landsfor-

ening (KL) henstiller til, at der ikke indgås lokale aftaler. 

KL udsendte den 23. maj 2013 et borgermesterbrev til landets 

kommuner, hvori de skrev: 

”Folkeskolen er efter mange års pres fra kommunerne endelig 

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 kommunen 

med det formål at forbedre folkeskolens resultater.  

Udviklingen skal bæres igennem af kommunale beslutninger, som træffes efter dialog og samarbej-

de med alle relevante lokale interessenter, ikke mindst de fagligt fremmeste lærere, som kan vise 

vej for andre.  
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I den proces bør kommunerne ikke sætte de nye frihedsgrader over styr ved at båndlægge det frem-

tidige handlerum gennem indgåelse af nye lokale aftaler eller give tilsagn om aftaler med den lo-

kale kreds af Danmarks Lærerforening eller tillidsrepræsentanten om, hvor meget arbejdstid læ-

rerne bruger til forskellige arbejdsopgaver.  

 

KL finder derfor anledning til igen at tage afstand fra indgåelsen af egentlige juridisk bindende 

lokale aftaler og samtidig opfordre til inddragelse af de relevante lokale aktører i udviklingen af 

en ny folkeskole”. 

Desværre har kommunalpolitikerne i Aalborg Kommune valgt at følge KL`s henstilling om ikke at 

indgå lokalaftale med Aalborg Lærerforening om arbejdets tilrettelæggelse. På byrådsmødet den 

24. juni 2013 drøftede politikerne muligheden for at indgå lokalaftaler for Aalborg Kommunes 

skoler. Byrådet besluttede på mødet, at det ikke skulle være muligt at indgå lokalaftaler om ar-

bejdstid. Da det med byrådets beslutning ikke er muligt at indgå nogen form for aftale, er det Lov 

409, der regulerer arbejdstiden.  

Lærere og børnehaveklasseledere er forpligtet til at følge loven, ingen tvivl om det. Fremadrettet 

regnes arbejdstiden fra man kommer på arbejdspladsen til, at man går hjem igen. Det betyder, at 

alle skal aflære tidligere praksis, hvor det har været helt naturligt at veksle imellem at forberede sig 

som team på skolerne, og stille sit hjem til rådighed for den individuelle forberedelse. En så omfat-

tende forandring af skolen tager tid. Aalborg Lærerforening er bekymrede for, at fast arbejdstid 

medfører, at det bliver svært at opretholde samme faglige niveau i forberedelsen, når denne bliver 

splittet op i tilfældige småbidder og passes ind i den enkelte lærers skema. 

Det er helt naturligt, hvis du og dine kollegaer er bekymrede og usikre på, hvad fremtiden bringer. 

Desværre har vi for nuværende ikke endegyldige svar på alle de meget relevante spørgsmål og ud-

fordringer. Aalborg Lærerforening vil i den kommende tid afholde kurser for din tillidsrepræsen-

tant og din arbejdsmiljørepræsentant, hvor de bliver klædt på til at handle efter Lov 409, samt sikre 

retten til et godt og trygt arbejdsmiljø.   

Jan Knærkegaard og Dorthe Kamp 
 
 

Inklusionsundersøgelse 
 

Kredsstyrelsen i Aalborg Lærerforening siger et stort tak til de mange medlemmer, som har delta-

get i inklusionsundersøgelsen. 

Vi er i gang med analysearbejdet og vil efterfølgende anvende materialet i vores politiske arbejde.  

Vi vil selvfølgelig også informere jer alle om undersøgelsens resultater i et kommende informati-

onsbrev, og alle tillidsrepræsentanter vil få undersøgelsens resultater gennemgået på et tr-møde 

med henblik på det videre arbejde på skolerne. 

Kredsstyrelsen 
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Lørdag d. 7. december 2013 kl. 14.00-16.00 

Billetter sælges fra 13. november til 3. 

december på kredskontoret (Nytorv 3, 

2) og på www.billetto.dk/alfjulefest 

 


