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§ 5. Samarbejde på skole-/institutionsniveau  

Grundlag for ledelsens prioriteringer  

Ledelse og tillidsrepræsentant drøfter overordnede målsætninger for skolen/institutionen og målsæt-

ninger for lærernes undervisning og øvrige opgaver, som ledelse og lærere vil arbejde for i den kom-

mende normperiode. På baggrund heraf drøfter ledelse og tillidsrepræsentant ledelsens prioriteringer af 

lærernes arbejdstid.  

Ledelsen har forud for drøftelsen skriftligt til tillidsrepræsentanten udleveret grundlaget for ledelsens 

prioriteringer, herunder ift. individuel forberedelse, det forventede gennemsnitlige undervisningstime-

tal, de enkelte prioriterede indsatser og opgaver samt prioriteringernes eventuelle betydning for lærer-

nes øvrige opgaver.  

Herudover indeholder grundlaget information om beslutninger, projekter og lignende, som er fastlagt af 

skolens/institutionens bestyrelse og ledelse, og den forventede andel af arbejdstid, der medgår hertil, 

samt eventuelle økonomiske rammebetingelser, der har konsekvenser for prioriteringer af lærernes ar-

bejdstid i den kommende normperiode.  

Ved skoler/institutioner med løbende elevoptag og/eller holddannelse flere gange i normperioden, in-

deholder grundlaget endvidere oplysninger om forventede holddannelser i normperioden. Ved sko-

ler/institutioner med døgnarbejdere, indeholder grundlaget endvidere det forventede gennemsnitlige 

antal kosttilsynstimer.  

Cirkulærebemærkninger til § 5, stk. 1:  

Grundlaget skal give indblik i og forståelse for ledelsens prioriteringer af lærernes arbejdstid. Der er ikke 

fastsat bestemte krav til, hvordan grundlaget udformes.  

Drøftelsen sker med henblik på at understøtte sammenhæng mellem lærernes arbejdstid og opgaver 

samt et rimeligt forhold mellem undervisning og forberedelse.  

Stk. 2. Skole-/institutionsplan 

Ledelsen udarbejder på baggrund af drøftelsen et forslag til en skole- /institutionsplan, som indeholder:  

− Ledelsens prioriteringer og grundlaget for prioriteringerne, jf. stk. 1,  

− overordnede beskrivelser af de prioriterede indsatser og opgavers indhold,  

− beskrivelse af klasselærer-/kontaktlæreropgaven, 

− hvad der forstås ved individuel forberedelse samt 

− antal lærere på skolen/institutionen.  

Cirkulærebemærkninger til § 5, stk. 2:  

Klasselæreropgaven/kontaktlæreropgaven kan fordeles på flere.  

Stk. 3. Ledelse og tillidsrepræsentant drøfter endvidere, hvordan der sikres transparens i planlægningen 

og opgavefordelingen. Ledelsen fastlægger efter drøftelse med tillidsrepræsentanten principper for 
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lærernes tilstedeværelse, mødeaktiviteter og balance mellem den enkelte lærers selvtilrettelæggelse af 

arbejdstiden og det fælles kollegiale samarbejde.  

Stk. 4. Samarbejdsmøde 

Målsætningerne og skole-/institutionsplanen præsenteres på et møde mellem ledelsen og lærerne med 

henblik på, at lærerne kan kvalificere målsætningerne og skole-/institutionsplanen forud for, at ledelsen 

træffer endelig beslutning. I drøftelsen indgår den fælles viden, jf. § 5, stk. 5. 

Cirkulærebemærkninger til § 5, stk. 4:  

På skoler/institutioner, som er opdelt i afdelinger og/eller fordelt på flere geografiske lokaliteter, drøfter 

ledelse og tillidsrepræsentant, hvordan samarbejdsmøderne gennemføres, så formålet med møderne 

opfyldes.  

Stk. 5. Fælles viden  

Ledelse og tillidsrepræsentant samarbejder om at indhente fælles viden om, hvordan de arbejder med 

skolens/institutionens målsætninger samt erfaringer, som kan have betydning for ledelsens prioritering 

af lærernes arbejdstid og de opgaver, som lærerne skal varetage den kommende normperiode, samt 

principper for lærernes tilstedeværelse, mødeaktiviteter og balance mellem den enkelte lærers selvtil-

rettelæggelse af arbejdstiden og det fælles kollegiale samarbejde. Ledelsen udarbejder på baggrund 

heraf og forud for vedtagelse af skolens/institutionens budget for det kommende år mindst én gang år-

ligt en skriftlig opsamling på erfaringer fra den forgangne normperiode. Tillidsrepræsentanten inddrages 

i udarbejdelsen med henblik på at kvalificere opsamlingen, inden den færdiggøres af ledelsen. Opsamlin-

gen indgår i drøftelsen på samarbejdsmødet, jf. § 5 stk. 4.   

Cirkulærebemærkning til § 5, stk. 5:  

Det er forudsat, at tillidsrepræsentanten har den fornødne tid til at kvalificere opsamlingen, herunder 

med inddragelse af lærerkollegiet.  

Cirkulærebemærkninger til § 5:  

Samarbejdet i § 5 tilrettelægges under hensyntagen til den konkrete skole- /institutionsstruktur og orga-

nisering og på en sådan måde, at formålet med drøftelserne muliggøres.  

Skole-/Institutionsplanen bidrager til en kvalificeret drøftelse af prioriteringerne af lærernes arbejdstid 

samt prioriteringernes eventuelle betydning for lærernes øvrige opgaver.  

Ledelse og tillidsrepræsentant kan aftale alternative fremgangsmåder for at inddrage lærerne og sikre 

transparens i ledelsens planlægning og prioriteringer af lærernes arbejdstid.  

Parterne er enige om, at tillidsrepræsentanten må anvende den tid, der er nødvendig til hvervets forsvar-

lige udførelse, når der tages hensyn til såvel institutionens arbejdsopgaver som omfanget af tillidsrepræ-

sentantens opgaver i relation til samarbejdet og øvrige opgaver.  

Parterne er endvidere enige om at henlede opmærksomheden på, at de øgede krav til tillidsrepræsentan-

ten bør medføre, at de får de nødvendige og tilstrækkelige vilkår for at udøve deres virke, herunder f.eks. 

den nødvendige tid og uddannelse samt tryghed i ansættelsen. 


