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Lærernes Centralorganisation stiller krav om en ny arbejdstidsaftale for lærerne ved de aktuelle 

forhandlinger om ny overenskomst. Med nærværende papir ønsker vi at uddybe begrundelserne herfor. 

Vores medlemmer udfører et arbejde af stor betydning for såvel den enkelte elev som for det danske 

samfund. Det er helt nødvendigt at skabe nogle rammer, der understøtter, at lærerne kan lykkes med deres 

opgave. 

 

Uddybning af arbejdstidskrav 

En ny aftale skal skabe rammer, der understøtter, at alle elever lærer så meget som muligt. Aftalen skal 

skabe gode rammer for, at læreren kan løse kerneopgaven - undervisningen – så kvalificeret, som muligt og 

til gavn for eleverne. Den skal desuden sikre, at lærerne kan leve op til folkeskolelovens bestemmelser og 

de politiske forventninger, der blandt andet er udtrykt i forbindelse med folkeskolereformen. Aftalen skal 

understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø og styrke den sociale kapital på arbejdspladsen. En ny aftale skal 

fungere som et godt planlægningsredskab for lederen i forhold til den særlige opgave at skulle planlægge et 

skoleår. Endelig skal en ny aftale modsvare aftalerne for andre ansatte i kommunerne. 

 

Status 

Folkeskolen er udfordret som samfundsinstitution i Danmark. Elever og deres forældre, skoleledere og 

lærere er i bekymrende omfang begyndt at søge væk fra folkeskolen. Der er brug for at styrke kvaliteten i 

og elevernes udbytte af undervisningen. Det sker ikke med de nuværende rammer for lærernes arbejde – 

tværtimod. Derfor er det helt nødvendigt, at parterne centralt meget konkret forholder sig til problemernes 

årsager – og gør noget ved dem. En væsentlig del af problemerne kan relateres til lærernes arbejdstids-

regler, Lov 409.  

Folkeskoleloven 

Det helt dominerende billede lige nu er, at lærerne ikke har nogen mulighed for at leve op til folkeskole-

lovens bestemmelser. Der er alt for mange opgaver i forhold til den tid, der er til rådighed. Folkeskolelovens 

§ 18 og 13 pålægger læreren at tilrettelægge en undervisning, der udfordrer den enkelte elev: 

”§ 13 Stk. 2. Som led i undervisningen skal der løbende foretages evaluering af elevernes udbytte heraf, 

herunder af elevens tilegnelse af kundskaber og færdigheder i fag og emner set i forhold til 

kompetencemål, færdigheds- og vidensmål og opmærksomhedspunkter, jf. § 10. Evalueringen skal danne 

grundlag for vejledning af den enkelte elev og for den videre planlægning og tilrettelæggelse af 

undervisningen, jf. § 18, og for underretning af forældrene om elevens udbytte af undervisningen, jf. stk. 

1.” 

”§ 18. Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af undervisnings- og arbejdsformer, metoder, 

undervisningsmidler og stofudvælgelse, skal i alle fag leve op til folkeskolens formål, mål for fag samt 

emner og varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger.” 
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Betydningen af § 18 og 13 understreges desuden af skolereformens først mål: ”Folkeskolen skal udfordre 

alle elever, så de bliver så dygtige de kan”. Folkeskoleloven pålægger endvidere læreren en lang række 

andre opgaver i tilknytning til undervisningens tilrettelæggelse og forberedelse, jf. bilag 1. Disse opgaver er 

blevet klart forøget i forbindelse med den nye folkeskolelov, hvor læreren pålægges et samarbejde omkring 

den understøttende undervisning, jf. § 16 a og øget samarbejde med kultur- og erhvervsliv, jf. § 3 

Konsekvenserne af arbejdstidsreglerne er langt de fleste steder, at kvaliteten af undervisningen er blevet 

dårligere, og eleverne ofte ikke får den undervisning, de har krav på. Det viser samstemmende tilbagemel-

dinger fra lærere og ledere. 

Arbejdsmiljø 

Situationen har endvidere alvorlige konsekvenser for lærernes psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmedicinsk 

klinik i Esbjerg beskriver det på denne måde: 

”De kommer her i forbindelse med den nye skolereform og nye arbejdstidsregler, hvor der er 
nogle ændrede arbejdsvilkår”, siger Lene Bech Jeppesen. 

”Det er både de yngre og de mere erfarne lærere, der bliver ramt, men de har næsten altid 
det til fælles, at de er både dygtige og engagerede. De oplever, at der er et højt arbejdspres, 
og de har svært ved at nå at blive forberedt til undervisningen inden for deres arbejdstid”, 
siger hun. 

”Og er det først gået galt, venter der som regel en længere sygdomsperiode. Og derefter 

venter der en langsom opstart. Der kan gå et halvt år fra sygemeldingen, til at de er oppe 

igen”, siger Lene Bech Jeppesen. 

Der er en udbredt mangel på forberedelse af undervisningen. Det generelle billede er, at meget undervis-

ning slet ikke er forberedt. Dermed får undervisningen et præg af tilfældighed. Nogle lærere giver udtryk 

for at være ”vikar i eget skema” – man kommer ind til eleverne i undervisningen fuldstændig uforberedt, 

måske med nogle kopi-ark under armen. Spændende og varieret undervisning, der udfordrer alle elever, 

forudsætter, at undervisningen er velovervejet, velorganiseret og velforberedt.  

Samarbejde 

Samarbejdet mellem lærerne og med andre faggrupper er mange steder ikke-eksisterende. Lærerne 

arbejder langt mere alene nu, end de har gjort tidligere. Der er et stort behov for at udvikle samarbejdet, og 

derudover er det et tydeligt mål i skolereformen, at der skal være et bedre samarbejde mellem lærerne og 

mellem lærere og pædagoger. Udviklingen med Lov 409 er gået i den stik modsatte retning. 

Samarbejdet er en forudsætning for, at folkeskolereformens intentioner kan blive til virkelighed. Den 

understøttende undervisning giver ikke mening for eleverne, og den opfylder ikke kravet om netop at være 

understøttende for den faglige undervisning, hvis ikke de lærere, pædagoger eller andre, der varetager 

opgaven, har mulighed for at samarbejde om den. 
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Ledelse 

I forbindelse med OK 13 argumenterede KL for, at ”rigide arbejdstidsregler i form af arbejdstidsaftalerne” 

skulle afskaffes for at give plads til ledelse. Det generelle billede er, at kommunerne ikke påtager sig 

ansvaret og ledelsespligten. Aben ender ofte på skolerne, og mange ledere er havnet i en situation, hvor 

der bruges uforholdsmæssigt meget tid på bureaukratiske opgaver i forhold til at planlægge, tilrettelægge 

og organisere skoledagen. Den del af ledelsesopgaven, som har direkte betydning for elevernes udbytte af 

undervisningen, er med lov 409 blevet alvorligt svækket. 

Det resulterer i, at lærerne ofte står tilbage med en oplevelse af fravær af den ledelse, de efterlyser, og 

lederne efterlyser mulighed for at kunne prioritere ledelse i forhold til skolens udvikling og kvalitet i 

undervisningen. 

Den danske model bygger på, at ledelsen – på alle niveauer – kan udøve ledelsesretten gennem samarbejde 

og indgåelse af aftaler. Hermed kan der sikres et smidigt administrationsgrundlag, der er accepteret og 

opleves retfærdigt af medarbejderne. 

Planlægning 

Lærerne giver udtryk for tilfældighed og uretfærdighed i opgavefordelingen, ligesom planlægningen, 

tilrettelæggelsen og ikke mindst opgørelsen af arbejdstiden lader meget tilbage at ønske. Mange steder er 

der ikke nogen, der har overblik over, hvordan og til hvad arbejdstiden i dag bliver anvendt. Der er alt for 

mange hovsa-beslutninger, der hverken tilgodeser eleverne, undervisningen eller arbejdsmiljøet. Det 

bekymrer i forhold til den opgørelse af arbejdstiden, der skal ske ved skoleårets afslutning. 

Sygefravær og vikardækning 

Sygefraværet er steget markant i størstedelen af landet. Mange sygemeldes på grund af stress, og belast-

ning af det psykiske arbejdsmiljø. Målinger af det psykiske arbejdsmiljø og den sociale kapital på mange 

skoler dokumenterer massive problemer. 

Mange lærere og ledere vælger at sige farvel til den danske folkeskole. Lærere og ledere oplever, at de ikke 

kan leve op til deres egne og samfundets ambitioner om at løfte eleverne og gøre et godt stykke arbejde. 

Alt for mange opgaver i forhold til den tid, der er til rådighed medfører et stort arbejdsmæssigt pres på den 

enkelte og en grad af frustration, der gør nogle lærere og ledere syge, og får andre til at forlade det job, de 

gennem mange år har brændt for.  

Vikardækningen foregår enten ved, at man i stigende grad lader personer uden de tilstrækkelige kvalifi-

kationer i form af en læreruddannelse varetage undervisningsopgaven, eller man lader skolens lærere 

varetage vikartimerne inden for den arbejdstid, der var planlagt til andet fx forberedelse eller samarbejde. I 

andre tilfælde får én lærer til opgave at holde opsyn med flere klasser.  

Rekrutteringsproblemer 

Situationens alvor understreges af, at det allerede nu er vanskeligt at få de nødvendige kvalificerede 

lærerkræfter i flere af landets kommuner. Antallet af ledige falder markant, og begyndende rekrutterings-

problemer viser sig i stadigt flere kommuner.  
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Vi har aldrig tidligere oplevet så mange, der skifter job på lærerområdet, som vi oplever i år. Der er en 

søgning hen mod at arbejde tæt på ens bopæl, hvilket forstærker problemerne i yderområderne.  

Ansøgertallet til læreruddannelsen har i de seneste år været markant faldende fra et i forvejen lavt 

udgangspunkt. En positiv ændring i ansøgertallet, vil først have virkning 4 år senere. Mangel på uddannede 

lærere kan medføre en negativ spiral, som vi har set det i Sverige, hvor der i dag mangler titusindvis af 

lærere i grundskolen. 

Vi oplever, at flere lærere i afmagt ”stempler ud” professionelt, jf. de tre beskrivelser i bilag 2. Den kultur-

forandring, dette er udtryk for, risikerer at få langvarige konsekvenser for skolen. Derfor er der behov for, 

at parterne NU sammen påtager sig ansvaret for at etablere de nødvendige rammer, som kan understøtte 

den gode undervisning og den gode skole. 

Problemerne må i væsentligt omfang tilskrives tankesættet bag Lov 409. Derfor har parterne et stort ansvar 

i at finde fælles løsninger ved forhandlingsbordet.  

 


