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Normperiode 

Som et led i forhandlingerne mellem LC og KL om en samlet arbejdstidsaftale præsenteres her forslag inden 

for temaet normperiode eller placering af årets arbejdstimer.  

Ugenorm 

Dette forslag tager udgangspunkt i de gældende regler for skolesekretærer og er beskrevet i Bilag B til HK’s 

overenskomst for IT og administration mv.  

Med en ugenorm er den normale ugentlige arbejdstid for fuldtidsbeskæftigede 37 timer, der som hovedregel 

fordeles på ugens 5 første hverdage. I en anerkendelse af arbejdspladsens behov, er det muligt at omlægge 

arbejdstiden. Arbejdstiden kan omlægges, så de ansatte ikke arbejder i skoleferier og på skolefridage. 

Hvis en lærer ikke skal arbejde i skoleferier og på skolefridage, kan arbejdstiden omlægges, så læreren 

eksempelvis alene arbejder i 42 uger. 40 uger med undervisning, og to uger i skoleferier. Den gennemsnitlige 

ugentlige arbejdstid, som danner grundlag for aflønningen, er for fuldtidsbeskæftigede 37 timer. Medarbejderen 

har krav på 5 ugers ferie, og der er hvert år tilnærmet 10 søgnehelligdage, hvilket svarer til to arbejdsuger. Et 

eksempel for skoleåret 2020/2021 med 8 søgnehelligdage vil se således ud: 

(52 𝑢𝑔𝑒𝑟−6,6 𝑢𝑔𝑒𝑟)𝑥 37 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑟

42 𝑢𝑔𝑒𝑟
= 40 timer 

Dermed bliver den faktiske ugentlige arbejdstid 40 timer. 

Dermed er der altså en række uger med arbejdsdage med en faktisk ugentlig arbejdstid på eksempelvis 40 timer. 

Den ugentlige arbejdstids placering fastsættes ved lokal forhandling. Skoleledelsen fastlægger i god tid den 

endelige placering af den daglige arbejdstid i ugen for den enkelte lærer. Der kan ske omlægning af den fastelagte 

daglige arbejdstid i ugen således, at begyndelsestidspunktet er tidligere og /eller sluttidspunktet er senere. Alt 

arbejdstid ud over den fastlagte ugenorm er overarbejde, der skal godtgøres.  

Et eksempel kan se således ud: 

Mandag 07.45-15.15 7,5 timer 

Tirsdag 07.45-16.45 9 timer 

Onsdag 07.45 –15.45 8 timer 

Torsdag 07.45-15.45 8 timer 

Fredag 07.45-15.15 7,5 timer 

Sum  40 timer 

 

Mandag 07.45-14.30 6,75 timer  

Tirsdag 07.45-19.30 11,75 timer Forældremøde 

Onsdag 08.30 –15.30 7 timer  

Torsdag 07.45-15.15 7,5 timer  

Fredag 07.45-14.45 7 timer  

Sum  40 timer  
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20-dages normperiode 

Dette forslag tager udgangspunkt i de gældende regler for skolesekretærer og er beskrevet i Bilag B til HK’s 

overenskomst for IT og administration mv. 

Arbejdstiden skal placeres som et gennemsnit for perioden 5 til 20 arbejdsdage. Dette tager højde for 

udsving i arbejdstid på de forskellige uger. 

Arbejdstiden kan således placeres med forskelligt omfang/timetal for den enkelte dag og uge indenfor 

perioden (5-20 dage) for at imødekomme hensyn til arbejdets forskellige opgaver. 

Fx kan 20 dages periode se således ud: 

Periode Planlagte arbejdstimer  Særlige opgaver 

Uge 45 (5 arbejdsdage) 38 timer   

Uge 46 (5 arbejdsdage) 48 timer  Skole/hjem samtaler  

Uge 47 (5 arbejdsdage) 37 timer   

Uge 48 (5 arbejdsdage) 37 timer  

Sum 160 timer  

 

Et andet eksempel kan se således ud (19 dages periode): 

Periode Planlagte arbejdstimer  Særlige opgaver/forhold 

Uge 20 (5 arbejdsdage) 41 timer   

Uge 21 (4 arbejdsdage) 28 timer  Pinse 

Uge 22 (5 arbejdsdage) 35 timer  9. Klasse læseferie 

Uge 23 (5 arbejdsdage) 48 timer Forberedelse af prøver 

Sum 152 timer  

 

Der kan ske omlægning af den fastelagte daglige arbejdstid i normen således, at begyndelsestidspunktet er 

tidligere og /eller sluttidspunktet er senere. Alt arbejdstid ud over den fastlagte norm er overarbejde, der skal 

godtgøres. 

Planen skal meddeles med et varsel. Den ugentlige arbejdstids placering fastsættes ved lokal forhandling. 

Skoleledelsen fastlægger den endelige placering af den daglige arbejdstid for den enkelte lærer i perioden.  

 

Månedsnorm 

Arbejdstiden beregnes for en periode på 1 måned (normperioden). Arbejdstiden for perioden udgør 7,4 

timer gange antallet af kalenderdage fratrukket fridage samt eventuelle søgnehelligdage, bortset fra 

søgnehelligdage, der falder på ugedage, hvor den ansatte i forvejen altid har fri. 

Ved månedens udløb opgør skolens ledelse den enkelte ansattes præsterede arbejdstid. Hvis det kan 

konstateres, at en lærer har præsteret overtid, skal overtiden efter den ansattes ønske enten udbetales med 
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førstkommende lønudbetaling eller afspadseres i hele dage/sammenhængende tid inden for de efterfølgende 

3 måneder. Arbejdstiden for måneden skal varsles. 

Disse forslag vedrørende normperiode skal ses i sammenhæng med det til KL udleverede papir (Udleveret 

til KL den 21. januar 2018) om arbejdstidsplan og opgørelse. Normperiode og planperiode følges ad. 

Arbejdstilrettelæggelsen for normperioden skal tage højde for, at læreren kan forberede den undervisning, 

læreren har ansvaret for. 

Alle elementer kan drøftes i afsøgning af mulighederne for en balanceret løsning for den samlede 

arbejdstidsaftale. 

 


