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Kongresvedtagelse
På baggrund af Lærerkommissionens analyser anviser kommissionen en ny
tilgang til arbejdstidsforhandlingerne, som de betegner ”samarbejdssporet”.
Med afsæt heri er målet for de kommende forhandlinger, at LC og KL med en
overenskomstforpligtende arbejdstidsaftale finder løsninger på de udfordringer,
som kommissionen har identificeret.
Parternes fælles overordnede målsætning om at skabe rammer, der sikrer størst
mulig kvalitet i undervisningens forberedelse, gennemførelse og efterbehandling, styrker den professionelle kapital og forbedrer lærernes arbejdsmiljø, skal
være bærende for forhandlingerne. Det er væsentligt, at en arbejdstidsaftale
skaber et fælles ansvar for, at alle lærere, børnehaveklasseledere og skoleledere
har mulighed for at lykkes med deres opgave.
Danmarks Lærerforening vil i forhandlingerne forfølge følgende mål:











Procedureregler, der sikrer et aftalebaseret forpligtende samarbejde
mellem KL og LC, kommune og kreds samt skoleledelse og TR om
konkrete handlinger med henblik på at nå de overordnede målsætninger
Samarbejde om prioritering af arbejdstidsressourcen, der sikrer sammenhæng mellem tid og opgaver og mellem undervisning og forberedelse, så lærerne har mulighed for at gennemføre undervisning af høj
kvalitet
Gennemsigtighed og tydelighed i planlægning og prioritering af anvendelsen af lærernes arbejdstid og en sikring af, at ledelsen inddrager den
samlede lærergruppe i den overordnede prioritering
Et ledelsesrum, der sikrer, at ledelsen tager hånd om den enkelte lærers
arbejdssituation, herunder gennem løbende opfølgning på og eventuel
omprioritering af opgaverne
Beskyttelse af tiden til forberedelse
Fleksibilitet i lærernes tilrettelæggelse af arbejdet

En central arbejdstidsaftale skal i sig selv udgøre et samlet og tilstrækkeligt regelsæt for anvendelsen af lærernes arbejdstid i alle kommuner. Det skal samtidig være forudsat, at de eksisterende lokale arbejdstidsaftaler kan fortsætte, og

at eksisterende og nye lokale aftaler kan supplere og udfolde elementerne i den
centrale arbejdstidsaftale.
KL og LC blev ved OK18 enige om et fornyet ”Ny Start” samarbejde centralt
og lokalt med det formål at understøtte en positiv udvikling af folkeskolen.
Aftalen har generelt styrket samarbejde mellem aftaleparterne centralt og lokalt.
Danmarks Lærerforening vil i de kommende forhandlinger inddrage de positive
erfaringer, der er gjort med ”samarbejdssporet” i flere af de lokale arbejdstidsaftaler.

Vedtaget på Danmarks Lærerforenings ekstraordinære kongres forsamlet til
møde den 5. februar 2020.

