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Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne

Deltagere:

Repræsentanter for LC og repræsentanter for KL.
FORHANDLINGSPROTOKOL
1. ARBEJDSTID
Parterne er enige om en ny arbejdstidsaftale for underviserere i
kommunerne.
Med aftalen ophæves følgende bilag:
- Bilag 4: Politisk papir om arbejdstid
- Bilag 5: Uddrag af Forhandlingsprotokol mellem KL og LC af 8.
maj 2018
- Bilag 6: Nyansatte
i overenskomsterne:
- 50.01 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved
specialundervisningen for voksne
- 50.62 Overenskomst for lærere i ungdomsskolen
- 50.72 Overenskomst for lærere ved sprogcentre
2. LOKALAFTALER
Gældende lokalaftaler opsiges ikke med indgåelse af
Arbejdstidsaftalen 20. Den nye centrale arbejdstidsaftale kan fungere i
samspil med lokale aftaler, og det er op til de lokale parter at foretage
eventuelle tilpasninger til lokale forhold.
3. IMPLEMENTERING AF NYE ARBEJDSTIDSREGLER

Parterne aftaler en implementeringsplan for Aftalen om arbejdstid for
undervisere i kommuner.
Parterne er enige om at søge aktiviteterne finansieret via AUA.
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4. IKRAFTTRÆDEN
Aftalen gælder fra d. 1. august 2021, dog således at følgende
bestemmelser om samarbejde og planlægning gælder fra den 1. januar
2021 med henblik på, at alle dele af aftalen kan virke senest fra
skoleåret 2021/2022:
- § 3 Samarbejde på tværs af kommune- og skoleniveau for så vidt
angår at fælles viden om erfaringerne med samarbejdet på
skoleniveau kan indgå i drøftelser på samarbejdsmødet i skoleåret
2021/2022, jf. § 2, stk. 2.
- § 4. Samarbejde på skoleniveau ift. skoleåret 2021/2022.
- § 7. Opgaveoversigten ift. skoleåret 2021/2022.
- § 8. Forberedelse ift. skoleåret 2021/2022.
For sprogcentre, der følger kalenderåret som normperiode, skal
skoleåret 2021/2022 forstås som kalenderåret 2022.
5. AFSLUTNING
Parterne er enige om, at samtlige udvekslede arbejdspapirer i
forbindelse indgåelse af nærværende aftale med tilhørende bilag er
bortfaldet.
Parterne er enige om at indstille aftalen til godkendelse i de
kompetente forsamlinger.
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