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PROJEKTBESKRIVELSE 
 

 

Implementering af Aftale om arbejdstid for undervisere i 
kommunerne 2020 

 

Baggrund og formål 
KL og LC har ved periodeforhandlingen 2020 indgået en ny central arbejdstidsaftale for undervisere i 
kommunerne – Arbejdstidsaftalen 20.  
 
Parterne ønsker med aftalen at understøtte den fælles målsætning om at skabe størst mulig kvalitet i 
undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital. 
 
Med aftalen ønsker parterne at skabe de bedste rammer for et tæt samarbejde på alle niveauer, mellem 
KL og LC, mellem kommune og kreds, mellem skoleledelse og tillidsrepræsentant og mellem 
kommune- og skoleniveauet. 
 
Projektet har som formål, at overenskomstparterne i fællesskab understøtter implementeringen af den 
nye aftale, herunder ift. de forpligtende samarbejder. Projektet består af fælles implementerings- og 
evalueringsaktiviteter i forhold til den nye arbejdstidsaftale.  
 

 

Projektets målgruppe 
Projektets målgruppe er samtlige kommuner og de lokale kredse af Danmarks Lærerforening, den 
lokale repræsentant for Uddannelsesforbundet, skoleledere og tillidsrepræsentanter samt 
overenskomstparterne.  
 

Succeskriterier 
Succeskriterierne for projektet er: 
 
At kommuner og lokale kredse af Danmarks Lærerforening, den lokale repræsentant for 
Uddannelsesforbundet, skoleledere og tillidsrepræsentanter: 
• har deltaget i de centrale parters fælles kick off om overgang til Arbejdstidsaftalen 20 
• finder, at de er orienterede om bestemmelserne om de lokale samarbejder og øvrige bestemmelser i 

Arbejdstidsaftalen 20 
• finder, at de kan få vejledning og rådgivning om den nye arbejdstidsaftale fra de centrale parter, 

herunder om samarbejdssporet.  
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At de centrale parter, KL og LC: 
• har indhentet viden om og lokale erfaringer med hvordan Arbejdstidsaftalen 20 er blevet 

implementeret i kommunerne og på skolerne. 
 

Styring og organisering 
Projektledelsen varetages af KL og LC. Projektledelsen består af XX fra KL samt XX fra Danmarks 
Lærerforening samt Uddannelsesforbundet. Projektledelsen vil i et vist omfang være partskonsulenter 
på projektet. 
 
Ud over projektledelsen deltager partskonsulenter i et omfang svarende til det timetal, der fremgår af 
budgettet. 
 
Projektlederne afgør i hvilket omfang, der tilknyttes eksterne konsulenter til projektet. 
 

Aktiviteter, metoder og produkter  
 
Når aftalen iværksættes, vil parterne i fællesskab: 
• Orientere kommuner, lærerkredse/lokale repræsentanter for Uddannelsesforbundet, ledere og 

tillidsrepræsentanter om indhold i og intentioner med Arbejdstidsaftalen 20  
• Rådgive og vejlede i forbindelse med den konkrete implementering af Arbejdstidsaftalen 20  
• Nedsætte et fortolkningsudvalg, der består af repræsentanter fra KL og LC. 

Fortolkningsudvalgets opgave er at afklare de lokale parters eventuelle fortolkningsspørgsmål.  
 
Fra 1. august 2022 vil parterne i fællesskab: 
• Følge implementeringen af Arbejdstidsaftalen 20, herunder at den omsættes til konkrete 

handlinger i alle kommuner og på alle skoler 
• Indhente lokale erfaringer med den kommunale redegørelse 
• Indhente lokale erfaringer med anvendelsen af skoleplanen 
• Indhente lokale erfaringer med transparens i skoleårets planlægning og opgavefordelingen   
• Indhente lokale erfaringer med anvendelsen af opgaveoversigter, herunder hvordan lærerens 

opgaveoversigt og drøftelsen herom kan danne grundlag for at vurdere sammenhængen mellem 
lærerens tid og opgaver  

• Indhente lokale erfaringer med håndtering af forberedelse 
• Indhente lokale erfaringer med opgørelse af lærerens arbejdstid 
• Indhente lokale erfaringer med nyuddannede 
• Afklare de lokale parters fortolkningsspørgsmål (fortolkningsudvalget). 
 

Milepælsplan/ tidsplan 
Projektet kører i perioden oktober 2020 til juli 2024. 

Fase Tidspunkt Milepæl 

1 4. kvartal 2020 I september-oktober 2020 planlægges og forberedes kick off for 
kommuner, lærerkredse, den lokale repræsentant for 
Uddannelsesforbundet, ledere og tillidsrepræsentanter om 
Arbejdstidsaftalen 20, hvor aftalen og dens intentioner gennemgås. 
 
I november 2020 afholdes kick off-møder for kommuner, kredse, den 
lokale repræsentant for Uddannelsesforbundet, skoleledelser og 
tillidsrepræsenter, der deltager sammen kommunevis. Hvert kick off-møde 
forestås af repræsentanter fra henholdsvis KL og DLF, herunder evt. 



 3 

politisk niveau. 
 
Såfremt det ikke er muligt at afvikle som fysiske møder, tager KL og LC 
fornyet stilling til, hvordan orienteringen af de lokale parter på begge 
niveauer kan tilrettelægges.  
 
Fortolkningsudvalg nedsættes. 
 

2 Skoleåret 21/22  I skoleåret 21/22 står de centrale parter til rådighed for rådgivning og 
vejledning i forbindelse med den konkrete implementering af 
Arbejdstidsaftalen 20, med særligt fokus på samarbejdssporet på hhv. 
kommune- og skoleniveau. 
 
Fortolkningsudvalget står til rådighed for de lokale parter. 
 

3 Skoleåret 22/23 I skoleåret 22/23 forestår de centrale parter den første indhentning af 
lokale erfaringer om implementering i udvalgte kommuner og på 
udvalgte skoler. 
 
De centrale parter indhenter lokale erfaringer med: 
• den kommunale redegørelse 
• anvendelsen af skoleplanen 
• transparens i skoleårets planlægning og opgavefordelingen 
• anvendelsen af opgaveoversigter, herunder hvordan lærerens 

opgaveoversigt og drøftelsen herom kan danne grundlag for at 
vurdere sammenhængen mellem lærerens tid og opgaver. 

• håndtering af forberedelse 
• opgørelse af lærerens arbejdstid 
• nyuddannede. 
 
Fortolkningsudvalget står til rådighed for de lokale parter. 
 

4 Skoleåret 23/24 I skoleåret 23/24 forestår de centrale parter den anden indhentning af 
lokale erfaringer om implementering i udvalgte kommuner og på 
udvalgte skoler. 
 
De centrale parter indhenter lokale erfaringer med: 
• den kommunale redegørelse 
• anvendelsen af skoleplanen 
• transparens i skoleårets planlægning og opgavefordelingen 
• anvendelsen af opgaveoversigter, herunder hvordan lærerens 

opgaveoversigt og drøftelsen herom kan danne grundlag for at 
vurdere sammenhængen mellem lærerens tid og opgaver. 

• håndtering af forberedelse 
• opgørelse af lærerens arbejdstid 
• nyuddannede. 
 
Fortolkningsudvalget står til rådighed for de lokale parter. 
 



 4 

5.  
XX (fastlægges 
senere) 

Parterne drøfter implementeringen af Arbejdstidsaftalen 20. 
  
Drøftelsen omfatter følgende emner: 

• samarbejdssporets virke på alle tre niveauer 

• den kommunale redegørelse 

• anvendelsen af skoleplanen 

• transparens i skoleårets planlægning og opgavefordelingen 

• anvendelsen af opgaveoversigter 

• håndtering af forberedelse 

• opgørelse af lærerens arbejdstid 

• nyuddannede. 

 
6. XX (fastlægges 

senere) 
Parterne foretager en evaluering af projektet i forhold til projektets formål 
og succeskriterier. 

 

 
 

Økonomi 
 Projektet er baseret på 2,5 mio. kr. i AUA-midler. 
 
 




