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Kongresvedtagelse om implementering af A20 

 
Med Arbejdstidsaftale 20 arbejder lærerne igen under aftalte forhold. Kernen i 
aftalen er et forpligtende samarbejde, der skaber gennemskuelighed og overblik 
over arbejdstiden og prioriteringen af opgaverne, og som understøtter lærernes 
muligheder for at kunne udøve deres professionelle dømmekraft og at kunne 
lykkes med opgaven.  
 
Foreningen vil på alle niveauer tage sin del af ansvaret for, at A20 implemente-
res, så nedenstående målsætninger indfris. 
 
Målsætninger for forbedringer af lærernes arbejdssituation: 

• At lærerne oplever, at der skabes sammenhæng mellem tid og opgaver 

• At lærerne oplever et rimeligt forhold mellem undervisning og forbe-
redelse 

• At lærerne oplever, at den individuelle forberedelsestid er blevet prio-
riteret 

• At lærerne oplever en tydelig prioritering af opgaverne og gennemsig-
tighed om planlægning af skoleåret, herunder fordelingen af opgaver 

• At lærerne som kollektiv har indflydelse på ledelsens prioriteringer af 
lærernes arbejdstid 

• At viden om, hvordan der skabes den bedst mulig undervisning, læg-
ges til grund for prioriteringen af lærernes arbejdstid i kommuner og 
på skoler. 

 
Organisatoriske målsætninger: 

• At det forpligtende samarbejde mellem KL og LC om implementering 
af aftalen opleves i alle kommuner 

• At BKF, Skolelederforeningen og DLF samarbejder om en succesfuld 
implementering  

• At der i alle kredse etableres et samarbejde mellem kredsen og skolele-
derne om implementering af aftalen 

• At alle tillidsrepræsentanter og skoleledere har deltaget i fælles uddan-
nelse om A20 

• At alle kredse og tillidsrepræsentanter får den nødvendige bistand til at 
kunne varetage de nye opgaver, som A20 giver, fx gennem uddannelse 

• At alle kredse får den nødvendige bistand til at kunne understøtte til-
lidsrepræsentanterne i at varetage deres nye opgaver 

• At alle tillidsrepræsentanter får den nødvendige bistand til at kunne 
understøtte lærerkollegiets kollektive indflydelse på skolen 

• At foreningen har muliggjort, at kredse og tillidsrepræsentanter har 
rette færdigheder og viden til at indgå i drøftelser om prioriteringer af 
lærernes arbejdstid 

4.1 
Rammer og vilkår for 

 det gode arbejdsliv 



• At foreningen har skabt samspil mellem den centrale aftale og lokale 
aftaler.  

 

 
Vedtaget på Danmarks Lærerforenings kongres, forsamlet til møde den 23. september 2020. 


