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§ 1. Aftalens område 

Stk. 1 
Aftalen omfatter skoleinspektører, viceskoleinspektører, afdelingsledere, ledende (sko-
le)psykologer, skolepsykologer og skolekonsulenter. 

Bemærkning: 
Aftalen gælder skolekonsulenter med ledelsesbeføjelser samt skolekonsulenter, for hvem 
kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at de skal omfattes af aftalen (d.v.s. med 
grundløn 42). Lærere med funktionsløn som skolekonsulenter er ikke omfattet. 

Stk. 2 
Skolepsykologer og skolekonsulenter uden ledelsesbeføjelser er ikke omfattet af aftalens § 3. 

§ 2. Godtgørelse for merarbejde 
Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid finder anven-
delse for ledere omfattet af denne aftale. 

Bemærkning: 
Aftalen for Kommunernes Landsforenings område findes i samlemappen under afsnit 21.52. 
Ved viceskoleinspektørers, afdelingslederes, skolepsykologers og skolekonsulenters over-
gang fra arbejdstidsreglerne for lærere til denne aftale vederlægges eventuelt opgjort overar-
bejde efter reglerne om overarbejdsbetaling i aftalen om arbejdstid for lærere. 

§ 3. Andre opgaver end ledelsesopgaver 

Stk. 1 
Kommunalbestyrelsen kan fastsætte tiden til andre opgaver end ledelsesopgaver til den en-
kelte skoles ledelsesteam. Denne kan maksimalt udgøre 2/3 af ledernes samlede arbejdstid. 

Stk. 2 
Fordelingen af arbejdsopgaverne i ledelsesteamet foretages på den enkelte skole, dog således 
at ingen leder har andre opgaver end ledelsesopgaver i mere end 2/3 af den enkelte leders 
samlede arbejdstid. 

Bemærkning: 
Bestemmelsen omfatter alene ressourcefordelingen for den enkelte skoles ledelsesteam. 
Kommunalbestyrelsen kan disponere over lederens samlede arbejdstid i overensstemmelse 
med denne aftale, stillingens indhold og karakter - samt under hensyntagen til de opgaver, 
der bl.a. fastlægges ved folkeskolelovens § 45. 

§ 4. Undervisningskompetence 
Ledere, der er omfattet af denne aftale, skal have undervisningskompetence inden for under-
visningsområdet og har ret til at undervise. 
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Bemærkning: 
Det er forudsat, at skoleinspektører, viceskoleinspektører, afdelingsledere, skolepsykologer 
samt skolekonsulenter omfattet af denne aftale som hidtil er kvalificeret til at undervise, det 
vil sige at de opfylder de uddannelseskrav, der stilles i henhold til lov om folkeskolen. 

§ 5. Ikrafttræden og opsigelse 

Stk. 1 
Aftalen har virkning fra 1. august 2000. 

Stk. 2 
Aftalen kan af hver af parterne opsiges med 6 måneders varsel til en 31. juli, dog tidligst til 
den 31. juli 2004. Opsigelse skal ske skriftligt. 
 
København, den 31. maj 2000 
 
For 
Kommunernes Landsforening 
Ole Andersen 
Anders Havkrog 
 
For 
Frederiksberg Kommune 
Lars Due Østerbye 
Finn Bjørn 
 
For 
Lærernes Centralorganisation 
Anni Herfort Andersen 


