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Ledelsen skal forud for skoleårets start for hver 

enkelt lærer udarbejde en opgaveoversigt i det ad-

ministrative system. Opgaveoversigten udarbejdes 

på baggrund af dialog mellem ledelse og lærere. Op-

gaveoversigten udarbejdes på baggrund af saglige og 

gennemskuelige kriterier (se bilag om kriterier herfor).

Som et led i fagfordelingsprocessen og i ønsket om at 

sikre gode og rolige arbejdsforhold, har ledelsen forud 

for færdiggørelsen af opgaveoversigterne drøftet 

ledelsens prioriteringer og kriteriernes anvendelse 

i forhold til lærernes arbejdstidsanvendelse med 

skolens TR. 

Ledelsen sikrer i sin prioritering af lærerens opgaver, 

at der er sammenhæng mellem lærerens arbejdstid, 

det tildelte undervisningstimetal, forberedelse og 

efterbehandling af undervisning og de øvrige opgaver 

læreren varetager, i forståelsen af, at jo højere lære-

rens undervisningstimetal er, jo større er behovet for 

forberedelse og jo mindre er tiden til andre opgaver.

Såfremt ledelsen vurderer, at opgaveoversigten 

ikke er fyldt op med lærerens opgaver, påføres dette 

opgaveoversigten og ledelsen afholder drøftelse med 

den enkelte lærer om opgaveoversigten. 

Drøftelsen indeholder blandt andet ledelsens 

beskrivelse af et cirka ikke-forbrugt arbejdstid.

Opgaveoversigten er et dynamisk og fleksibelt 
arbejdsdokument. Det betyder, at ledelsen kan 

ændre i opgavernes indhold eller omfang i løbet af 

arbejdsåret. Ændres opgaveoversigtens indhold eller 

omfang i væsentlig grad, drøfter ledelsen dette snarest 

muligt – og forud for ændringen – med læreren.

Detaljeringsgraden af opgaveoversigten drøftes og 

afklares lokalt mellem skolens leder og TR, idet målet 

med oversigten er, at den enkelte lærer ud fra denne 

samt mål- og rammebeskrivelse kan få overblik over 

egne opgaver, deres placering på året samt forvent-

ningerne til selve opgaveløsningen. Såfremt der ikke 

kan opnås enighed, anvendes den fælleskommunale 

minimumsstandard jf. vedlagte bilag med eksempel.

For at sikre kvalitet i forberedelsen af opgaverne og 

undervisningen samt samarbejdet i teamet skal det 

sikres, at alle lærere og børnehaveklasseledere har 

kendskab til det kommende skoleårs større opgaver 

og undervisning senest den 15. juni. Opgaveover-

sigten udleveres senest 4 uger før skolestart. 

Skoleledelserne sikrer, at der gennemføres samtale 

mellem ledelsen og teamet/faggruppen om teamets/

faggruppens samlede opgaver. Den enkelte lærer har 

ret til en individuel samtale om sin opgaveoversigt. I 

drøftelsen af opgaveoversigten indgår en drøftelse af 

det forventede tidsforbrug til de forskellige opgaver.

BILAG 2

I FORSTÅELSESPAPIRET OM LÆRERNES ARBEJDSTID 
PÅ FOLKESKOLER OG SPECIALSKOLER PÅ FREDERIKSBERG 
STÅR DER BLA:

HVAD SKAL MIN OPGAVEOVERSIGT INDEHOLDE?

MÅLET MED OPGAVEOVERSIGTEN ER AT SIKRE, 

a)  at du har overblik over egne opgaver, deres placering på året 

 og forventningerne til indholdet 

OG 

b)  at der er sammenhæng mellem din arbejdstid  opgaver, du har fået, 

 og den arbejdstid, du har til rådighed.

Tillidsvalgte og bestyrelse i Frederiksberg Lærerforening opfordrer dig 

til at anvende et værktøj  til at opgøre din arbejdstid, således at du kan 

sikre dig at din årsnorm overholdes.
Med kollegial hilsen
Tillidsvalgte og bestyrelse 
i Frederiksberg Lærerforening
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LISTE OVER ARBEJDSOPGAVER, SOM KAN REDUCERES/ÆNDRES
MINE FORSLAG TIL LEDELSEN VIL VÆRE (I PRIORITERET RÆKKEFØLGE).

Opgaver som er til mindst gavn for undervisningen og mit arbejdsmiljø:

1)

2)

3)

4)

5)

Opgaver som gavner undervisningen og mit arbejdsmiljø mest:

1)

2)

3)

4)

5)

HVAD GØR JEG, HVIS MIN OPGAVEOVERSIGT 
IKKE ER AFKLARENDE?
HVIS DIN OPGAVEOVERSIGT:

a) ikke giver dig det fornødne overblik over dine arbejdsopgaver

OG/ELLER

b) indeholder for mange opgaver/opgaverne er prioriteret uhensigtsmæssigt 

OG/ELLER

c) at du har for lidt tid til at løse dem

 ... så vil vi anbefale dig at booke et møde med din leder hurtigst muligt.

For en fuldtidsansat er arbejdstiden i 2016/17: 1694,6 timer
Frederiksberg Kommune stiller et værktøj til rådighed, men du kan anvende et andet. 
I den fælles forståelse mellem FLF og kommunen er udgangspunktet at din ledelse har tillid 
til din arbejdstidsopgørelse. 
Din TR/AMR/TR-suppleant vil: 
a) kunne medvirke til at intentionen opfyldes og bogstavet i den fælles forståelse med 
Frederiksberg Kommune om opgaveoversigtens indhold overholdes 
og 
b) hjælpe dig med at afklare, hvilke opgaver, du vil foreslå ledelsen at reducere/ændre
Se bilag 2

HVORDAN KVALIFICERER JEG MØDET MED MIN LEDER 
OM OPGAVEOVERSIGTEN?
OVERVEJELSER FORUD FOR MØDET:

• skal jeg have min TR/AMR med? 
• hvilke opgaver kan forandre min arbejdssituation og give mig bedre muligheder 
 for at løse opgaverne , dvs en liste over de opgaver jeg mener kan fjernes/ændres. 

OVERVEJELSER TIL MØDET (MEDBRING GERNE):

• din opgaveoversigt
• dit arbejdsskema (undervisning + møde-skema)
• skolens “Mål og rammer” (hvis de findes)
• skolens årskalender
• en liste over de opgaver, som du kan foreslå ledelsen at fjerne/ændre

NOTER:
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