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Invitation til virtuel underskrivning af arbejdstidsaftale                

for lærere og børnehaveklaseledere på Frederiksberg 
 

 

Kære Kollega 

Som vi skrev i vores nyhedsbrev før jul, har Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Lærerforening indgået en 

lokalaftale med udgangspunkt i den nye nationale arbejdstidsaftale (A20). 

 

Som en formel afslutning på forhandlingerne vil der på fredag den 15. januar kl. 11:30 til 12:00 være en virtuel 

underskriftsceremoni. Her vil borgmester Simon Aggesen, undervisningsudvalgsformand Michael Vindfeldt og 

kredsformand Lasse Hansen underskrive aftalen og dermed markere, at samarbejdet mellem kommunen og dens 

lærere og børnehaveklasseledere igen forgår under aftalte vilkår og med det fælles mål, at der skal være 

sammenhæng mellem tid/opgave og undervisning/forberedelse, samt at skole er noget, vi laver sammen. 

 

Du er inviteret med til ceremonien, som foregår på Teams. Brug dette link for at tilgå begivenheden. 

 

Du kan læse både A20 og den lokale arbejdstidsaftale på Frederiksberg Lærerforenings hjemmeside, hvor en 

underskrevet version også vil være tilgængelig efter ceremonien. På næste side i denne invitation kan du se en kort 

præsentation af aftalen. I løbet af foråret, vil du høre mere fra kredsen og til din tillidsrepræsentant om aftalen og 

dens muligheder.   

 

Vi håber at se mange af jer på fredag, hvis I kan få det til at gå op med fjernundervisning, evt. hjemsendt børn og andre 

corona- og arbejdsrelaterede forhold. 

 

 

 

 

 

Mange hilsner 

 

 

 

 

Bestyrelsen 

 

 
  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGYyNzEwMTctMmNhMS00MDJiLTllNzgtMTY0MTM3ZmFkYTE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229b71d717-38b1-4813-83b9-2751f1b00093%22%2c%22Oid%22%3a%227896360f-613f-44a1-9761-23cc6e0ef7af%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d
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Kort præsentation af den nye lokale arbejdstidsaftale. 

 

Lokalaftalens grundlag er den nationale arbejdstidsaftale (A20). I korte træk supplerer den lokale aftale A20 ved at: 

 

• Have et undervisningsmaksimum:  

o max 26 lektioner for den almindelige lærer (der kan i få tilfælde være lærere, der kan undervise op 

til 27 lektioner) 

o max 27 lektioner for børnehaveklasseledere 

o max 25 lektioner for lærere, der skal på lejrskole 

o max 24 lektioner for en nyuddannet lærer (25 lektioner 2. år) 

• Have en definition på både fælles og individuel forberedelse, så det er tydeligt, hvad der ligger i opgaven 

• Sikre, at også tid til fælles forberedelse fremgår af opgaveoversigten (A20 sikre at tid til individuel 

forberedelse fremgår af opgaveoversigten) 

• Sikre, tiden til elevpauser (herunder fx tilsyn) fremgår af opgaveoversigten, så den ikke kan tælle med i den 

øvrige tid 

• Arbejdstidsopgørelsen bliver frivillig, og at man kan starte opgørelsen i løbet af året. Hvis ikke tiden opgøres 

betragtes det planlagte som det præsterede 

• Fastslå at der fortsat er 210 arbejdsdage for lærere og børnehaveklasseledere på Frederiksberg 

• Fastlægge vilkår for kredsens tillidsrepræsentanter på skolerne 

 

Derudover indeholder aftalen en konkret udmøntning af A20’s samarbejdsspor, som skal danne grundlag 

prioriteringen af lærernes arbejdstid i samarbejde mellem lærer og lærere/kreds og kommune, og hvis formål er, at 

understøtte og sikre sammenhæng mellem tid og opgaver samt undervisning og forberedelse. 

 


