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Hvilke regler gælder for opgørelse af arbejdstiden i denne tid?
Den lokale arbejdstidsaftale er fortsat gældende.
Det betyder bl.a. jf. lokalaftalen:
Forberedelse og opgaveoversigt
Tiden til forberedelse findes ved at gange de afsatte timer til undervisningsopgaven og understøttende undervisning med 0,5.
Leder og medarbejder har en løbende dialog om balancen mellem opgaverne. Udgangspunktet for dialogen er lærerens opgaveoversigt, og om der eventuelt skal
ske ændringer i fordeling mellem undervisning/forberedelse og øvrige opgaver.
Der er en særlig opmærksomhed på nyuddannede og deltidsansatte.
KLF´s kommentar: Markering af ændringer i opgaveoversigten kan ske ved at udarbejde en ny opgaveoversigt eller ved tydeligt at markere i den hidtidig opgaveoversigt, hvad der er ændret. Det er bl.a. vigtigt at have et samlet overblik over
antallet af undervisningsopgaver samt om årsnormen på 1.680 timer overskrides
Hvis en fuldtidsansat på årsplan har mere end 750 klokketimers undervisning skal
der udbetales ekstra undervisningstillæg som p.t. udgør 127,60 kr. pr. time + pension. For deltidsansatte beregnes denne grænse forholdsmæssigt.
Særligt for deltidsansattes merarbejde
Merarbejde er de timer en deltidsansat arbejder mere i normperioden end anført i
ansættelsesbrevet. Deltidsansattes eventuelle merarbejde opgøres ved normperiodens afslutning. Merarbejde erstattes med frihed eller afregnes med normal timebetaling.
Merarbejde skal altid aftales mellem leder og medarbejder
Hvis skolelederen vurderer, at det ikke er muligt at afspadsere merarbejdet i
normperioden, skal merarbejdet udbetales snarest muligt, efter timerne er gennemført. Ved merarbejde af fastere karakter foretages en ændring af beskæftigelsesgraden (evt. tidsbegrænset).

Hvis en deltidsansat arbejder mere end 1680 i en fuld normperiode betragtes det
som overarbejde. Dette opgøres og afregnes i forbindelse med normperiodens udløb.
Overarbejde
Hvis ændringer i opgaveoversigten resulterer i overarbejde i en periode, således, at
årsnormen overskrides, skal der indgås en skriftlig aftale herom.
Flekstid

Efter ønske fra den enkelte lærer skal skolelederen bestræbe sig på, at den enkelte
ud af den samlede tid til forberedelse som et pejlemærke kan få omkring 5 timer i
skoleugerne med ordinær undervisning med mulighed for at foretage et individuelt
valg om, hvor og hvornår forberedelsen og efterbehandlingen finder sted.
Med venlig hilsen
Ivan Jespersen
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