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Planlægningen af næste skoleår 

 

Mange skoler er nu godt i gang med skoleplanen og hermed også en præcisering af 

målsætninger og diskussion af prioriteringer. 

 

Har I udarbejdet gode klasselærerbeskrivelser + tidsestimat på opgaven, vil vi me-

get gerne lægge eksempler på DLF InSite til inspiration for jeres TR-kolleger. Det 

samme gælder for opgavebeskrivelse og tidsestimat for henholdsvis TR, TRS og 

AMR.  

 

Vi hjælper gerne de steder, hvor processen går langsomt eller er gået i stå. Vores 

oplevelse er, at det en række steder hjælper meget med lidt sparring mellem en af 

foreningens konsulenter og TR.  

 

På baggrund af referater fra gruppearbejdet på mødet 15. april er det vigtigt at 

præcisere følgende: 

• Arbejdstidsaftalen har ikke medført flere undervisningstimer. Det vil være 

skolens økonomi, der er afgørende for den gennemsnitlige undervisningstid, og 

flere undervisningstimer til den enkelte vil med A20 betyde, at der er andre op-

gaver for en lærer med mange undervisningstimer, der skal fjernes eller nedpri-

oriteres.  

• Tid til TR, TRS og AMR betyder ikke, at andre kolleger skal løse flere op-

gaver. A20 betyder, at der på alle områder skal være en balance mellem opga-

vens omfang, og den tid der tildeles. For at det skal komme til at hænge sam-

men, kan der være behov for at fjerne en række opgaver. På baggrund af mel-

dinger fra jer har vi kontaktet flere områdechefer og præciseret, at det ikke er 

ok, hvis der i ledergruppen i området lægges et ensartet niveau for den tid, der 

tildeles til TR, TRS og AMR. 

• Elevpausetid skal indgå med det faktiske elevpausetidsforbrug og kan ikke 

tidsfastsættes til eksempelvis 100 timer. Efter foreningens vurdering, som er 

foretaget på baggrund af en række konkrete skemaer vil elevpausen for 45 min 

undervisning være ca. 15 minutter (inkl. mødetid før og efter undervisningslek-

tionerne). Det betyder, at en lærer med fx 26 undervisningslektioner pr. uge 

bør have et tidsestimat på 260 timer som, skal fremgå af opgaveoversigten.     

 

 

Med venlig hilsen  

Lars Sørensen, formand for Københavns Lærerforening 

 


