
                                                   
 

Invitation til årligt møde om lærernes arbejdstidsaftale 

 

Kære skoleleder og tillidsrepræsentant 

Som en del af det centrale samarbejdsspor i lærernes arbejdstidsaftale skal der indhentes viden om, hvordan 

skolerne arbejder med kommunens overordnede målsætninger samt erfaringer fra skolerne, som kan have 

betydning for kommunens prioritering af lærernes arbejdstid og de opgaver, som lærerne skal varetage det 

kommende skoleår.  

I den anledning vil BUF, SKK og KLF gerne invitere til områdevise drøftelser med områdets skoleledere og 

tillidsrepræsentanter.  

Her skal vi kigge tilbage på det første år med den nye arbejdsaftale med fokus på at dele erfaringer med det lokale 

samarbejde om skoleplan, samarbejdsmøde, opgaveoversigter mv. Som forberedelse skal vi bede jer drøfte følgende 

spørgsmål inden I deltager i mødet: 

 

• Hvordan har I arbejdet med kommunens overordnede målsætninger? 

• Hvad har I gjort jer af positive erfaringer med det lokale samarbejde om målsætninger og prioriteringer i 
skoleplanen? 

• I hvor høj grad fungerer opgaveoversigten som et værktøj, der gør det muligt at vurdere sammenhængen 
mellem opgaver og tid? 

• Hvad har udfordret jer i processen? 

• Hvad vil I gøre anderledes frem mod næste skoleår? 
 

I den anden halvdel af mødet skal vi se fremad mod næste skoleår, og der vil bl.a. blive givet en aktuel status på 

politiske beslutninger for den københavnske folkeskole fx på baggrund af årets budgetforlig.  

 

Møderne afholdes på følgende datoer: 

Område Brønshøj, Vanløse, Husum: Tirsdag den 21. september kl. 14-16, Jydeholmen 15.  

Område Amager: Mandag den 27. september kl. 14 – 16 i Multisalen på Peder Lykke Skolen 

Område Nørrebro / Bispebjerg: Tirsdag den 28. september kl. 14 – 16, Områdekontor stort mødelokale 4.1 og 4.2. 

Område Indre By / Østerbro: Onsdag den 8. september 2021, kl. 1400 – 1600, Områdekontor 

Område Valby, Vesterbro, Kgs. Enghave: Mandag den 27. september kl. 8.30 – 10.30 i mødelokalerne Havnen og 

Marinaen 

 

Vel mødt! 

 

Børne- og Ungdomsforvaltning          Københavns Skolelederforening  Københavns Lærerforening 


