
   

Til tillidsrepræsentanten / 

suppleanten 

 

 

 

 

 7. oktober 2021 

TR-udsendelse nr.: 15 20/21 

 

 

Til tillidsrepræsentanterne ved folkeskolerne i BUF og de private gymnasiers 

grundskoler. 

 

- Hjælp til at afslutte registreringen af arbejdstiden 

 

I TR-udsendelse nr. 35 fra Danmarks Lærerforening er tillidsrepræsentanterne ble-

vet anmodet om at foretage en registrering af læreres og børnehaveklasselederes 

planlagte arbejdstid. Databasen kan du som tillidsrepræsentant tilgå via forsi-

den på DLFInsite. 

Formål 

Formålet med registreringen er, at tillidsrepræsentanten, KLF og foreningen cen-

tralt kan følge udviklingen i lærernes planlagte arbejdstid på baggrund af ’Aftale 

om arbejdstid for undervisere i kommuner’ (A20) og ’Aftale om arbejdstid for un-

dervisere i staten’ (A21 staten). 

Registreringen skaber et grundlag for tillidsrepræsentanten, kredsen og foreningen 

centralt til at vurdere, om foreningens målsætninger med at realisere den indgåede 

arbejdstidsaftale indfris, samt om der er behov for eventuelle initiativer. 

Registreringen foretages med udgangspunkt i de udleverede opgaveoversigter i 

forbindelse med skoleårets begyndelse. 

Registrering – vigtig introvideo 

Når du logger ind for at påbegynde registreringen, kan du tilgå en introvideo med 

en kort introduktion til, hvordan systemet skal bruges. Det er vigtigt, at du ser 

denne video forud for påbegyndelse af registreringen.  

KLF har fuld forståelse for, at det er en meget stor arbejdsopgave, som pålægges 

tillidsrepræsentanterne. Det er derfor besluttet, at der både 

 

Torsdag 14. oktober kl. 14 – 16 på Frydendalsvej 24, 2. sal  

 

Torsdag 28. oktober kl. 14 – 16 på Frydendalsvej 24, 2. sal  

 

tilbydes hjælp til at komme i gang med opgaven 



 

 

Man skal medbringe egen bærbar pc og skolens opgaveoversigter. 

Hjælpen vil kun være en starthjælp, man kan altså ikke forvente, at sekretariatet og 

bestyrelsen vil kunne hjælpe med hele registreringen. 

 

Se i øvrigt TR udsendelse nr. 35 fra 2021 fra DLF med tilhørende vejledning, som 

kan findes på DLF InSite (Vidensbanken). 

 

Alle, der ønsker hjælp, skal tilmelde sig til svar011@dlf.org senest tirsdag 12. ok-

tober.  

Angiv venligst følgende: Tilmelding til Åben datastue, og om det er til mødet 14. 

eller 28. oktober som tilmeldingen vedrører. 

 

Indholdet i de to dage er ens, man kan derfor vælge den dato, hvor der ikke er et 

områdemøde, som man skal deltage i. 

 

Der vil være kaffe, kage og frugt ved mødet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Ivan Jespersen  

mailto:svar011@dlf.org

