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 15. oktober 2021 

TR-udsendelse nr.: 16 20/21 

 

 

 

 

 

Til tillidsrepræsentanterne ved folkeskolerne i BUF og de private gymnasiers 

grundskoler. 

 

Registrering af arbejdstiden – fristen er forlænget til 1. december 2021 

DLF har netop meddelt, at fristen for indtastning af data om lærernes opgaveover-

sigter er forlænget til 1. december. 

Registreringen skulle foretages med udgangspunkt i de udleverede opgaveoversig-

ter i forbindelse med skoleårets begyndelse. I foreningen har vi imidlertid kunnet 

konstatere, at mange opgaveoversigter er så fejlbehæftede, at det vil være særdeles 

tvivlsomt om, det indtastede vil kunne anvendes. Foreningen har efter aftale med 

BUF været i kontakt med områdernes ledere og her givet meldinger på de skoler, 

hvor opgaveoversigterne ikke lever op til formkravene. Tillidsrepræsentanterne 

bedes derfor drøfte med skolelederen, hvordan opgaveoversigterne kan forbedres, 

inden der sker indtastning. 

Som meddelt i TR udsendelse nr. 15 vil foreningen gerne være behjælpelig med at 

få påbegyndt arbejdet. KLF har fuld forståelse for, at det er en meget stor arbejds-

opgave, som pålægges tillidsrepræsentanterne. Det er derfor besluttet, at der tilby-

des hjælp til at komme i gang med opgaven. 

 

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

 

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. 

 

Alle, der ønsker hjælp, skal tilmelde sig til svar011@dlf.org senest tirsdag 26. ok-

tober.  

Angiv venligst følgende: Tilmelding til Åben datastue 28. oktober. 

Der vil være kaffe, kage og frugt ved mødet. 

 

mailto:svar011@dlf.org


 

Da fristen er forlænget, vil vi foreningen overveje, hvordan der kan tilbydes yder-

ligere hjælp. Vi er her opmærksomme på det særlige problem, der er på de skoler, 

hvor der skal indtastes tæt ved 100 opgaveoversigter. Bestyrelsen vil drøfte dette 

på møde 28. oktober. 

   

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Sørensen  


