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Udlevering af opgaveoversigter 

I forhold til den centrale arbejdstidsaftale skal skolerne udlevere opgaveoversigten 

senest 5 uger før normperiodens start d.v.s. senest mandag 27. juni. 

Foreningen kan konstatere, at det på en række skoler ikke er sket. Det er særdeles 

utilfredsstillende, og i foreningen har vi over for forvaltningen gjort tydeligt 

opmærksom på dette. 

Årsagen skal angiveligt være, at leverandøren IST i forbindelse med en tidligere 

opdatering af Trio har ændret opsætningen, således at der er kommet nye felter til 

brug for ”Estimeret tid til fælles forberedelse” og til en samling af mindre opgaver 

under kategorien ”Estimeret tid til øvrige opgaver”. 

I den tidligere version var der ”kun” et felt til ”Estimeret tid til individuel 

forberedelse” og skolerne skulle så selv oprette en opgave til fælles forberedelse. 

Desværre har IST konstateret, at det rent teknisk ikke har været muligt at få vist de 

nye felter på Opgaveoversigten. IST har derfor varslet en opdatering af IST 

Tjenestetid (Trio) til onsdag den 29. juni 2022, og denne opdatering indeholder 

tilretninger til Opgaveoversigterne. 

  

Forvaltningen forventer, at den nye version af Trio bliver udrullet i BUF torsdag 

den 30. juni 2022/fredag den 1. juli 2022.  

 

Forvaltningen har i går udsendt følgende besked til skolelederne. ”Da lærerne 

ifølge arbejdstidsaftalen skal have udleveret deres opgaveoversigter senest 5 uger 

før normperiodens begyndelse, er det vigtigt, at lederne bliver gjort opmærksom 

på, at de – såfremt systemet ikke når at blive rullet ud – i stedet må udlevere en 

midlertidig opgaveoversigt uden den estimerede tid til fællesforberedelse og 

øvrige opgaver. Den fuldt oplyste opgaveoversigt må i fald blive udleveret til 

lærerne den første uge efter sommerferien”.  
 
  



 

I KLF forventer vi på baggrund af ovenstående, at dækkende opgaveoversigter vil 

blive udleveret i løbet af uge 31. 

 

Hvis nye opgaveoversigter ikke er udleveret til samtlige lærere i løbet af den første 

uge af august, så bedes I kontakte foreningen med det samme. 

 

 

Med venlig hilsen 

Katrine Fylking 


