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Nye opgaveoversigter 

I forhold til den centrale arbejdstidsaftale skulle lærerne have modtaget deres 

opgaveoversigt senest 5 uger før normperiodens start, hvilket vil sige senest 

mandag den 27. juni 2022. 

Nogle skoler fik udleveret opgaveoversigter til tiden, men formodentlig vil der 

være mange af de opgaveoversigter, der er fejlbehæftede. Dette på grund af en 

systemteknisk fejl i Trio, der inden ferien ikke levede op til de krav, der er om 

detaljeringsgraden i opgaveoversigterne. Dette er nu bragt i orden, 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 KLF forventede vi på baggrund af ovenstående, at dækkende opgaveoversigter 

ville blive udleveret i løbet af den første uge efter sommerferien, som der var aftalt 

med forvaltningen og skrevet ud til skolelederne. Der er i en ugepakke til 

skolelederne angivet en frist for løsning af opgaven med udlevering af nye 

opgaveoversigter til 7. september.  

 

De nye opgaveoversigter skal overholde alle krav, som beskrevet i 

arbejdstidsaftalen - og også indeholde de nye felter ”Estimeret tid til fælles 

forberedelse” og ”Estimeret tid til øvrige opgaver”. Hvis det ikke er tilfældet, at 

opgaveoversigterne er korrekt udfyldt og er udleveret til samtlige lærere, så er det 

din opgave som tillidsrepræsentant at kontakte foreningen med det samme. 

 

Vi har været i kontakt med forvaltningen i forhold til opgaveroversigterne i 

område Nørrebro/Bispebjerg, hvor tillidsrepræsentanterne på næsten samtlige 

skoler har påpeget, at opgaveoversigterne ikke er korrekt udfyldt. Derfor gør vi nu, 

sammen med forvaltningen, opmærksom på, at dette skal bringes i orden. Lærerne 

på skolerne har ret til gennem deres overenskomst at få udleveret en korrekt 

udfyldt opgaveoversigt, og dette tager vi meget alvorligt. Tillidsrepræsentanterne 

på skoler i dette område skal ligeledes tage kontakt til foreningen, hvis dette 

forhold ikke bringes i orden. 

Foreningens opgørelse af status på opgaveoversigterne bygger på de 

tilbagemeldinger, der var på de seneste områdemøder for tillidsrepræsentanter, 



 

hvis du var forhindret i at deltage på sidste områdemøde, forventer vi, at du snarest 

pr. mail meddeler foreningen, hvad status på opgaveoversigterne er på din skole. 

 

 

Med venlig hilsen 

Katrine Fylking   / Ivan Jespersen 


