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Kære kollegaer
Vi havde håbet at kunne sende en samlet Isfugl ud i går, hvor i vi også kunne redegøre for den lokalaftale, det er lykkedes os at forhandle hjem. Usikkerhed om, hvornår aftalen kunne offentliggøres
gjorde, at det altså kommer i en separat Isfugl, hvilket vi håber I vil bære over med.
Vi har siden november været i proces med dialog og forhandling med forvaltning, skolelederne, tillidsrepræsentanterne og borgmesteren om en lokalaftale, der skulle udfolde og konkretisere A20.
Arbejdet med at forhandle en lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere har taget udgangspunkt
i tilbagemeldingerne fra jer, på den baggrund gik vi ind i forhandlingerne med en lang række af jeres
ønsker til en lokalaftale. Første prioritet var at skabe større fleksibilitet og sikre gennemskuelige og
rimeligere/bedre rammer omkring forberedelsen.
Vi har igennem hele processen været i tæt dialog med tillidsrepræsentanterne, og haft disse prioriteringer som mål i forhandlingerne.
Det holdt hårdt, men vi er lykkedes med at skabe en fleksibilitet, der betyder, at fix- og flekstiden erstattes af tilstedeværelse med mening, hvor lærerne kan tage forberedelsen med hjem, så længe det
ikke kolliderer med undervisning og planlagt mødeaktivitet.
På forberedelsen har vi forhandlet en faktor på 0,5 pr times undervisning. Denne indeholder individuel
og fælles forberedelse samt skole/hjemsamarbejdet og mindre kurser, der ikke er kendt når opgaveoversigten laves. Det er fortsat muligt at få tildelt ekstra forberedelse efter drøftelse med sin leder.
Herudover har vi fastholdt de eksisterende rammer for undervisningstimetallet for lærere og børnehaveklasseledere. Det var ikke muligt at få sænket det maksimale undervisningstal. Som en gennemsnitsbetragtning betyder det, at en lærer med 760 timers undervisning er sikret mindst 380 timer til
individuel- og fælles forberedelse. De 1140 timer af 1680 er derfor fastlagt, inden de resterende 540
timer prioriteres på opgaveoversigten. Opgaver på over 60 timer, skal fremgå med et timetal. Dette
skal bevirke, at der kommer større gennemskuelighed mellem tildelt tid og opgaver for den enkelte
lærer og børnehaveklasseleder.
Aftalen betyder også, at vi har overblik over, hvad der som minimum er/skal være af forberedelse på
skolerne, samt se om muligheden for at tildele ekstra forberedelse har været benyttet.
I forhold til tid på øvrige opgaver, fik vi forhandlet en klasselærerfunktion på 80 timer ind, denne kan
fordeles ud på flere hoveder i et team.
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Vi havde ønsket at få en aftale om, hvordan retten til nedsat arbejdstid kunne udmøntes i forhold til
antal fridage eller i forhold til reduktion i undervisningstid. Dette kunne vi ikke komme igennem med,
men vi har fået med, at der skal være en drøftelse på den enkelte skole om, hvordan dette afvikles,
hvormed vi lokalt forventer at kunne få indflydelse.
Det er en enig kredsstyrelse, der har vurderet, at vi med denne aftale sikrer rammer om vores arbejde,
sikrer bedre gennemsigtighed, samt skaber sikring om et rimeligt forhold mellem undervisning og forberedelse. Desuden giver aftalen en væsentlig fleksibilitet i tilrettelæggelsen af vores arbejdet.
Det er vurderingen, at vi gennem samarbejdssporet, via det lokale samarbejde mellem tillidsrepræsentant og skoleleder, kan skabe bedre rammer omkring vores arbejdstid.
Det er aftalt, at der af parterne i fællesskab, foretages en evaluering af udmøntningen undervejs.
Aftalen kan opsiges til skoleåret 2023/2024.
Vi vil på faglige klubber folde aftalen mere ud, og give jer mulighed for at stille spørgsmål til den såvel
som den videre proces med A20.
Den underskrevne aftale forventes at kunne findes og læses i sin helhed på hjemmesiden i løbet af
den kommende uge.
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