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Arbejdstid – en Pixi udgave 

 

 

Den kender du:  
 

Opgaveoversigten er ikke et 
udtryk for den præsterede 
arbejdstid, men derimod et 
udtryk for, hvad du skal lave i 
arbejdstiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den kender du også: 
 

Når der i opgaveoversigten er 
opgaver, der skal løses uden for 
arbejdstiden, er det merarbejde.  

Opgaver uden for arbejdstiden kan 
godt opstå, også selvom de ikke er 
nævnt i opgaveoversigten, da 
denne kan ændres efter 
forudgående drøftelse mellem 
lærer og leder. 

Undtagelsen er opgaver lagt i de 18 timer (som der er afregnet for i Vallensbæk tillægget), og som kan placeres 
udenfor arbejdstiden og efter kl. 17. 

Har du f.eks. deltaget i ”De utrolige år” hvor nogle af kurserne ligger til kl 17, har du – når kurset er gennemført – 
9 timers merarbejde + evt. transport. Du skal kun have arbejdstid for transport, såfremt det tager længere tid at 
komme fra kurset og hjem, end det normalt tager at komme fra skolen og hjem. 

Merarbejde kan afspadseres i normperioden (=skoleåret). 

Afspadsering kan foregå på 2 måder: Hele dage eller fra f.eks. 14 – 15 hver fredag i 9 fredage. 

Det er lederen, der beslutter om det skal være hele dage.  
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Hvis du pålægges at afspadsere f.eks. om fredagen som skitseret, ja så betaler du selv med din forberedelsestid. 
Placeres afspadseringen på hele dage, er der balance mellem undervisning du ikke skal have, og den 
forberedelsestid du så ikke skal bruge. 

Hvis afspadseringen placeres i forberedelsestiden, skal din leder drøfte med dig, hvornår du så skal forberede 
dig. 

 

Den kender du ikke: 
                                           Opgørelse af arbejdstiden ved skoleårets afslutning vil overtid, hvis du ikke har afspadseret i løbet af skoleåret. 
                

  
                                                                                       

     
 
 
 
 
 
 
 
Den kender du måske heller ikke  
et resultat af? 
 

 
 
 
 
 
Hvis du ikke synes, at dialogen om placeringen af din afspadsering ikke i tilstrækkelig grad har tilgodeset din 
mulighed for at forberede og efterbehandle den undervisning, der skal gøre eleverne så dygtige de kan blive, kan 
du drøfte med din tillidsrepræsentant, om der er brug for endnu en snak med ledelsen. Til en sådan samtale kan 
du bede din TR gå med til mødet. 
 
Klavs 

Den fastlagte forberedelsestid kan som udgangspunkt 
ikke anvendes til andre formål. Er dette nødvendigt, 
skal ledelsen forholde sig til, hvordan læreren får 
mulighed for at forberede undervisningen. 

Overtid vil fremgå af opgørelsen af arbejdstiden. 
Såfremt du har afspadseret i løbet af skoleåret, vil der 
ikke være overtid. 
 
Overtid kan enten udbetales med et tillæg på 50 %, eller 
afspadseres i det kommende skoleår – ligeledes med et  
Tillæg på 50 %. 

Der gælder andre vilkår for nogle – feks. Lærere på 
deltid eller aldersreduktion. 
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