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Arbejdstidsaftalen
i overskrifter
• Et gennemgående tema er tillid, samarbejde og
inddragelse af lærerne.
• Årsnorm Brutto på 1924 timer – nettoårsnorm
1680 timer.
• Individuel forberedelse Der er en 280 timers
pulje pr. fuldtidsansat uden tilstedeværelseskrav.
• Det professionelle læringsfællesskab (PLF)
Fælles forberedelse herunder møder på en 250
timers pulje pr. fuldtidsansat, hvor man efter aftale
f.eks. godt kan bruge Teams.
• Maks. 210 arbejdsdage I ugerne uden elever
kan der i alt bruges 30 timers af PLF-pulje og 30
timers af den individuelle forberedelsespulje.
• Skole/hjem-samarbejdet og
klasselæreropgaven Det er blevet en tydelig
opgave med en 60 timers pulje.
• Tilsyn, spisning og egne pauser er tildelt en
pulje på 250 timer pr. fuldtidsansat.
• Samarbejdet med eksterne
samarbejdspartnere Der er afsat 25 timer pr.
fuldtidsansat til arbejdet med PPR, BørnePsyk og
lignende.

• Lektioner Op til 26 lektioner om ugen i
gennemsnit – maks. 780 timers undervisning pr.
år. Nyuddannede har de første 2 år 720 timer (24
lektioner/uge). Der er også en 20 timers pulje til
mentorrollen.
• Lejrskole regnes som 14 timers undervisning pr.
døgn. Det er en del af den samlede
undervisningspulje.
• Over-/merarbejde ved udtræksprøver ud over
aflyste timer og evt. anden tid udbetales (særlig
takst).
• Efter-/videreuddannelse Nedskrivning af
undervisning på baggrund af ECTS-point.
• Skoleplan Lederen skal fremlægge og involvere
lærerne i plan for skoleåret før endelig beslutning
med fokus på bl.a. ressourcer/økonomi, indsatser,
prioriteringer og antal ansatte.
• Forbedring af vilkår for TR/AMR’s arbejde.
Uenigheder i forhold til tolkning af aftalen kan løftes til
afgørelse hos Dagtilbuds- og skolechefen i Odsherred
Kommune og Kredsformanden for Odsherred
Lærerkreds.
Du kan læse den fulde aftale på
dlfodsherred.dk

