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Tirsdag d.17. december var alle skolernes tillidsrepræsentanter til stormøde i Odense. Formålet var at blive 

orienteret om om Lærerkommissionens anbefalinger til en aftale om lærernes arbejdstid, så jeres lokale 

tillidsrepræsentant er klar til at svare på de spørgsmål, I må have, om kommissionens anbefalinger og den 

videre proces. 

 

Lærerkommissionen, som blev nedsat i forbindelse med overenskomstaftalen i 2018, fremlagde som 

planlagt sin rapport mandag. Med den i hånden står vi med et helt nyt afsæt for de forhandlinger med KL, 

som også blev aftalt i 2018. Forhandlingerne skal finde sted i foråret 2020, så vi forhåbentlig kan have en 

aftale på plads, inden de store OK forhandlinger for alle offentligt ansatte i 2021.  

 

Analyserne i kommissionens rapport giver os et vigtigt fælles billede af de udfordringer, der kendetegner 

lærernes arbejdssituation. Kommissionen har identificeret fem udfordringer, der SKAL tages hånd om: 

- Sammenhængen mellem tid og opgaver, herunder mulighederne for forberedelse, 

teamsamarbejde og faglig udvikling 

- En større indsigt for lærerne i skolens planlægningsgrundlag 

- En hensigtsmæssig og gennemskuelig opgavetildeling for den enkelte lærer 

- Balance mellem hensynet til fleksibilitet for den enkelte lærer og hensynet til det kollegiale 

samarbejde på skolen 

- Balancen mellem centrale regler og lokale løsninger, der tager hensyn til lokale ideer og behov 

Med afsæt i kommissionens rapport er det tydeligt, at vi og kommunerne har et fælles ansvar for 

folkeskolen og lærernes arbejdssituation. Kommissionen lægger vægt på samarbejde på alle niveauer. Det 

gælder på den enkelte skole, det gælder i kommunerne, og det gælder mellem DLF og KL centralt. 

Denne tilgang ligger fint i tråd med det arbejde vi satte i gang med aftalen her i Roskilde fra foråret 2019. 

Flere steder i aftalen fremhæves dialogen og samarbejdet på alle niveauer som en væsentlig faktor for 

lærernes arbejde og vores mulighed for at levere den ønskede kvalitet. 

Kommissionen bruger udtrykket ”samarbejdssporet”, og giver den klare vurdering, at hvis vi kan lykkes med 

at tænke nyt sammen, så får vi en bedre skole. Det handler helt banalt om at give lærerne de bedst mulige 

rammer for at levere god undervisning. Det, som ifølge kommissionen er vigtigt, er, at der er et 

forpligtende, reelt samarbejde, hvor vi tager et fælles ansvar for at forbedre lærernes arbejdssituation og 

dermed skabe bedre undervisning.  

Målet med forhandlingerne i det nye år er at finde løsninger på de udfordringer, som kommissionen peger 

på. Kommission er ikke kommet med svaret, kun analysen. Herfra er der en berettiget forventning om, at 

parterne finder hinanden.  Vi har et fælles mål om at skabe en god folkeskole – og det giver sig selv, at en 

god folkeskole forudsætter vilkår, der gør, at lærerne kan levere god undervisning. Kommissionen har gjort 

sit, og i det nye år tager parterne over. Forhandlingerne starter i marts, og det er målsætningen, at der kan 

landes en aftale hurtigst muligt derefter, gerne allerede i slutningen af april.  



 

Vi vil i den kommende tid gøre, hvad vi kan for, at alle medlemmer af Roskilde Lærerforening holdes 

informeret. Danmarks Lærerforening vil desuden invitere til regionale medlemsmøder, hvor I vil få 

mulighed for at komme i direkte dialog med hovedstyrelsen. 

 

I forbindelse med det fortsatte arbejde med den lokale aftale i Roskilde, vil I alle modtage et link til en lille 

medlemsundersøgelse lige efter juleferien. Vær opmærksom på, at linket sendes til den mailadresse I har 

opgivet til medlemssystemet. Svarfristen bliver kort, da undersøgelsens resultater vil indgå som en del af 

baggrunden for en temadag d.24.januar 2020, der arrangeres og afholdes i samarbejde med forvaltningen. 

Her deltager skolernes tillidsrepræsentant sammen med arbejdsmiljørepræsentanten og skolelederen 

(TRIO’en) med det formål at gøre status og undersøge udviklingspotentialet i samarbejdet på skolerne. 

 

Vi ønsker jer alle en rigtig god jul, et godt nytår og ikke mindst en god og velfortjent juleferie. 

 

Kredsstyrelsen 

Roskilde Lærerforening 

 

 

 

 

 

 


