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Vi har lavet en god aftale inden for de givne økonomiske rammer. Aftalen tager sit udgangspunkt 

i, at skolen er en kollektiv opgave, som vi alle er sammen om. Vi satser ikke på detaljeregulering, 

men på en enkel og gennemsigtig tilgang, som alle har en reel chance for at være med på. Sam-

arbejde bliver et nøgleord i bestræbelserne på at gøre vores gode skoler endnu bedre for alle. 

Kredsen vil videreudvikle sit gode samarbejde med kommunen, og aftalen giver tillidsrepræsen-

tanterne en central placering i skolernes organisering og udvikling. 

Den typiske lærer i Gladsaxe kommer til at undervise 760 timer om året. Det svarer til et gen-

nemsnit på 19 timer om ugen. Det er samtidig det maksimale, som en lærer kan komme til at 

undervise, og det er et godt tal, når vi sammenligner os med andre kommuner. For børnehave-

klasselederne er tallet 835 timer. 

Lærerne har en lang række opgaver i tilknytning til undervisningsopgaven. Mange af disse finder 

bedst sted i samarbejde med kollegerne. Vi kan se, at den fælles tilgang til opgaverne er i riven-

de udvikling på skolerne, og det er også den vej, der fører til løsningen af mange af folkeskolens 

udfordringer. Der er imidlertid også en række opgaver, som læreren bedst løser på egen hånd. 

For at understøtte dette sikrer Gladsaxeaftalen 250 timer til lærerens ”Egen Faglige Fordybelse”. 

Man kan sige, at denne pulje afløser de 5 timer om ugen, som er gældende i indeværende sko-

leår. 

Så kom Gladsaxeaftalen i hus 



 Skolens øvrige opgaver fordeles jævnt og retfærdigt mellem skolens lærere. Der bliver således 

ikke reduceret i undervisningstimetallet, hvis man har fx et faglokaletilsyn, står for motionsdagen 

e.l. Tillidsrepræsentanten inddrages i denne proces. 

De lærere, der løser større opgaver, får reduceret deres årlige undervisningstimetal. Vi har konkret 

aftalt reduktion for de tillidsvalgte og for dem, der læser fx undervisningsfag eller PD-uddannelser. 

Der har været megen snak om antallet af arbejdsdage. Vi må konstatere, at det ikke lykkedes at få 

rigtigt hul på dette emne. Derfor forbliver antallet af årlige arbejdsdage på 215 dage. Der er lokal 

mulighed for at påvirke indholdet i hovedparten af de 15 dage, hvor eleverne ikke går i skole. 

Lejrskoler er blevet meget lettere. Hvis du er på lejrskole i en uge, underviser du 1 time mindre om 

ugen i den resterende del af skoleåret. Hvis du er på lejrskole i tre skoledage, underviser du ½ time 

mindre om ugen i den resterende del af skoleåret. I begge tilfælde får du desuden et tillæg, som 

dækker rådighedstjeneste og lejrskoletillæg. 

Vi har taget nogle gode skridt i retning af en bedre tilgang til afgangsprøver og censorater. Fra næ-

ste skoleår afregnes udtræksprøver med et konkret beløb pr. time. Dette emne skal vi nok folde 

mere ud ved en senere lejlighed. 

Vi har også ryddet op i lønnen. Mest mærkbart bliver det nok, at tillægget pr. time for arbejde mel-

lem 17 og 06 erstattes af et fast tillæg, som alle lærere får. Der vil desuden være et tillæg pr. dag 

for arbejde i weekender. 

Der bliver færre linjer på lønsedlen, da nogle tillæg slås sammen. Vi har også flyttet nogle penge 

således, at der fremover er et tillæg, som kun gives til alle med en afsluttet læreruddannelse. 

Der er ikke tale om en lønfest, men forenkling, uddannelsesfokus og farvel til bureaukratiske indbe-

retningssystemer har nu også en værdi i sig selv. 

Du kan se aftalen her 

Ses vi til Volley, 

Petanque og fest? 

Den 10. maj danner Gladsaxe Sportscenter 

rammen om de traditionsrige turneringer i Vol-

ley og Petanque. Senere samme dag er Sø-

borg Skole værter ved den tilhørende fest. 

Sidste frist for tilmelding af hold og deltagelse i 

festen er den 24. april til din TR  

http://glf.dk/media/12236350/arbejdstid-og-loenaftale-i-gladsaxe-2019.pdf

