
Ny arbejdstidsaftale med til at sikre fremtidens folkeskole 
 
Favrskov Kommune har indgået ny arbejdstidsaftale med Favrskov Lærerforening. 
Fremover skal aftalen danne basis for at drive en moderne folkeskole. 
 
Forud for aftalen er gået en lang møderække om arbejdstid, værdier og lønspørgsmål. 
Forvaltningen, skolelederne og Favrskov Lærerforening har deltaget i møderne. 
 
Aftalen er bygget op omkring tre hovedpunkter: 
 

• Fokus på undervisningen – undervisningsopgaven er en samlet ramme, der både 
består af undervisning og opgaver i tilknytning til undervisningen.  

 

• Mindre bureaukrati – mere enkel og fleksibel planlægning på skolerne, så 
arbejdsopgaverne kan tilpasses de aktuelle behov i undervisningen. 

 

• Skabe attraktive arbejdspladser – aftalen bygger på tillid, dialog og samarbejde 
mellem skoleledelse og lærere om hele skolens virksomhed. 

 
Lindy Skou Hansen, formand for Børne- og Skoleudvalget, glæder sig over, at aftalen nu 
er på plads. 
- Det har været et grundigt forhandlingsforløb, hvor parterne også har beskrevet et fælles 
værdigrundlag for aftalen. Aftalen giver os et godt grundlag at arbejde ud fra i de 
kommende år. Det er en aftale, der både gavner de ansatte og eleverne, da den i høj grad 
bygger på den enkelte lærers professionalitet frem for generel tidsstyring og kontrol, siger 
Lindy Skou Hansen. 
 
Lasse Kjeldsen, der er formand for Favrskov Lærerforening, har deltaget i 
forhandlingsforløbet. Han siger om aftalen: 
 
Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 fik vi til opgave, at indlede drøftelser med 
kommunen om en ny lokal arbejdstidsaftale. Vi er nu nået i mål med en fornuftig aftale. 
Den er hverken prangende eller det modsatte. Vi har haft et godt, tillidsfuldt og konstruktivt 
forhandlingsforløb.  
 

Aftalen giver i langt højere grad lærerne ansvaret for selvstændigt at løse den samlede 
undervisningsopgave. Det er mit håb, at lærerne vil opleve, at de får mulighed for at 
prioritere deres arbejdsindsats, så den bliver lagt der, hvor den gør en forskel, nemlig hos 
eleverne og i undervisningen. Med denne aftale skal alle tænke arbejdstid på en helt ny 
måde. Det er et opgør med tælleriet, som startede i 1992. Nøgleordene i aftalen er 
samarbejde, dialog og gensidig tillid. 
 

- Vi vil sammen med Børn og Skole følge med i om, dagligdagen ude på skolerne lever op 
til intentionerne i aftalen. Det er besluttet, at vi om et års tid vil evaluere aftalen med 
henblik på eventuelle tilpasninger forud for skoleåret 2010/11. 
 
I forvaltningen i Favrskov Kommune glæder Jens Vibe Michelsen, direktør for Børn og 
Skole, sig over, at det intensive forhandlingsforløb nu munder ud i en aftale. 



- Vi har haft en god dialog med forhandlingsdelegationen fra lærerforeningen. Begge 
parter har inddraget deres baglande undervejs, og vi har naturligvis i fællesskab måttet 
bøje enderne mod hinanden. Jeg er glad for, at vi i vores forholdsvis nye kommune nu er 
kommet godt i gang med forhandlingssamarbejdet med Favrskov Lærerforening. Aftalen 
er et stort skridt i retning af at videreudvikle Favrskovs skoler, så de forsat er gearede til at 
møde fremtidens krav. 
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