
Håndbog for nyt lærerliv – under LOV 409. 

 

Indledning. 

Denne lille pjece giver dig nogle gode råd til hvordan du håndterer dine nye arbejdsvilkår under LOV 409 – 

Loven om lærernes arbejdstid efter 1. august 2014. Du er altid velkommen til at kontakte din TR, AMR eller 

kredskontoret for at få uddybet dine fremtidige arbejdsvilkår. 

1. Al din arbejdstid lægges på skolen. 

Trods kraftig opfordring vil Glostrup kommune ikke indgå en lokalaftale med Glostrup 

Lærerforening, så derfor skal hele lærerens arbejdstid lægges på arbejdspladsen. I LOV 409 står 

der: Arbejdsdage medregnes med tiden mellem mødetidspunktet og det tidspunkt, hvor den ansatte 

kan forlade stedet. 

Glostrup Skole har udmeldt at tilstedeværelsen på elevernes skoledage er mandag, onsdag, torsdag 

og fredag fra kl. 7:50 til 15:30 og tirsdag fra kl. 7:50 til 17. Der vil være en forlængelse af tirsdagen 

et antal  gange (14 timer, som årsplanlægges fra skoleårets start) 

På elevfridage, vil der 5 dage før skoleårets start og 5 dage efter elevernes sommerferie være 

arbejdsdage med 6:30 minutters tilstedeværelse. 

 

2. Få plads til sammenhæng mellem tid og opgaver 

Det er en ledelsesopgave at sikre, at der er sammenhæng mellem de givne opgaver, og den tid der er til 

rådighed. I LOV 409 står der: Hvis der i løbet af normperioden opstår behov for at ændre væsentligt på 

indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversigten, drøftes dette snarest 

muligt mellem ledelsen og de ansatte, herunder drøftes eventuelle konsekvenser af ændringer. 

Din leder kender måske ikke dine opgaver i detaljer, så tag derfor fat i din TR, så I sammen kan gå til din 

leder, hvis du forudser overarbejde som følge af din nuværende opgaveoversigt.  

 

3. Tal med din leder om dit arbejdsmiljø og din arbejdstid – gerne ofte, og stil krav til din 

arbejdsplads 

Arbejdsmiljøloven siger: Arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres 

sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Ledelsen er altså ansvarlig for og forpligtet til at sikre 

et godt arbejdsmiljø, og et godt arbejdsmiljø forudsætter blandt andet at den enkelte lærer har 

rammerne og mulighederne for at kunne opfylde de forventede krav.  

Arbejdspladsen skal være i orden, og det betyder blandt andet: 



 Netværket fungerer med en tilfredsstillende hastighed 

 Arbejdsbordet et min. 140 cm bredt og 80 cm dybt, og der er 110 cm frirum fra forkanten af 

arbejdsbord til stol 

 Der er plads til egne materialer i nærheden af sin arbejdsplads 

 Der er rent og hygiejnisk omkring arbejdsbord 

 Der er ro og mulighed for at koncentrere sig ved og omkring arbejdspladsen, både når man 

arbejder alene og når man arbejder sammen med andre 

 Har adgang til ekstern mus og et tastatur, der kan stilles skråt, hvis man skal arbejde ved en 

bærbar PC mere end 2 timer om dagen 

 Arbejdspladsens lys (fordeling, retning, styrke og farve) er hensigtsmæssig i forhold til opgaven 

 Stolen skal kunne justeres i højden, da flere medarbejdere deler arbejdsplads 

 

4. Prioriter forberedelsen til din undervisning højt. 

Lærerne skal i Glostrup i gennemsnit undervise 53 timer mere om året end tidligere år, og mere 

undervisning betyder mindre tid til de øvrige opgaver. Vores opfordring er, at du i din prioritering af 

opgaverne sikrer, at der er tid til forberedelsen af den enkelte time. 

5. Har du travlt gå til din leder 

Det er vigtigt at du oplever, der er en rimelig balance mellem de opgaver du har og den tid der er til 

rådighed. Har du for travlt til at løse dine opgaver og belaster det dit arbejdsmiljø – eller forudser du, at 

det gør det, så gå til din leder, og tag gerne kontakt din TR eller din AMR, så de kan hjælpe dig. 

6. Hold fri om aftenen og i weekenderne 

Vores arbejdsgivere i Glostrup har besluttet at al vores arbejdstid skal foretages på arbejdsstedet, og 

der er udmeldt en ramme for hvornår der kan arbejdes. Primært indenfor tidsrammen kl. 6 – 17. 

Arbejder man på andre tidspunkter skal der ydes et krone-tillæg. 

Det betyder også, at du har fri når du går hjem sidst på eftermiddagen, om aftenen og i weekenderne. 

Du skal ikke være på Intra, have SMS- eller telefonisk kontakt med hverken elever, forældre, teamet 

eller din leder. Du har altså fri når du ikke er på din arbejdsplads. 

7. Brug af Arbejds-PC, smartphone, mobil og sociale medier 

Alle pædagogiske medarbejdere har fået udleveret en arbejds-pc. Arbejdsværktøjet bør så vidt muligt 

opbevares på arbejdspladsen, idet det også er her, man forbereder sig på anvendelsen. 

Lærerforeningen opfordrer til, at man adskiller privatliv og arbejdsliv når man bruger elektroniske 

kommunikationsmidler. Altså arbejdsmail/privatmail – arbejdstelefon/privat telefon- arbejdsmæssig 

brug af sociale medier/privat brug af sociale medier. På den måde er man ikke selv med til at skabe en 

forventning om, at man er tilgængelig uden for arbejdstiden. Lad være med at udlevere mobilnummer 

eller privat-mail til elever og forældre. 

8. Hold pauser i løbet af dagen – det forebygger stress og nedslidning 



Alle lønmodtagere med mere end 6 timers arbejde har ret til en pause af sådan et omfang at pausens 

formål tilgodeses, og i LOV 409 er det præciseret at pausen betales af arbejdsgiveren og indregnes som 

en del af arbejdstiden, hvis den varer mindre end 29 minutter og den ansatte står til rådighed for 

arbejdsgiveren og ikke må forlade arbejdsstedet. 

9. Brug dit MED-udvalg, når dit arbejdsliv forandres. 

Forandringer der påvirker din arbejdsdag skal drøftes i skolens MED-udvalg. Hjælp dine repræsentanter 

i MED (TR + AMR) med løbende at orientere dem om forandringer, der påvirker dig og kom gerne med 

bud på forbedringer. Indtil nu er der lavet retningslinjer i MED for Opgaveoversigten og Afholdelse af 6. 

ferieuge på skoledage. 

10. Aftal klare retningslinjer for kommunikation med fx forældrene 

Vi anbefaler at man på skolen aftaler hvornår lærerne forventer at læse mails – og besvare dem. 

Samtidig bør der aftales faste træffetider i arbejdstiden for den enkelte lærer. 

11. Hvis du bliver syg 

Hvis du bliver syg skal du melde dig syg til din leder (jf. lokale procedurer), og du skal ikke lægge 

vikarmateriale eller lignende, da du ikke kan arbejde hjemmefra. Når du melder dig rask igen må du 

aftale med din leder om du har behov for noget forberedelse inden din første 

undervisningslæringsblok. 

12. Pas på dig selv og dine kolleger – brug dine tillidsfolk 

Det bliver en ny slags arbejdsdag vi går i møde fra dette skoleår, og det betyder at måden vi fremover 

skal arbejde på bliver meget anderledes. For at få et godt arbejdsmiljø er det vigtigt at vi står sammen 

og er solidariske med hinanden. Vi holder jævnligt møder i faglig klub/fælles faglig klub for at klæde TR 

og AMR på til at drøfte både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø på skolen med ledelsen. Det er 

vigtigt at lærere og børnehaveklasselederne støtter op om arbejdet i faglig klub. 

 

 

 

 


