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Samarbejde 

Erfa-møderne 
Der afholdes fire årlige erfa-møder mellem skoleledere og TR´er. Møderne planlægges i et samarbejde mel-

lem skolelederforening, kreds og forvaltning. Det er endvidere en aftale, at der afholdes et fællesarrange-

ment efter OK 18. 

Formålet er at erfaringsudveksle og videndele gode løsninger i forhold til udmøntning af forståelsespapiret. 

Vi ønsker endvidere at videreudvikle på indholdet i erfa-møderne i forhold til konkrete skoleudviklingste-

maer, der kan understøtte fælles forståelser og den gode dialog i forhold til udvikling af trivsel og læring for 

børn, personale og ledelse på vores skoler. 

I skoleåret 2017/18 ønsker vi - udover at evaluere og erfaringsudveksle omkring forståelsespapiret - at dags-

ordensætte konkrete skoleudviklingstemaer. 

Erfa-møder i skoleåret 2017/18 
 Onsdag d. 13. september kl. 14.00-16.00: Evaluering af skoleårets planlægning 

 Onsdag d. 8. november kl. 14.00-16.00: Udviklingstema 

 Onsdag d. 7. februar kl. 14.00-16.00: Evaluering af arbejdstidens tilrettelæggelse 

 Onsdag d. 16. maj kl. 14.00-16.00: Udviklingstema 

Der indhente temaer til dagsordenen i skoleleder- og TR-kreds inden planlægningen af mødet. 

Møde mellem leder, TR og Praksisforum 
Alle kommunens skoler får besøg af Praksisforum i løbet af skoleåret 17/18. Mødet er af en times varighed 

og planlægges inden skoleårets start. Rammen aftales forud for mødet med den enkelte skole, hvor det af-

klares, hvad man ønsker drøftet. 

I skoleåret 2017/18 vil der i mødet mellem TR/leder/Praksisforum være særlig opmærksomhed på skolernes 

udmøntning og sikring af 

 Forberedelse – fastlagt, sammenhængende og effektiv tid (jf. Bilag 4 punkt 4)  

 Forudsigelighed – herunder håndtering af vikardækning (jf. Bilag 4 punkt 6) 

 Fleksibilitet (jf. Bilag 4 punkt 9) 

 Teamsamarbejde og -udvikling 

Der vil i dialogen være fokus på, hvad man som skole i særlig grad lykkes med, og hvad man i særlig grad ud-

fordres af. Det drøftes i Praksisforum, hvordan og med hvilken tidsramme man evt. kan løse udfordringerne. 

Hvis det skønnes nødvendigt, aftales der på mødet et opfølgningsmøde. 
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Administration 

Nettoårsnorm 
Det er aftalt, at nettoårsnormen for en fuldtidsansat lærer udgør 1676 timer. Aftalen om årsnormen gælder 

til og med skoleåret 2018/19. 

Ferieplacering 
Det er aftalt, at lærernes ferie varsles kollektivt for 3 uger. De første tre ferieuger placeres i sammenhæng de 

sidste 3 hele uger i juli måned og udmeldes fra forvaltningen så tidligt, at det kan indgå i skoleårets planlæg-

ning. De resterende to ferieuger afvikles efter kollektiv aftale på den enkelte skole eller efter aftale mellem 

den enkelte lærer og ledelsen (individuel ferieplan). 

6. ferieuge 
6. ferieuge skal afvikles eller udbetales i henhold til bestemmelserne i ferieaftalen. 

Man har ret til at afvikle den 6. ferieuge i løbet af ferieåret. En ferieuge beregnes som 37 timer for en fuld-

tidsansat, og man har ret til 5 hele dage. Ferieafviklingen sker efter timeforbrug på dagene. 

Dersom man har ønsket at afholde 6. ferieuge, men ikke gjort det, overføres den resterende del til det efter-

følgende ferieår (jf. beslutning i Hoved-MED den 9. oktober 2015). 

Medmindre skolelederen har fastsat anden dato, skal medarbejderne senest 1. maj varsle, hvorvidt man øn-

sker 6. ferieuge afviklet eller udbetalt. Afvikling af 6. ferieuge sker efter den ansattes ønske, medmindre ar-

bejdets udførelse hindrer dette. 

Tillidsvalgtes vilkår 

Tillidsrepræsentanten 
Tillidsrepræsentanten tildeles reelle vilkår, nødvendig og tilstrækkelig tid til løsning af sin centrale opgave i 

forhold til kolleger, ledelse, fællestillidsrepræsentanter og organisation. Derfor foretages en balanceret ned-

skrivning af TR´s undervisningsmængde og øvrige opgaver.  

Det er aftalt for lærernes tillidsrepræsentanter, at de på onsdage i tidsrummet mellem 12-16 er friholdt til 

TR-arbejde og derfor kan deltage i møder (fx med skoleleder, fællestillidsrepræsentanterne og evt. AMR, 

erfa-møder og temamøder med fællestillidsrepræsentanter). Møder i MED-udvalg er også en vigtig del af TR-

opgaven, men forudsættes ikke placeret i ovenstående tidsrum. Pålagte opgaver, fx i forbindelse med ansæt-

telsesudvalg, skolebestyrelse og møder indkaldt af forvaltning, ligger ud over rammen. 

Arbejdsmiljørepræsentanten 
Arbejdsmiljørepræsentanten tildeles reelle vilkår, nødvendig og tilstrækkelig tid til løsning af sin centrale op-

gave i forhold til arbejdspladsens arbejdsmiljø. Derfor foretages en balanceret nedskrivning af AMR´s under-

visningsmængde og øvrige opgaver.  

Rammen omkring arbejdet er beskrevet i Arbejdsmiljøloven, Viborg Kommunes MED-aftale og arbejdsmiljø-

strategi. Centrale indsatsområder i arbejdsmiljøstrategien er psykisk arbejdsmiljø, fysisk arbejdsmiljø, syge-

fravær, sundhedsfremme og arbejdsskader.  

AMR skal have mulighed for deltagelse i mødevirksomhed, der knytter sig til tillidshvervet afviklet på ons-

dage i tidsrummet fra 12-16 (fx erfa-møder og møder med tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentan-

ter).  

https://intranet.viborg.dk/Ledelse/Arbejdsmiljoeledelse/Arbejdsmiljoestrategi
https://intranet.viborg.dk/Ledelse/Arbejdsmiljoeledelse/Arbejdsmiljoestrategi
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Organisationsvalgte 
Viborg Lærerkreds frikøber valgte kredsstyrelsesmedlemmer ved at indsende ansøgning til forvaltningen om 

frikøb til organisationsarbejde. Ansøgningen fremsendes inden den 1. april og timerne fratrækkes nettoårs-

normen for den enkelte organisationsvalgte. 

Kredsstyrelsesmedlemmer, der ikke er fuldtidsfrikøbte, frigøres for undervisningsopgaver svarende til den 

aktuelle frikøbsgrad. Desuden skal der i planlægningen sikres mulighed for deltagelse i relevant mødevirk-

somhed i organisationssammenhæng. Kredsstyrelsesmedlemmerne friholdes for opgaver på onsdage efter 

kl. 12.00.   

Kun i mindre omfang vil der evt. blive brug for yderligere frikøb af kredsstyrelsesmedlemmerne til kurser, 

kongres mv. I sådanne tilfælde vil der blive ansøgt om særskilt frikøb.  

Planlægning af skoleåret 
Fire uger før skoleårets start skal der være klarhed over  

 Den planlagte tilstedeværelsestid i undervisningsugerne (beskrevet på uger, dage og klokkeslæt) 

 Møder og kendte aktiviteter fastlagt fra skoleårets start (fx personalemøder, teammøder, MED-mø-

der, skolebestyrelsesmøder, pædagogiske aftener)  

 Forberedelsestid 

 Fleksibilitet 

 Planlagte kompetenceudviklingsforløb 

Der udarbejdes i et samarbejde mellem ledelse og team et grundskema, der i henhold til beskrivelsen af tea-

met som central organisatorisk enhed understøtter den pædagogiske praksis, som ledelse og team ønsker at 

videreudvikle. 

Opgaveoversigt 
Senest 4 uger før normperiodens start udleveres en opgaveoversigt udarbejdet i TRIO til alle lærere. Der ar-

bejdes med opgaveoversigten som beskrevet i Bilag 4 og Underbilag 2.1 til lov 409. 

I ”Hjælp til arbejdet med opgaveoversigten” er mere præcist beskrevet, hvordan de enkelte opgaver /aktivi-

teter registreres.  

Arbejdstidens opgørelse 
Opgaven omkring arbejdstidens opgørelse er nærmere beskrevet i §7 Underbilag 2.1 til lov 409 samt Bilag 4 

punkt 13, 14 og 15. 

 

 


