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God undervisning kræver forberedelse. Lærerne i Viborg får nu bedre tid til den vigtige opgave. 
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På ryggen af en landsdækkende aftale mellem Danmarks Lærerforening og 
Kommunernes Landsforening er der i Viborg indgået en lokal aftale om lærernes 
arbejdstid- og forhold. 
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Ole Bjærge oleb@viborgfolkeblad.dk 
 
Viborg: Måske inspireret af corona-pandemiens ubetinget mest brugte slagord - sammen hver for 
sig - har Viborg Kommune, den lokale skolelederforening og lærerkreds indgået en aftale 

kaldet Viborgaftalen - forskellige i fællesskab. 
De lækre ord dækker i sin kreative sammensætning over, at lærere, ledere og kommune nu er blevet 

enige om, hvorledes lærergerningen i Viborg Kommune i hovedtræk skal bestrides - herunder ikke 

mindst arbejdstid og arbejdsopgaver for underviserne. 

Den nationale aftale blev indgået for knap et år siden, og i tiden frem til nu i april 2021 har de 

lokale parter forsøgt at strikke en aftale på plads. Det er sket med succes. 

Aftalen sikrer blandt andet, at lærerne får bedre tid til at forberede sig til undervisningen. Til 

lektioner på 45 minutter får lærerne minimum 25 minutters forberedelsestid. 

- I forhandlingerne har vi lagt vægt på forberedelse. Kvalificeret undervisning kræver forberedelse 

og efterbehandling, og der vil fremover være en bedre sammenhæng mellem forberedelse og 

undervisning, siger Jeanette Winther, formand for Viborg Lærerkreds. 

- Aftalen bygger videre på et solidt fundament for samarbejde, der har sit udspring i fælles værdier, 

gensidig tillid og dialog, fortæller skolechef i Viborg Kommune, Hasse Valdemar Mortensen og 

fortsætter: 

- Med lærerkreds og skolelederforening står vi i aftalen sammen om både fælles tilgange til 

rammerne omkring skolernes arbejde og tillid til, at de gode løsninger også skabes i den lokale 

kontekst på skolerne. Det er således en aftale, som på samme tid rammesætter og frisætter skolerne 

til at få skabt den bedst mulige undervisning for vores børn og unge. 
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