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Kære medlemmer 

Fredericia Lærerkreds og Fredericia Kommune har indgået en forståelsesaftale gældende fra 
skoleåret 2015-16 for folkeskolerne i Fredericia. Aftalen bygger på det forståelsespapir, der er 
gældende nu og på Overenskomst 2015s bilag 1.1 omkring arbejdstid. Aftalen skal understøtte den 
størst mulige kvalitet i undervisningen, et godt arbejdsmiljø og styrke den sociale kapital på 
folkeskolerne i Fredericia.  

Generalforsamlingen i Fredericia Lærerkreds i foråret 2015 pålagde kredsstyrelsen at arbejde for en 
aftale omkring lærerne og børnehaveklasseledernes vilkår. Det er nu lykkedes efter en konstruktiv 
og samarbejdende proces med både politikere og forvaltning. Aftalen er for kredsstyrelsen et vigtigt 
signal til og for alle medlemmer. Rammer og vilkår for medlemmernes arbejde er nu aftalt mellem 
Fredericia Lærerkreds og Fredericia Kommune. Både ledere og tillidsrepræsentanter har nu en 
aftale som baggrund for, at give lærerne og børnehaveklasselederne svar på spørgsmålene omkring 
arbejdstid. En fælles aftale er en forudsætning for, at vi som lærere og børnehaveklasseledere kan 
koncentrerer os om det vigtigste, nemlig at levere et godt stykke pædagogisk arbejde til gavn for 
eleverne i Fredericias folkeskoler. 

Aftalens indhold i overskrifter: 

• Undervisningstid i gennemsnit 733 årlige timer inkl. det udvidede 
undervisningsbegreb, undervisningsmaks. på 810 timer årligt. 

• Informativ opgaveoversigt, tydeligere drøftelse af opgaveoversigtens forventede 
tidsforbrug til forberedelsen og øvrige opgaver. 

• Flekstid mellem 7 og 17, fuld tilstedeværelse en mulighed, opgavehjemtagelse en 
mulighed. Det er opgaveløsningens kvalitet, der styrende. 

• Arbejdsopgaverne(også rådighedspuljer) fordeles jævnt over hele året. En ligelig og 
fair fordeling af arbejdsopgaverne. 

• Der skal være mulighed for evaluering og forberedelse af alle lektioner. Planlagt tid til 
forberedelse kan som udgangspunkt ikke bruges til andre opgaver. Der skal 
planlægges med større sammenhængende blokke til forberedelsen. 

• TR sikres mulighed for at kunne mødes med de ansatte indenfor arbejdstiden. 

TR er blevet orienteret, og vil kunne orientere mere. 

Fredericia Lærerkreds har nu aftaler på lærerområdet i forhold til det kommunale og regionale 
område, vi mangler dog på statens område, fortsat et indsatspunkt for kredsen. Vi oplever i 
øjeblikket, at både kommune og statens område efterspørger lærere, og det er naturligvis godt efter 
en lang periode, hvor antallet af lærere har været faldende. Det stiller samtidig krav til 
arbejdsgiveren om at kunne levere nogle attraktive arbejdsforhold, både fleksible arbejdsbetingelser 
og gode rammeforhold med henblik på de pædagogiske muligheder i undervisningen. Aftalte 
forhold vil altid af de ansatte opleves som tillidsskabende, lad os fortsætte af det spor. 

Med venlig hilsen 

Per Breckling 


