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Bilag opgaveoversigt Middelfart A20-feb2021
Forklaring til opgaveoversigten
Diverse opgaver i tilknytning til undervisning:
Det er den elevpausetid der er omkranset af undervisning, men ikke er tilsyn eller medarbejderens frokostpause. Tiden er beskrevet i bemærkningen til §8 stk.1 i A20.
Der kan fortages en konkret optælling af timerne for den enkelte medarbejder eller man kan
mellem skoleleder og TR aftale et fælles niveau for hele skolen ud fra en gennemsnitsbetragtning.
Forberedelsespuljen:
Tiden til forberedelse findes ved en faktor 2:1 mellem undervisning og forberedelse.
Lærernes professionelle råderum er det styrende for hvordan undervisningsopgaven forberedes. Forberedelsespuljen dækker både det der laves individuelt og fælles. Læreren varierer
forberedelsen mellem individuel forberedelse og fælles forberedelse med henblik på at give
eleverne det bedste udbytte af undervisningen. Tænkningen bag forberedelsespuljen er, at
samarbejder man om en undervisningsopgave, så er det også naturligt at man forbereder sig
sammen.
Såfremt ledelsen vil styre og planlægge en del af den fælles forberedelse, så skal ledelsen
kunne skemalægge den fælles forberedelse, og det skal fremgå af opgaveoversigten, som en
bemærkning.
A20 §8 stk. 2 gælder for hele forberedelsespuljen.
Større opgaver:
Større opgaver dækker over alle andre opgaver estimeret til over 60 timer, samt beslægtede
opgaver (mindre end 60t) der tilsammen giver over 60 timer.
Beslægtede opgaver kunne fx være:
Tilsyn med Billedkunst og formand for fagteam billedkunst.
Mindre opgaver:
Er opgaver estimeret til under 60 timer der ikke naturligt kan samles i puljer til opgaver over
60 timer.
Den samlede tid til alle de mindre opgaver oplyses.
Generelt:
Under kolonnen ”Arbejdstid”, sættes timetal på opgaver, der estimeres til 60 timer eller mere.
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Opbygning af opgaveoversigten
Dato

Arbejdstid Puljer

Lærer:

Skabelon

Spisepause

Spisepause

x

Tilsynsvagter

Tilsynsvagter

x

Div. opgaver i tilknytning til uv.*

Div. opgaver i tilknytning til uv.

x

Undervisning

x
Undervisning ifølge skema
1. skoledag
9. kl. sidste skoledag
Juleafslutning
Juleklippedag
Klasse/forældrearrangement
Sidste skoledag
Elevsamtaler

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Forberedelse

x
Forberedelsespulje

x

Møder

x
Teammøder klasse/årgang/afdeling/fag
Pædagogisk råd
Lærermøder Arbejdstid
Personalemøder

(x)
x
x
x

S/H samarbejde

x
Klasselæreropgaven
Forældremøder
Skole-hjem samtaler
skolemøder/tværfaglige møder

x
x

x
x
x
x

Større opgaver over 60 timer**

x
TR/AMR/koordinator/PLC/vejledere/IT-ansvarlig.
x

Uddannelse og udvikling

x
Tid til kurser/uddannelse/internat/rejsetid

x

x

Mindre opgaver på skolen**

x
Tilsyn med faglokaler/MUS/praktiklærer/mentor
mm.

x

Kommunale initerede opgaver

x
Fablab/klima/PLF/Verdensmål/Ambassadører/Pil
oter mm.

Samlet nettotid
*Det er den elevpausetid der er
omkranset af undervisning, men
ikke er tilsyn og frokostpause.
Tiden er beskrevet i
bemærkningen til §8 stk. 1 i A20
**jv.f. bemærkninger til §7 stk.1 i A20

x
1680
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