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Aftale i forbindelse med COVID19 og arbejdstid mellem DLF Furesø og 

Furesø Kommune 

 

Furesø skolevæsen står i en ekstraordinær situation pga. Covid 19. Derfor 

ønsker DLF Furesø og Furesø kommune at lave en aftale om arbejdstid der skal 

skabe de bedst mulige betingelser for at elever lærer og trives så meget som 

muligt, og at lærerne får så stabile rammer som muligt for arbejdet, hvor vi også 

vægter trivsel og sundhed højt. 

Mange planer er blevet ændret pga. Covid19 nedlukning og langsom genåbning 

af skolerne. Mange opgaver kan i øjeblikket ikke løses og mange andre opgaver 

er kommet til. Vi har derfor lavet en aftale, der gerne skulle hjælpe til en 

løsning, der er enkel, forståelig og retfærdig for alle.  Samtidig er det også en 

tid, hvor vi må hjælpe hinanden og løse opgaverne anderledes, og stadig i et tæt 

samarbejde og god og tryg dialog. Det er ikke muligt i denne periode at gå i 

gang med at ændre opgaveoversigter og arbejdsbeskrivelser, så derfor håber vi, 

at vi med denne aftale kan finde en fælles løsning i denne meget uforudsigelige 

og ekstraordinære tid. 

Det er vores vurdering, at vi på denne måde får en enkel og fælles tilgang til den 

vanskelige opgave, som situationen kalder på. 

Vi sender en klar opfordring til at I lokalt finder fælles vilje og vej til sammen 

at finde gode løsninger.  

 

Arbejdstid:  

En fuldtidsansat lærer har elevtid 22 klokketimer om ugen. I de timer lægges 

der også tilsyn med elever. Der skal selvfølgelig også være mulighed for selv at 

få en pause, men som udgangspunkt er man sammen med eleverne.  

En børnehaveklasseleder har elevtid 25 klokketimer. 

Er man på aldersreduktion har man elevtid 20 klokketimer. 

Har man en nedsat beskæftigelsesgrad med 20 % er man på skolen elevtid 18 

klokketimer.  Er der andre beskæftigelsesgrader, laver man en tilsvarende 

skønnet beregning. Timerne fordeles på ugens 5 dage som udgangspunkt. Andet 

aftales med nærmeste leder. 

Enkelte medarbejdere har andre meget store opgaver, som stadig skal og kan 

udføres. Der skal tages hensyn til disse opgaver, når der lægges skema. 

Øvrige opgaver på opgaveoversigten udføres i det omfang, det er nødvendigt og 

muligt, man kan til enhver tid tale med sin leder, hvis man er i tvivl om 

opgaveløsningen. 

 

Denne aftale gælder for genåbningsperioden. Begge parter kan bede om en 

genforhandling såfremt de nationale vilkår for skolevæsenet ændrer sig 

markant. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Side 2 af 2 

 

Aftale vedr. lærervilkår ved afvikling af lejrskoler, som bliver udskudt pga. den 

aktuelle corona–situation 

 

 Mange skulle have været på lejrskole i dette forår. Vi har derfor lavet en aftale 

om flytning og afregning af denne. 

Aftalen omfatter lejrskoler, som var planlagt inden sommerferien 2020 og som 

skolen ønsker at flytte til efterfølgende skoleår med baggrund i ovenstående. 

  

Gældende overenskomst overholdes. Løndele vedr. lejrskole fastholdes som 

planlagt i skoleåret 2019/2020, mens tillæg og time/dagpenge efter statens 

regler, først udbetales ved afvikling.  

Overenskomstmæssige lejrskoletillæg udbetales altså først, i det tilfælde, at en 

lærer rent faktisk har været af sted på lejrskole. 

Lærerne overfører derimod den aftalte tid til efterfølgende skoleår. 

  

Eksempel lejrskoler: 

Lærer X har fået tid til 5 dages lejrskole. Lærer X skal på lejrskole i skoleåret 

2020-2021, fordi man overfører den aftalte tid i ”banken” til det nye skoleår. 

Det betyder reelt set, at lærer X arbejder mindre i indeværende skoleår og mere 

i kommende skoleår. Men at dette, efter denne aftale, ikke skal forstås som 

traditionelt overarbejde. Men forstås som at man blot flytter opgaven. 

  

Forudsætninger for lejrskoleaftalen: 

Skolen ønsker at fastholde lejrskolen for klassen. 

Lærere der skal have samme klasse næste år er som udgangspunkt omfattet af 

aftalen. 

Skulle en lærer mod forventning alligevel ikke deltage i lejrskolen, kan der ikke 

rejses krav om tilbagebetaling af den allerede udbetalte løn og tid. 

Denne aftale om lejrskole kan ikke skabe præcedens. 

Vi sender en klar opfordring til at I lokalt finder fælles vilje og vej til sammen 

at finde gode løsninger. 

Aftalen gælder kun for allerede planlagte lejrskoler der pga. Covid-19 ikke kan 

afvikles, men godt kan flyttes, og opsiges herefter uden varsel. 
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