
 

 

                                              

 

Samarbejdsaftale på skoleområdet i Rebild Kommune  

 

 

1. Indledning - tillid og ansvar giver undervisning af høj kvalitet 

Nærværende samarbejdsaftale er indgået mellem Himmerlands Lærerkreds, Skolelederforeningens afdeling 
i Rebild Kommune, BUPL Nordjylland og Rebild Kommune. Samarbejdsaftalen skal medvirke til at sikre et 
fortsat godt og stærkt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere - lærere, børnehaveklasseledere og 
skolepædagoger -  på skoleområdet i Rebild Kommune. Samarbejdsaftalen skal ikke ses som en erstatning 
for reglerne opstillet i Lov 409 og arbejdstidsaftale for skolepædagogerne, men har derimod til formål at 
definere, hvad vi i Rebild Kommune forstår ved godt samarbejde inden for skoleområdet.  

Bag samarbejdsaftalen ligger først og fremmest en tro på, at skabelsen af gode arbejdsvilkår, og rammer 
der gør skolen til en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere og ledere, er en hovedfaktor bag elevernes 
læring, trivsel og dannelse. Medarbejderne er ledelsens vigtigste ressource for at lykkes med 
folkeskolereformen, og et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem disse to parter er altafgørende.  

Vi tror på, at undervisningens kvalitet højnes, når medarbejderne sikres gode muligheder for forberedelse 
og teamsamarbejde, og når de i en andel af arbejdstiden selv kan administrere deres tid og tilrettelægge 
arbejdet.  

 

Hvad står vi på? - værdigrundlag 

Viljen til at udvise tillid til medarbejdere og ledelse er allerede nedfældet i det vedtagne værdigrundlag for 
skoleområdet i Rebild Kommune. Heri fremgår det, at de bærende værdier er:  

- At der udvises tillid til medarbejderne og deres professionsideal 

- At ledelse og medarbejdere samarbejder om den samlede opgaveløsning 

- At der udøves dialogbaseret ledelse under hensyntagen til medarbejdernes forskellighed 

- At ledelsen sikrer et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø. 

Samtidig er det intentionen, at rammen omkring skolen skaber de bedst mulige forudsætninger for, at 
ledere og medarbejdere kan udøve deres hverv uden unødigt bureaukrati, og med god plads til samarbejde, 
fleksibilitet, ansvarlighed og det professionelle skøn - hele tiden med ét for øje: elevernes læring, trivsel og 
dannelse.  
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Værdigrundlaget bygger således også på en anerkendelse af medarbejdernes professionsideal, set i forhold 
til den opgave, de løser. Det er målsætningen at give plads til et professionelt råderum - baseret på tillid, 
dialog og medinddragende ledelse.  

 

2. Vision for skolerne i Rebild Kommune 

Da det overordnede styringsredskab for skolerne i Rebild Kommune er kontraktstyring, overlades en stor 
del af den faktiske udmøntning af Folkeskoleloven, og de lokalt vedtagne politikker, til skolernes ledelse. 
Selvom  dette naturligt giver en vis forskellighed i ledelsen af de enkelte skoler, synes det dog ikke desto 
mindre muligt at definere, hvad vi i Rebild Kommune finder kendetegnende for en god skole, en god 
skoleledelse og en god medarbejder indenfor skoleområdet. Enkeltdelene til definitionen kan bl.a. udledes 
af Rebild Kommunes politikker for børn og unge.  

 

Hvad kendetegner den gode skole? 

Den gode skole skal først og fremmest være attraktiv for distriktets børn og forældrenes førstevalg, når 
deres barn skal påbegynde skolegangen. Skolen formår at tilpasse sin indsats til den enkelte børnegruppe 
og organiserer skoledagen med baggrund i elevernes perspektiv.  

Den gode skole medvirker til at gøre eleverne livsduelige, nysgerrige og glade, og styrker deres evner inden 
for kreativitet og samarbejde. Den gode skole hylder fællesskabet og kendetegnes ved høj faglighed, social 
ansvarlighed, inklusion samt mindskelse af den negative sociale arv.  

Sidst men ikke mindst understøtter og fremmer den gode skole elevernes dannelse, og gør dem til 
verdensborgere, i et samfund baseret på medansvar, åndsfrihed, ligeværd og demokrati - dette i et 
inddragende og forpligtende samarbejde med forældrene. 

 

Hvad kendetegner den gode skoleledelse? 

Den gode skoleledelse sætter retning for skolens indsats og pædagogiske udvikling, og sikrer sammen med 
medarbejderne fokus på skolens kerneopgave og kerneydelse. Den gode skoleledelse udøver økonomisk 
bæredygtig og stabil ledelse i en kompleks virkelighed med mange interessenter. Dette fordrer den rette 
kombination af gode lederegenskaber, empati,  kommunikative evner samt strategisk- og politisk tæft.  

Den gode skoleledelse inddrager medarbejderne, har et indgående kendskab til deres kompetencer, forstår 
skolens kultur og kan sætte sig i medarbejdernes sted.  Dette er en forudsætning for en god fordeling af 
opgaver og ansvarsområder, der både tager højde for den tid, der er til rådighed og for den enkelte 
medarbejders potentiale.  

Den gode skoleledelse arbejder kontinuerligt på at fremme et professionelt fællesskab baseret på tillid, 
retfærdighed, samarbejde og professionel dømmekraft. Dette indebærer bl.a. en forpligtelse til at lave 
involverende processer for medarbejderne, med det formål at opbygge en god samarbejdskultur.  

 

Hvad kendetegner den gode medarbejder? 

Den gode medarbejder på skoleområdet - lærer, børnehaveklasseleder og skolepædagog - skal være en 
faglig og relationel dygtig klasseleder/leder af børnegrupper, der formår at flytte eleverne og tage 
udgangspunkt i både den enkelte og i fællesskabet. Den gode medarbejder medvirker til at skabe 
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sammenhæng i elevernes skoleliv, og er samtidig én, der kontinuerligt har fokus på at reflektere over og 
udvikle egen praksis, så eleverne motiveres og bliver så dygtige, som de kan.  

Godt samarbejde er en forudsætning for, at den gode medarbejder lykkes med sin indsats. Dette gælder 
både i forhold til forældresamarbejde, teamsamarbejde, samarbejdet med ledelsen og i det tværfaglige 
samarbejde med eksterne samarbejdspartnere (PPR, Center Familie Handicap, Åben-skolesamarbejder 
mv.).  

I forhold til det daglige teamsamarbejde på skolen er det afgørende, at lærere og pædagoger arbejder godt 
sammen omkring indsatser og  aktiviteter i forhold til elevens samlede skoledag. For pædagogerne gælder 
det desuden, at disse skal arbejde helhedsorienteret i forhold til at varetage opgaverne i 
skolefritidsordningen og bygge bro mellem undervisnings- og fritidstilbud.  

Samlet vil den gode medarbejder indenfor skoleområdet således være kendetegnet ved, at vedkommende 
kontinuerligt har sin opmærksomhed rettet mod indsatsen for at fremme elevernes læring, trivsel og 
dannelse.  

 

3. Arbejdets organisering 

Det overordnede mål for anvendelsen af medarbejdernes arbejdstid skal til enhver tid være, hvad der bedst 
fremmer elevernes læringsudbytte, læringsprogression, trivsel og dannelse. Med andre ord skal løsning af 
kerneopgaven til stadighed være i fokus. Med dette in mente er det væsentligt, at der fra ledelsesside 
udvises tillid til medarbejderne, samt at disse har en høj grad af medindflydelse og frihed. Det er samtidig 
vigtigt, at den konkrete opgavefordeling er kendetegnet ved en høj grad af gennemsigtighed for 
medarbejderne. 

I praksis skal sidstnævnte sikres ved, at alle medarbejdere - lærere, børnehaveklasseledere og pædagoger - 
senest fem uger før normperiodens start, af skoleledelsen får udleveret en opgaveoversigt, der giver et 
samlet billede af de opgaver den enkelte medarbejder forventes at løse indenfor årsnormen. Det er 
væsentligt, at der er dialog og gensidig forventningsafstemning mellem ledelse og medarbejdere om 
opgaveoversigtens indhold. I forbindelse med opgavefordelingen skal der desuden tages særligt hensyn til 
nyuddannede medarbejdere, hvilket i praksis bl.a. kan ske via mulighed for ekstra forberedelse, 
mentorordning eller lignende.  

Det er skolens ansvar, at stille det nødvendige antal arbejdspladser, herunder IT-udstyr, til rådighed, 
således at medarbejderen kan udføre sine opgaver på skolen.  

I skolens MED-udvalg udarbejdes desuden retningslinier for tilstedeværelsen, som danner grundlag for en 
meningsfuld og fleksibel udnyttelse af arbejdstiden, med fokus på at kunne lykkes med kerneopgaven.  

 
Gældende for lærere og børnehaveklasseledere 

Normtid 

Der planlægges ud fra en årsnorm på 1680 nettoarbejdstimer, fordelt i en normperiode på et år fra 1. 
august til 31. juli. Medarbejdernes arbejdstid planlægges ud fra et maksimum på 200 arbejdsdage med 
børn, med en gennemsnitlig arbejdstid på 40 timer pr. uge. i 40 uger (1600 timer). Hertil kommer to elevfrie 
uger (80 timer), der placeres ved henholdsvis skoleårets start og slutning.  Som udgangspunkt kan ugerne 
anvendes til forberedelse af kommende skoleår samt efterbehandling af det forgangne. Herudover kan 
ugerne bruges til overlevering af klasser, fagdage (lokale såvel som fælleskommunale), pædagogiske dage 
og fagfestival, samt til afvikling af optjent afspadsering, hvis skoleåret har budt på planlagte/ikke-planlagte 
ekstra-opgaver. Den faktiske anvendelse af disse to uger defineres i samarbejde mellem skoleleder og TR.  
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Arbejdstidens fordeling 

Som udgangspunkt for en overordnet fordeling af arbejdstiden (1680 timer), opereres der med baggrund i 
to hovedelementer: ”undervisningstid” og “samarbejdstid”, der hver vægter omkring 50 procent. Den 
første halvdel “undervisningstiden” dækker arbejdsopgaver, der relaterer sig direkte til undervisningen, og 
hvor der er lærer-elevinteraktion. Den anden halvdel “samarbejdstiden” dækker hovedsageligt alt det der 
ligger udenom selve undervisningen - primært varetagelse af diverse samarbejdsrelationer samt 
forberedelse.  

I nedenstående skema ses det, hvilke opgaver, der kan ligge under hvert af de to arbejdstidselementer. 
Opgaver som ikke er nævnt, og som giver anledning til tvivlsspørgsmål ude på skolerne, bringes ind til 
409-udvalget, der består af Centerchefen for Center Børn og Unge, en repræsentant for Himmerlands 
Lærerkreds samt formanden for den lokale afdeling af  Skolelederforeningen. 

Formålet med en overordnet vejledende fordeling af arbejdstiden er dels at hjælpe skolernes ledelser, i 
forhold til planlægning af skoleåret, dels at synliggøre vigtigheden af, at medarbejderne har tilstrækkeligt 
rum til fleksibelt at kunne forberede deres undervisning.  Fordelingen er ment som en vejledning, der har til 
formål at sikre handlefrihed, ledelsesrum, individuelle hensyn, udviklingstiltag og sund fornuft ude på 
skolerne. Det bør dog tilstræbes, at vejledningen afspejles i den faktiske planlægning af skoleåret.  

 

Arbejdstidselement Opgaver 

Undervisningstid ● Undervisning jf. §16 og §16a 
● Lejrskole 
● Vikar 
● Sociale arrangementer 
● Videreuddannelse (ECTS-berettiget) 
● Vejleder 
● Klasselærerfunktion/kontaktlærerordning 

Samarbejdstid ● Fælles og individuel forberedelse af undervisning og mødevirksomhed 
● Efterbehandling af undervisning og mødevirksomhed 
● Forældresamarbejde 
● Teamsamarbejde 
● Fagteam 
● Teamkoordinator  
● Samarbejde med eksterne (eks. PPR) 
● Tilsyn (med elever og faglokaler) 
● Selvvalgt faglig ajourføring og opdatering (ikke ECTS-berettiget) 
● Opdatering af elevplaner, læringsmål og kortlægning 
● Pauser 
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Gældende for skolepædagoger 

Arbejdstidens fastlæggelse 

Fastlæggelsen af pædagogernes arbejdstid udmøntes i en årsnorm. Den konkrete fastlæggelse af den 
enkelte skolepædagogs arbejdstid tilrettelægges i samarbejde mellem den enkelte skolepædagog, teamet 
og lederen. I drøftelsen omkring arbejdstiden har pædagogen mulighed for at inddrage sin TR.  

Det er vigtigt, at der er balance mellem de opgaver skolepædagogen har (herunder, forberedelse og 
efterbehandling af læringsaktiviteter m.v.) og arbejdstiden. Ydermere er det vigtigt, at skolepædagogen 
oplever, at der er den fornødne tid og de fornødne kompetencer til at løse opgaverne kvalificeret. 
Lederen og skolepædagogen drøfter derfor løbende anvendelsen af arbejdstiden og opgaveudførelsen. 
Hvis der sker ændringer i arbejdsopgaverne, drøfter ledelsen eventuelle justeringer af 
opgaver/prioriteringer med skolepædagogen. Skolelederen inddrager i god tid skolepædagogen i 
planlægningen af skoleåret, således at skolepædagogens holdninger og synspunkter høres. 
 

Prioritering af TR-opgaven  

TR varetager en vigtig opgave som bindeled mellem ledelse og medarbejdere. Det er derfor vigtigt, at 
samarbejdsaftalen understøtter tillidsrepræsentanternes arbejde, så de har mulighed for at løse en ofte 
kompliceret opgave. Som TR har man den fornødne tid til udførelse af TR-hvervet, og det er skolelederens 
ansvar at sikre dette. Dog giver det god mening, at TR og leder ved normperiodens start laver en gensidig 
forventningsafstemning. 

 
Opfølgning og evaluering  

Der er nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra Himmerlands Lærerkreds, 
Skolelederforeningen i Rebild Kommune, BUPL Nordjylland og Center Børn og Unge, som løbende vil drøfte 
samarbejdsaftalens virkning og eventuelle behov for tilretninger. Gruppen skal samtidig være igangsættere 
på en evaluering af samarbejdsaftalens udmøntning, som efter planen vil blive igangsat et år efter 
samarbejdsaftalens ikrafttræden.  

 

Ikrafttræden 

Aftalen træder i kraft med virkning fra skoleåret 2018/2019.  
 

Mulighed for opsigelse  

Hvis en af aftalens parter ønsker at opsige aftalen, skal dette ske senest et halvt år før starten på det 
kommende skoleår, af hensyn til skoleårets planlægning.  
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Susanne Højgaard Nielsen 

Faglig sekretær, BUPL Nordjylland 
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Peter Hansen 

Formand Skolelederforeningen, Rebild 
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Morten Kamstrup Mikkelsen 

Næstformand i Himmerlands lærerkreds 

 

 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Mads Rune Jørgensen 

Børne- og Ungechef, Rebild Kommune  
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