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Orientering om indgåelse af lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere på 

folkeskolerne i Horsens Kommune 

Torsdag d. 22. april 2021 blev Horsens lærerforening og Horsens Kommune enige om en 

lokalaftale for læreres og børnehaveklasselederes arbejdstid i Horsens Kommune. 

Med lokalaftalen lægger parterne sig op ad den centrale aftale for undervisere i kommunerne 

indgået af KL og Lærernes Centralorganisation, hvor en god dialog mellem leder, TR og 

underviser samt gennemsigtighed i arbejdsopgaver er centralt. 

Derudover er helt centrale værdier for Horsens Kommunes skolevæsen bevaret i lokalaftalen 

hvor børnenes læring, trivsel og personlige mestring og et stærkt fagligt og professionelt 

samarbejde er grundlæggende for planlægningen af lærernes arbejdstid. 

Konkrete aftalepunkter i lokalaftalen er: 

• Ud fra Den kommunale redegørelse udarbejder ledelsen en konkret skoleplan med udgangspunkt i 
kommunens fælles skabelon til Skoleplan Skoleledelse og tillidsrepræsentant drøfter endvidere, hvordan der 
sikres transparens i planlægningen og opgavefordelingen. Den enkelte skoleledelse fastlægger herefter 
principper for lærernes arbejdstid 

• Parterne er enige om, at både fælles forberedelse og individuel forberedelse og efterbehandling er vigtige at 
sætte ramme omkring. Med aftalen sikres der 160 timers individuel forberedelse 

• Det tilstræbes at placere de 160 timers individuel tid, jf. §.8, så de kan gøres til genstand for flekstid, når det 
skemateknisk er muligt 

• Der indføres en bufferpulje på 30 timer til uforudsete opgaver. 

• Opgaver af en størrelse på over 30 timer om året medtages på opgaveoversigten med estimeret tid 

• Definition af klasselærerfunktionen 

• Opmærksomhed på tillidsvalgtes vilkår  

• Opmærksomhed på arbejdsbelastning ved eksamensperioden 

• Særligt hensyn til nyuddannede ved opgavefordeling 

• Tid til efter- og videreuddannelse 
 

Lokalaftalen mellem Horsens Kommune og Horsens Lærerforening gælder fra d. 1. august 

2021.  

Lokalaftalen er 2-årig og gælder for skoleårene 2021-2022 og 2022-2023. Den skal 

genforhandles til skoleåret 2023-2024.  

Aftalen kan skriftligt opsiges af aftalens parter med 3 måneders varsel til en 31. juli. 

Se hele lokalaftalen her: lokalaftale-2021.pdf (dlfhorsens.dk)  

På vegne af Horsens Lærerforening 

Med venlig hilsen 

Henrik Juul Nielsen 
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