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Invitation til tre (ens) workshops om 

lærerarbejdstid! 
➢ Randers Lilleskole, Tøjhushavevej 28-30, Randers, onsdag d. 8. marts 2023, kl. 10 – 15 

➢ Nørrebro Lilleskole, Prinsesse Charlottes Gade 34-36, 2200 København N, torsdag d. 9. marts 

2023, kl. 10 -15 og 

➢ Hørsholm Lilleskole, Højskolevej 11, 2960 Rungsted Kyst, tirsdag d. 14. marts 2023, kl. 10 – 15 
 

På de tre workshops, med samme program, vil vi adressere erfaringer af ledelsesmæssig og teknisk-

administrativ art i forhold til skolernes arbejde med den nye arbejdstidsaftale for lærerne. Og vi vil drøfte 

aspekter i forhold til forberedelse (og konsolidering) af skolernes håndtering af lærernes arbejdstid 

fremadrettet med henblik på undervisningsåret 2023/24 – og efterfølgende år. 

Der vil blive arbejdet med en kombination af oplæg, gruppearbejde og plenumdrøftelser. Workshoppen vil 

inddrage såvel centrale tematikker i forhold til håndtering af arbejdstid som en mere teknisk-administrativ 

udveksling af idéer og erfaringer.  

Workshoppen er både rettet imod skoleledelsen og teknisk-administrative medarbejdere, der arbejder 

med forberedelse og opfølgning på arbejdstid og regler i forhold til lærernes arbejdstid.  

Der tilskyndes til, at skolen medbringer egne materialer knyttet til opgaveoversigter og opfølgning herpå 

m.v. med henblik på udveksling af ideer og erfaringer med andre. For at sikre succesfulde workshops 

opfordres til at møde op med både nysgerrighed og lyst til at bidrage aktivt til workshoppenes afvikling.   

Program: 
9.30 – 10 Morgenkaffe og -the og mulighed for et stykke brød 

10 – 10.10 Velkomst med kort intro til dagens program – indflyvning 

10.10 – 10.30 Oplæg: Nedslagspunkter i arbejdstidsaftalen; proces og indhold. 

✓ Samarbejdsspor mellem leder og tr – og lærerne i bredere forstand 

✓ Indholdselementer i aftalen  

10.30 – 11.30 Gruppedrøftelser: Tværgående udveksling af erfaringer mellem de deltagende skoler 

om hidtidigt arbejde med arbejdstidsaftalens elementer  

✓ Samarbejdssporet knyttet til forberedelse, håndtering af usikkerheder og evt. 

uenigheder, opfølgning på præsteret arbejdstid, afslutning af normperiode, 

indgåelse af lokalaftaler mv.  

✓ Indholdselementer i aftalen og disses rækkevidde, samt indhold i og anvendelse af 

lokalaftaler 

✓ Teknisk håndtering af arbejdet med lærerarbejdstid 

11.30 – 12.00 Plenum: Hvad hæfter I jer ved – hvad er det væsentlige? 
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12.00 – 12.50 Frokost og netværk – og måske en lille mundfuld luft 

13.00 - 13.20  Oplæg: Det kommende undervisningsår – nytænkning, revision eller konsolidering?  

Hvordan kan lederen sikre, at første års erfaringer fastholdes, genbruges, justeres eller 

måske glemmes? Og hvordan kan det gøres til et fælles projekt for centrale aktører på 

skolen (leder, skoleadministration samt TR?) 

13.20 -14.15  Gruppedrøftelser: Operationalisering og forbedringer på basis af første års erfaringer  

 På basis af formiddagens opsamling arbejdes der om eftermiddagen med at kigge ind i 

’sæson 2’. Gode erfaringer skal bruge, inspiration kan styrke, uhensigtsmæssigheder skal 

udryddes. Og hvordan med værktøjer, der letter arbejdet og fastholder viden? 

14.15 – 14.45 Plenum: Hvad hæfter I jer ved – hvad er det væsentlige? 

Fælles opsamling på eftermiddagens (og formiddagens) drøftelser i grupperne. Hvilke 

vigtige erkendelser, læringspunkter og input fra workshoppen, tager I med jer? 

14.45  Afslutning og let opsamling – outtro 
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Praktisk information 
Deltagere: Workshoppen retter sig mod skoleledelser, ligesom også administrative medarbejdere, 

der arbejder med praktisk håndtering af spørgsmål i forhold til lærernes arbejdstid er 

velkomne. Dette er ikke en invitation rettet imod lærer-tr.  

Tilmelding: Tilmelding bedes foretaget samlet for den enkelte skole.  

I tilmeldingen angives funktion/titel, for- og efternavn, telefonnummer, mail-adresse for 

alle tilmeldte fra skolen. 

Tilmelding sendes til niels@lilleskolerne.dk.  

Frist for tilmelding til alle 3 workshops er tirsdag d. 28. februar 2023, kl. 16. Der bedes 

om, at man er opmærksom på dette af hensyn til håndtering af logistik og forplejning.  

Pris: Deltagelse i workshops er gratis for skolen. Lilleskolernes Sammenslutning sørger, i 

samarbejde med værtsskolen, for lidt brød, kaffe/the ved ankomst, sandwich el.lign. til 

frokost med vand, samt i øvrigt kaffe/the.  

Evt. spørgsmål: Kan rettes til Niels i LS-sekretariatet.    
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