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INVITATION: 
Workshop: Arbejdstidsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere 
 

Kære ledere og tillidsrepræsentanter ved lilleskolerne i Danmark 
 
Som bekendt, er der i forbindelse med indgåelse af CFU-forliget i foråret 2021 også aftalt en ny ar-
bejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere på de frie skoler, herunder lilleskolerne.  
 
Aftalen har i høj grad fokus på det lokale samarbejde mellem dig som leder og dig som tillidsrepræ-
sentant. Vi har derfor i Lilleskolernes Sammenslutning og Frie Skolers Lærerforening vurderet, at det 
giver mening, at foreningerne i fællesskab bidrager til jeres arbejde på skolen om det nye i aftalen. 
 
Spørgsmålet melder sig måske hos jer: Kan vi ikke bare fortsætte med at planlægge lærernes og bør-
nehaveklasseledernes opgaver og arbejdstid, som vi plejer: Tage de gode erfaringer med, indpasse 
nye projekter og måske tilpasse lidt hist og pist? 
 
Jo måske nok – den strategi er der jo gode erfaringer med mange steder. MEN den nye arbejdstidsaf-
tale, som træder i kraft 1. januar 2022 og har virkning for skoleåret 2022/2023, indeholder imidlertid 
også nyt: 

- Både nye krav, som skal opfyldes. 
- Og nye muligheder – og vel at mærke muligheder som ligger rigtigt godt til de måder lillesko-

lerne arbejder på; måder præget af samarbejde både som praksis og som ambition.  
 
På workshop-møderne i september måned vil vi tage fat i begge aspekter. Det er en fælles ambition 
for Lilleskolernes Sammenslutning og Frie Skolers Lærerforening, at møderne kan inspirere og 
”sparke” gang i en god lokal proces på skolerne; en proces baseret på fælles forståelser og referencer 
til hvordan man på egen skole kan arbejde med arbejdstid.  
 
Møderne vil bestå af følgende sekvenser: 

➢ Information/orientering om arbejdstidsaftalens indhold ved Lilleskolernes Sammenslutning og 
Frie Skolers Lærerforening 

➢ Workshop for lederne ved Lilleskolernes Sammenslutning 
➢ Workshop for tillidsrepræsentanter ved Frie Skolers Lærerforening 
➢ Fælles frokost 
➢ Workshop for alle deltagere på tværs af skoler og roller ved Lilleskolernes Sammenslutning og  

Frie Skolers Lærerforening 
➢ Afsluttende plenum 

 
På dagene vil der blive lagt vægt på, at deltagerne kommer hjem med viden om den nye aftale, men 
især med inspiration og konkrete ideer til, hvordan man kan arbejde med den nye aftale, fx i form af en 
proces-/køreplan. På den måde håber vi, at møderne også vil fungere som en ”træning” til et samar-
bejde, der gerne skal hvile på en klar forståelse for hvilke krav i den nye aftale, man skal leve op til (og i 
hvilket omfang man måske allerede gør det), således at man i det lokale samarbejde kan understøtte 
og fremme skolens udvikling. Både med hensyn til undervisningen og de pædagogiske mål som med 
hensyn til samarbejdskulturen og trivslen.  
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Møderne faciliteres af: Lilleskolernes Sammenslutning (ved Niels Strunge og Peter Højgaard Peder-
sen) og Frie Skolers Lærerforening (ved Jette Morsing og Kirsten Herskind).  
 
Sted og tid:  

- Onsdag den 15. september kl. 10-16 i Jylland 
- Torsdag den 16. september, kl. 10-16 på Sjælland 

 
Hvem: Ledere og tillidsrepræsentanter (/tillidsrepræsentantsuppleanter) 
 
Detaljeret program med lokation og tilmeldingsblanket følger.  
 

 
Mange hilsner 

Jette, Kirsten, Peter og Niels 
Frie Skolers Lærerforening – Lilleskolernes Sammenslutning 

 
 
 
 
 


