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RAMMER OG OPGAVER I FAXE KOMMUNE 
Formål 
Vi vil udvikle et attraktivt og fælles skolevæsen i Faxe Kommune, hvor alle ansatte har ens grundvilkår, 
og hvor alle arbejder for dialog, åbenhed og i et gensidigt forpligtende samarbejde. 
 
Aftalen skaber en overordnet ramme, og et udgangspunkt for en fælles forståelse af arbejdstidens fordeling 
og tilrettelæggelse for skolerne inden for de givne rammer. 
 
Folkeskolens kerneopgave er beskrevet i folkeskolelovens formålsparagraf og kerneydelsen er undervisning 
af, til og med alle elever. Forberedelse, afvikling og efterbehandling af undervisningen sker 
i professionelle læringsfællesskaber. For at sikre kerneopgaven er rammerne for lærernes opgaver og 
trivsel udgangspunkt for arbejdstidsaftalen. 
 
Det er en målsætning for de centrale parter, at der er et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem TR og 
skoleleder jf. TR-reglerne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Forud for skoleåret 
drøfter skoleleder og TR, hvordan planlægningen af skoleåret foregår på skolen, herunder hvordan 
skolen kan strukturere dialogen om opgaveoversigten. 
 

Mål 

 

 
 

 
 
 
 
 
kommunen, herunder fokus på seniorer. 
 

 

 

 

 

 

 

Aftaleparterne har et fælles ansvar for at følge op på, om vi når de formulerede målsætninger. kapital 

på alle niveauer i skolevæsenet. 

At sikre kvaliteten i kerneopgaven ved at skabe gode undervisningsmiljøer med høj faglighed for både elever og lærere. Der skal 
sikres tid til forberedelse af alle undervisningstimer, herunder sikring til differentiering. 

 

At styrke og sikre den professionelle kapital på alle niveauer i skolevæsnet. 

At sikre der foregår en gennemskuelig og gennemsigtig proces på skolerne, hvor skoleleder og TR drøfter skoleårets planlægning og 
sammen tilrettelægger kommunikationen af denne. 

 

At styrke og sikre et tydelig ledelsesrum for skoleledelsen og et tydeligt professionelt rum for lærerne, hvor råderummet for 
beslutninger (beslutningskapitalen) for lærerne øges gennem aftaleperioden. 

 

At der arbejdes forpligtende med rekruttering og fastholdelse af de nye dygtige lærere i Faxe Kommune, kommunalt og lokalt på 
den enkelte skoleafdeling. 

 

At indgå i dialog og samarbejde såvel centralt som lokalt på den enkelte skole for at skabe åbenhed om prioriteringer og 
beslutninger. 

 

At der arbejdes målrettet med fastholdelse af de dygtige lærere, der allerede er ansat i kommunen, herunder fokus på seniorer. 
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ÅRSNORM OG PLANLÆGNING AF SKOLEÅRET 
Professionelt råderum 
Medarbejderne kan tilrettelægge arbejdstiden fleksibelt. Den enkelte medarbejder skal have mest mulig 
fleksibilitet i sit arbejde, men opgaver, samarbejde og fælles forberedelse skal være udgangspunktet 
for arbejdstilrettelæggelsen. 
 
Den enkelte medarbejder skal være på skolen ved planlagte møder, samarbejdstid eller andre opgaver, som 
forudsætter tilstedeværelse. 
 
Som udgangspunkt er tirsdage mødedage og onsdage afsættes til kurser/seminarer. 
Af hensyn til den enkeltes trivsel og arbejdsmiljøet er det muligt at flekse fra -10 til +37 arbejdstimer. 
Det er ikke muligt at flekse undervisningstid og teamsamarbejdstid. Hvis medarbejderen ønsker det, kan den 
daglige arbejdstid registreres i det af skolen anvendte skema. 

 
Årsnorm 
Timetallet for årsnorm udmeldes senest 1. februar. 
Normperioden påbegyndes 1. august med afslutning 31. juli i det følgende år. 
Forud for hver normperiode (skoleåret) udarbejder ledelsen en opgaveoversigt til den enkelte medarbejder. 
15 elevfrie dage tæller med 7,4 time pr. dag (37 timer pr. uge). Disse dage fastlægges af skoleleder og 
STR. Alle forventes at anvende 10 timer årligt til pludseligt opståede situationer. 
Ved såvel kort som langtidsfravær samt barsel medregnes dagene med 7,8 time pr. dag pr. fuldtidsansat. 
Afholdelse af 6.ferieuge indregnes med 7,4 time pr. dag pr. fuldtidsansat. 

 
Ferie 
Skolevæsenet holder kollektiv ferielukning som følger: 

 4 ugers sommerferie i juli måned 

 1 uges efterårsferie i oktober måned - uge 42 
5. ferieuge (uge 42) kan for lærere med særlige arbejdsopgaver aftales afholdt på et andet tidspunkt. 
6. ferieuge/feriedage afvikles efter aftale med ledelsen. Medarbejdere skal inden 1. maj aftale med ledelsen, 
om 6. ferieuge afvikles eller ønskes udbetalt. 
Center for Børn & Undervisning fastlægger elevernes ferie for det kommende skoleår og udmelder 
senest 1. januar. 

Varsler 
I tilfælde af ændringer i den aftalte fagrække skal der tages højde for tid til ekstra forberedelse. Når 
det er tilfældet, og når det skønnes nødvendigt at ændre rækken af planlagte opgaver, og hvis disse 
ændringer medfører ændrede møde- og sluttidspunkter, bør ændringerne varsles i så god tid som muligt dog 
mindst to uger. Såfremt dette ikke kan overholdes, udbetales der tillæg. 
 

Undervisningstillægget nedjusteres ikke ved ændringer. 
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Nyuddannede, nyansatte 
 
En nyuddannet lærer underviser de første to år højst 25 lektioner om ugen. 
 
Hvis en lærer, har været længe væk fra faget vurderes undervisningsmængden for den pågældende på den 
enkelte skole. 
 
En nyuddannet lærer forventes at anvende 50 timer som følger de første to år. For *nyansatte er 
ordningen 1-årig: 

• 30 timer på ekstra forberedelse 
• 20 timer på møder med kollega i mentorordning 
• Der udpeges en mentor, som tildeles 20 timer til at støtte op om den nye samt sætte vedkommende 

ind i skolens rutiner (Mentoropgaven er toårig ved nyuddannede og etårig ved nyansatte). 
 
Der skal arbejdes med fælles introduktion både på skole- og kommuneniveau for at sikre fastholdelse 
af de nyuddannede/nyansatte lærere. 
 
Alle nyuddannede og nyansatte deltager i et introduktionskursus, på 10 timer med skoletillidsrepræsentant 
(STR) og skoleleder, hvor skolens kultur, retningslinjer og rammer gennemgås, bl.a.: 
  

• Hvad forventes der af dig på vores skole og hvordan passer du på dig selv og vi på dig, så du kan holde 
til et helt lærerliv. 

• Klasserumsledelse og forældresamarbejdet skal være elementer på kurset. 
 
På samme måde laves der et velkomst- og introduktionskursus på 3 timer, for alle nyuddannede/nyansatte 
lærere i kommunen, med bl.a. følgende indhold: 

• Hvordan er kommunens opbygning, MED-struktur, retningslinjer, politikker og værdier 
• Kommunens tilbud og forventninger til dig som ansat 
• Fælles ting i skolevæsenet 
• Gennemgang af opgaveoversigter og lokalaftaler: 

 
*Der skal være særlig opmærksomhed på nyansatte, der ikke kommer direkte fra et lærerjob. 

 
Teamsamarbejde 
 
Teamene består af samarbejdspartnere i og omkring det enkelte afdelings-, årgangs eller klasseteam. 
Det forudsættes, at teamene udøver den kompetence, der er tillagt dem og dermed selv fastsætter den 
konkrete tilrettelæggelse af deres arbejde indenfor deres professionelle råderum. 
Teamene samarbejder for at: 

• Udarbejde årsplaner og planlægge en undervisning der opfylder de gældende faglige og pædagogiske 
formål. 

• Planlægge en undervisning, der udfordrer den enkelte elev fagligt, socialt og personligt. 
• Tilrettelægge fleksibelt i forhold til varierende ugeskemaer og holdtimer. Teamet planlægger ud fra et 

udarbejdet grundskema. 
• Evaluere undervisningen. 
• Udarbejde årshjul for aktiviteter og møder i samarbejde med ledelsen. 
• Udarbejde elevplaner. 
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• Drøfte og opkvalificere samarbejdet og kommunikationen med forældrene. Dette sker i henhold 
til de principper og retningslinjer, der er vedtaget lokalt. 

 
Der afsættes minimum 40 timer årligt til teamsamarbejde. Øvrig tid og de konkrete opgaver i teamet aftales 
lokalt. 
I samarbejde med teamet er ledelsen ansvarlig for at følge og understøtte teamet i dets arbejde, samt til at 
bidrage til løsning af evt. konflikter. Det er en gensidig forpligtigelse og ansvar, at samarbejdet og 
understøttelsen sker løbende. 
 

Opgaveoversigten 
Forud for normperioden udarbejdes en opgaveoversigt til den enkelte. Opgaveoversigten udarbejdes på 
baggrund af den ramme, der er aftalt mellem parterne og lokalt mellem skoleleder og skole-TR. 
Her skal kerneopgaven være i fokus, så den ansatte sikres reel mulighed for at arbejde professioneltog med 
høj kvalitet i opgaveløsningen. 
 
Opgaveoversigten angiver overordnet de arbejdsopgaver, den enkelte har ansvaret for at løse i normperioden. 
Opgaveoversigten skal ses som et værktøj, der - kombineret med skolens kalender og skemaer - giver et 
overblik over den enkeltes arbejdsopgaver og deres placering. 
 
Kvaliteten i kerneopgaven sikres ved at skabe gode undervisningsmiljøer med høj faglighed for både elever og 
lærere. Derfor skal det af opgaveoversigten fremgå, at der sikres tid til forberedelse af alle undervisningstimer, 
herunder sikring til differentiering i den inkluderende folkeskole. 
 
Indholdet af opgaveoversigten bliver til som en del af den dialog, der foregår på afdelingerne i forbindelse med 
fordelingen af fag og opgaver. Her spiller afdelingens TR, AMR og ledelse (TRIO) en væsentlig 
rolle, da processen tilrettelægges blandt disse parter. Ledelsen træffer de endelige beslutninger, og oversigten 
udleveres til den enkelte inden sommerferien. 
 
Opgaveoversigten er dynamisk, da der i løbet af året kan forekomme ændringer og omprioriteringer. 
Disse aftales mellem ledelsen og den ansatte. TR og AMR inddrages, hvorefter opgaveoversigten justeres. 
Der er altså ikke tale om en opgavegaranti, men blot en oversigt over de forventede opgaver, der skal løses i 
løbet af året. Tiden til opgaverne er vejledende. 
 
Den ansattes årsnorm skal være planlagt og fordelt for hele skoleåret, når opgaveoversigten udleveres. 
For at sikre mest mulig stabilitet og sammenhæng i undervisningen for både elever og medarbejdere, 
skal større opgaver som lejrskole, efter- og videreuddannelse m.v. være tænkt ind fra skoleårets begyndelse. 

I forhold til nettoårsnormen skal denne justeres med: 
• Afspadsering fra tidligere normperiode 
• Aldersreduktion 
• Frikøb til organisationsarbejde 
• Nedsat tjeneste m.v. 

Undervisning og forberedelse 
Den årlige gennemsnitlige undervisningstid fastsættes til 760 timer for fagfaglig undervisning og 1019 timer for 
understøttende undervisning. Der tilstræbes en ligelig fordeling af undervisningstimer blandt lærerne under 
hensyn til fordelingen af øvrige opgaver. 
Det årlige undervisningsmax (alt undervisning medregnet, jf. det udvidede undervisningsbegreb) er 
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790 timer. Hvis en lærer (efter enighed med leder og afdelingstillidsrepræsentant) underviser mere 
end 790 timer årligt, indgås en konkret aftale mellem disse tre om undervisning og øvrige opgavers 
fordeling. 

Forberedelsesfaktoren er 0,475 pr. undervisningstime til individuel og fælles forberedelse. 
Forberedelsesfaktoren er den samme for fagfaglige undervisning og understøttende undervisning. 
Planlægningen skal sikre, at der er planlagt sammenhængende og effektiv tid til forberedelse. Der skal 
være individuel og fælles forberedelse til rådighed, så det er muligt at løse opgaverne og følge op på 
undervisningen i forhold til planlægningen af de samlede lektioner i fagene. 

 
Fælles opgavebeskrivelse 
 
SSP 
40 % af SSP-timerne medtælles som undervisning. Overstiger undervisningstimetallet dermed 750 timer for 
medarbejderen udløses undervisningstillæg. 

 
Lærere ansat i kompetencecentre 
Lærere ansat i kompetencecentre har følgende opgaver: 

• Konsultative opgaver i forbindelse med elevobservationer 
• Konsultative opgaver i forbindelse med rådgivning af kolleger 
• Konsultative opgaver i forbindelse med udarbejdelse af handleplaner 

I kompetencecenter for læsning er der afsat 960 timer til opgaven (320 pr. skole). 
I kompetencecenter for struktureret pædagogik og psykosociale vanskeligheder er der afsat 250 timer til 
opgaven. Herfra udbydes co-teaching forløb. Den primære lærer for almenområdet skal tildeles 15 timer til 
sparring og forberedelse. 
 
Tiden er uden kørsel. 
 
Lærere i kompetencecentre med vejlederfunktioner er, som udgangspunkt, ansat i en tidsbegrænset 
periode. Almindelige opsigelsesvilkår er gældende. 
 

Praktikaftale for børnehaveklasseledere 
Vilkår for børnehaveklasseledere, der har pædagogstuderende i øvelsespraktik: 
I henhold til arbejdstidslovens § 68, stk. 2 afsættes der for hver praktikperiode en akkord på i alt 20 
arbejdstimer til følgende arbejdsopgaver i tilknytning til praktikken: 

• Vejledning af den studerende i relation til de fastlagte mål 
• Læsning og vurdering af den studerendes praktikopgave (dagbog eller andet) 
• Møde med seminariet og den studerende om fastlæggelse af målene for praktikken 
• Midtvejsmøde med seminariet om praktikkens forløb for den studerende 
• Skriftlig begrundet udtalelse med bedømmelse ved afslutning af praktikken 

Akkordens timetal er baseret på praktikvejledning i et omfang af gennemsnitligt 1 ugentlig time i 12 
praktikuger. Stiller seminariet krav om yderligere vejledning eller møder i et videre omfang end nævnt 
ovenfor, er børnehaveklasselederens arbejdstid hertil ikke dækket af denne aftale. Akkorden dækker 
forberedelse. 
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Bassinprøven 
Hver svømmelærer forventes at anvende 7 timer. Timerne fordeles til 3x2 timer til praksis og teori 
samt 1 time til prøveaflæggelse. Udover ovenstående tages hensyn til transport og træning. 
 

Afgangsprøver 
Følgende tid forventes anvendt ved afgangsprøverne i de mundlige fag. I tiden er afregnet for forberedelse: 
 
 Eksaminator Censor pr. klasse inkl. Forberedelse 

og transport 

Dansk 10 timer + 2 timer pr. elev  20 timer 

Engelsk 8 timer + 90 min/elev  20 timer 

Naturfag 8 timer + 90 min/elev  20 timer 

Udtræksfag 8 timer + 90 min/elev  20 timer 

Valgfag Forhandles, når aftale foreligger Forhandles, når aftale foreligger. 

Specialklasser 5 timer + 2 timer/elev  

 

 
EFTER-/VIDEREUDDANNELSE 

 
Diplomuddannelse 
En diplomuddannelse svarer ifølge Undervisningsministeriet til 60 ECTS point. Et ECTS point svarer 
til 27 timer. Et diplomstudie skønnes herved at have en varighed af 1620 timer. 
 
De enkelte linjefags ECTS point afhænger af faget. 
 
Tiden tilrettelægges således, at den enkelte studerende har en del af tiden indregnet i sin årsnorm og 
udmøntet som minimum en ugentlig studiedag på 7,8 time. Eventuelt øvrig tid tilrettelægges fleksibelt 
på den enkelte afdeling med det formål, at der kan blive tid til sammenhængende perioder i forbindelse med 
opgaveskrivning og eksamen. 

 
Undervisningsfag 
Undervisningsfag tilrettelagt som turboforløb og med udgangspunkt i det forhold, at deltagerne i 
forvejen har en læreruddannelse og erfaring med at undervise i faget. Det forudsættes i forløbet, at 
lærerne der deltager sideløbende med studiet også underviser i faget. 
 
Deltagende lærere forventes at anvende en ugentlig arbejdsdag svarende til 320 timer på studiet. 
Disse timer lægges på en fast ugentlig dag. Der kan og bør udover dette laves aftaler på den enkelte 
skoleafdeling om vikardækning i perioder med opgaveskrivning og eksamen. Der afsættes, som 
minimum, fem arbejdsdage til opgaveskrivning. 
 
For lærere, hvis forudsætninger betinger at undervisningsfaget læses på andre betingelser, aftales 
vilkårene specielt. 
 

Transport 
Transport til kurser forventes at tage i alt 30 minutter internt i Faxe Kommune, 60 minutter i alt ved 
transport til kursussteder i Stevns, Køge og Næstved og to timer i alt ved kurser i København, Roskilde, Slagelse 
og Vordingborg. 
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Hjemmel 
Aftalen er indgået med hjemmel i § 2 i ”Arbejdstidsreglerne for undervisningsområdet i kommunerne”, 
underbilag 2.1 til lov 409, jf. § 14, stk. 1 i ”Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved 
specialundervisning for voksne”. Aftalen udgør fravigende og supplerende regler i forhold hertil og bygger på 
bilag 4 til samme overenskomst. For forhold, der ikke er nævnt i nærværende aftale, gælder 
”Arbejdstidsreglerne for undervisningsområdet i kommunerne”. 

 

Hvem er omfattet af aftalen 
Aftalen har virkning fra 1. august 2019 og omfatter lærere og børnehaveklasseledere omfattet af 
”Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne” med tjenestested ved 
folkeskoler i Faxe Kommune. 
 

Opfølgning og evaluering 
Lærerkredsen Faxe-Vordingborg og Faxe Kommune er enige om at mødes mindst 2 gange årligt med henblik 
på at følge op på denne aftales implementering og virkning, herunder opfyldelsen af aftalens formål og mål. 
 
Ind imellem de 2 årlige møder på centralt niveau, afholdes der et årligt lytte- og dialogmøde på hver skole. 
Lyttemøderne afholdes af kreds og administration. 
 

IKRAFTTRÆDELSE OG OPSIGELSE 
Aftalen inklusivt bilag 1 har virkning fra 1. august 2019. Aftalen kan ændres ved enighed mellem 
aftaleparterne, og kan af begge parter opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af et skoleår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haslev den 03. april 2019 

 

For Faxe Kommune: 

 

 

Ole Vive 

Borgmester/Formand Økonomiudvalget 

 

 

For Lærerkredsen Faxe Vordingborg: 

 

 

Mette Brendstrup Laursen 

Formand for Lærerkredsen Faxe Vordingborg 
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BILAG 1 TIL LOKALAFTALE FOR LÆRERE OG 
BØRNEHAVEKLASSELEDERE I FAXE KOMMUNES SKOLEVÆSEN 
 
Dette bilag uddyber en række punkter, som Faxe Kommune og Lærerkredsen Faxe Vordingborg er 
enige om sammen at arbejde videre med, og forpligte hinanden på: 

1. Samarbejde med forældre 
Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal arbejde på en fælles tilgang til skolernes samarbejde 
med forældrene, med henblik på, at lærerne får opbakning til et styrket og tydeligt forældresamarbejde. 
 
Et styrket forældresamarbejde skal have fokus på forventningsafstemning, gode rammer for konkret dialog og 
differentiering af forældresamarbejdet. 
 
Arbejdsgruppen skal udfordre den klassiske samarbejdsform, og lægge op til at afprøve nye måder at 
samarbejde. 
 
2. Fastholdelse af ansatte lærere 
Der skal arbejdes på, at der fremover afholdes fælles introdage for nyansatte lærere i hele skolevæsenet, hvor 
der også introduceres til ansættelsen i Faxe Kommune. Der arbejdes for en fælles strategi til fastholdelse af 
lærere i arbejdslivets forskellige faser. 
 
Arbejdet forankres i samarbejdsmøderne og skal være færdiggjort senest ved udgangen af 2019. 
 
3. Undervisningstiden 
Der skal laves beregninger på, om en nedsættelse af undervisningstimetallet set i forhold til udløsning af 
undervisningstillæg og brug af vikarer, kan frigøre økonomisk råderum for skolerne. Dette drøftes i aftalens 
første år med henblik på en evt. ændring af aftalen fra skoleåret 2020/2021, såfremt begge forhandlingsparter 
ser perspektiver i ændringen. 
 
4. Afbureaukratisering 
Såfremt aftaleparterne ser fælles mulighed for afbureaukratisering i skolernes arbejdstilrettelæggelse, tages 
dette op på de løbende statusmøder for arbejdstidsaftalen. 
 
Afbureaukratiseringen kan f.eks. handle om ting, vi undrer os over, ”bøvlede” ting, der kan gøres 
nemmere, møder uden merværdi, ”dumme” regler, eller besværlige arbejdsgange, der kan ændres eller 
fjernes for at skabe mere tid til kerneopgaven. 
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Fælles indsatser for skolevæsenet i Faxe Kommune 2017 - 2019 

 

Oversigt over fordeling af politiske midler til inklusion og udvikling på mellemtrin og udskoling 

Co-teaching i samarbejde med Skolen ved Skoven 

2 forløb i efteråret 2019 på Østskolen.  

Målsætning 

At dele af Skolen ved Skovens (SvS) personalegruppe kan indgå som ”Co-teacher”. 

Personale på SvS bidrager med kompetencer i forhold til problemadfærd/relation og trivsel i den 

almindelige folkeskole. 

Personale i folkeskolen bidrager med kompetencer i forhold til livet i den almindelige 

folkeskole hvilket giver nye input til SvS arbejde med børn med særlig behov for specialpædagogisk 

bistand. 

Målsætning: Undersøge om metoden co-teaching kan forbedre børns deltagelsesmuligheder 

(fagligt, socialt og styrke trivsel). 

 

Mål for eleverne: Kvalitativ inklusion; at eleverne oplever øget trivsel i klasserne gennem 

fast fælles aftalt struktur i hverdagen samt udvikling af selvforståelse og sociale 

kompetencer. 

 

Mål for teamet: At skabe fokus på værdien af fast, fælles og aftalt struktur i hverdagen, 

problemforståelse (inklusion) frem for individuel problemforståelse (eksklusion). 

 

Vejleders funktion: At facilitere og tage lederskab for processen. Tilføre specialiseret 

faglig viden, vejledning til lærerne gennem refleksion over egen praksis samt at være sparringspartner 

og aktør. Systematisering og formalisering af samarbejdet sker gennem udarbejdelse af 

arbejdsdokumenter (skriftlighed i og om processen) samt strukturering af samarbejdet og 

teammøderne. At tage viden fra almenområdet med retur i SvS og brede den ud. 

 

Proces 

 Kortlægningsmøde og analyse af klassen 

Klasseteamet, medarbejder fra SvS, PPR inddrages efter behov. Forventningsafstemning –  

rollefordeling (Holdning til undervisning, læring, klasserumsledelse, klasse/læringsmiljø, indsigt i 

hinandens faglige styrker), Analyse – hvad ved vi om klassen: Social analyse, faglig analyse, 

trivselsmålinger, særlige udfordringer i klassen, børn på vej i visitation, udarbejdelse af 

målsætning. Faxemodellen anvendes til at facilitere arbejdet 
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 Planlægningsmøde 

Overordnet planlægning af et kommende tre ugers forløb 

 Deltagelse i praksis 

Personale fra SvS deltager i tre uger i praksis i klassen i så mange timer som muligt og hos alle 

medlemmer at teamet. Personalet anvender i perioden 37 timer om ugen på opgaven. Den 

afsatte tid indbefatter tid til forberedelse, efterbehandling og deltagelse. Det ses som en 

væsentlig faktor, at personalet også deltager i forberedelse og afvikling af pauser. Forløbet 

afsluttes med en evaluering og udarbejdelse af handleplan for det videre forløb. 

 Opfølgning og ny deltagelse i praksis 

Efter en måned vender personalet fra SvS tilbage til opfølgning på forløbet i en uge. Ugen 

indledes med et opfølgende møde; Hvad er sket siden sidst, planlægning af kommende uge, 

deltagelse i praksis samt slutevaluering. Arbejdet med Faxemodellen færdiggøres og den 

afleveres af repræsentanten fra SvS til tovholder. 

 Omfang 

Der afvikles i efteråret 2018 to forløb pr. skole. Formålet er, at alle kommer i gang kort tid efter 

uddannelsen. Fremadrettet afvikles to forløb pr. skole årligt. Prisen nedenfor er beregnet på 

helårsbasis. 

 

Opgave Timer 

Ekstra forberedelsestid og mødetid til 

klasseteamets medlemmer 

15 

I alt 15  
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ØSTSKOLENS RAMME OG OPGAVEBESKRIVELSE – Indledning 
 

Ramme- og opgavebeskrivelser for Østskolen er gennemarbejdet i et tæt samarbejde mellem 

Østskolens leder og fælles skoletillidsrepræsentant med inddragelse af øvrige medlemmer af 

ledelsesteamet. 

 

Formålene med beskrivelserne af rammer og opgaver er flere: 

 At sikre, at den enkelte ikke lades i tvivl om, hvilke opgaver vedkommende tænkes at løse 

med hensyn til karakter, indhold og omfang samt placering. 

 For at imødekomme ønsket om synliggørelse af tid tælles undervisningen, opgaver og møder, 

hvorefter de placeres i kalenderen. 

 At sikre åbenhed og gennemsigtighed i hele skolen om, hvordan vi prioriterer, hvordan 

opgaveporteføljer bliver til og er sammensat. 

 At sikre et godt udgangspunkt for dialog mellem medarbejdere og ledelse om prioriteringer i 

den konkrete dagligdag. 

 At sikre lederne mulighed til strategisk ledelse, personaleledelse og faglig/pædagogisk ledelse. 

 Planlægningen skal sikre, at der er fastlagt, sammenhængende og effektiv tid til forberedelse. 

Der skal være individuel og /eller fælles forberedelse til rådighed, så det er muligt at følge op 

på undervisningen i forhold til planlægningen. 

 Der planlægges med større sammenhængende blokke til den langsigtede planlægning og 

evaluering af undervisningen. 

 at sikre et godt arbejdsmiljø, ved at arbejdsopgaverne fordeles jævnt hen over normperioden. 

 På baggrund af den præsterede arbejdstid drøfter skoleledelsen eventuelle justeringer af 

opgaver/prioriteringer med den enkelte lærer. 

 Overarbejde skal i videst muligt omfang undgås. Alt overarbejde skal være aftalt med 

nærmeste leder og fremgå af opgaveoversigten. 

 Hvis noget skal forstås som undervisning og udløse forberedelse eller undervisningstillæg, skal 

det fremgå direkte af hver tekst. 

 Ved eventuelt resttid aftales opgaven mellem leder og medarbejder så den er meningsfuld for 

den enkelte afdeling.  

 Alle opgaver tidsfastsættes. Eventuelle justeringer i løbet af skoleåret rettes løbende i 

opgaveoversigten og en ny udleveres. 

 Der skal altid kunne tages en åben dialog leder/medarbejder imellem, omkring balancen ml. 

tid og opgaver. 
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Beskrivelserne skal ses som et supplement til lov 409, administrationsgrundlaget Faxe Kommunes 

skolevæsen samt den aftale, der er indgået mellem de 3 skoler (Østskolen, Midtskolen og Vestskolen) 

og den lokale DLF-kreds 60. 

I forlængelse af dette kan der indgås konkrete aftaler mellem den enkelte lærer og den enkelte 

afdelingsleder om placering af arbejdets udførelse andre steder end på skolen. Der skal dog altid 

tages hensyn til fælles møde- og planlægningsvirksomhed.  

Østskolens hensigtserklæring i forhold til undervisningstimetallet 

Ledelse og medarbejdere forpligter sig gensidigt på at fordele undervisning og opgaver og så ligeligt 

som muligt for at undgå, at lærere har mere end 26,33 lektioner per uge.  

Det betyder, at tidstunge opgaver så vidt muligt skal undgås eller fordeles på flere, for at kunne 

opfylde hensigtserklæringen. 

Forventninger og aftaler ved planlagt fravær 

Alle møder og private aftaler skal så vidt muligt planlægges udenfor undervisningstiden. 

Undervisning har 1. prioritet.  

Ved planlagt fravær inden 1. juli (fx ved deltagelse i møder, kurser m.v.) modregnes tiden til 

undervisning herunder tid til forberedelse for den fraværende lærer i Trio. 

Ved planlagt fravær efter 1. juli (fx ved deltagelse i møder, kurser m.v.) modregnes tiden til 

undervisning for den fraværende lærer i Trio – men undervisningstillægget bevares.  

Her slettes ikke i forberedelsestiden, hvilket betyder, at der er en forventning om, at den fraværende 

lærer forbereder relevant undervisning, og at hun/han videregiver denne besked til en vikar fx på Intra 

under vikarbeskeder eller via ledelsen eller vikardækkeren.  

Det forventes, at teamet, som en del af forberedelsen og teamsamarbejdet om hver enkelt klasse, 

ved årets start (deadline 1.9.2019) udarbejder en vikarmappe. Vikarmappen placeres på kontoret. 

Teamet om klassen kan indbyrdes aftale det nærmere indhold i en sådan vikarmappe – herunder om 

det er alle eller udvalgte fag, der er indeholdt i mappen. 
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Personalemøder  

Mødepligt 

Der er mødepligt til møder. Forfald skal meddeles skriftligt til afdelingsleder, der skal godkende 

forfaldet i tilfælde af andet end sygdom. 

Oversigt over mødetyper 

 Lærermøder 

 Pædagogiske arrangementer 

 Pædagogisk udvalg 

 Fællespædagogisk udvalg 

Møderne  

 Fremgår af kalenderen 

 Planlægges fortrinsvis af den enkelte afdeling 

 

Lærermøder 

Antal: 10 lærermøder á  times varighed. De 8 møder placeres i kalenderen. 

Tid i alt: 15 timer 

Indhold:  Information, samarbejde, planlægning, koordinering, fagfordeling, udvikling 

Opbygning: Minimum den sidste time skal øremærkes pædagogisk udvikling.  

Deltagelse:  Alle lærere og pædagoger med deres primær beskæftigelse på skolen 

 

Planlægningsmøder  

Antal: 1 møde à 1 time. 2 møder à 2 timer. 

Tid i alt: 5 timer 

Indhold:  Fagfordelingen  

Deltagelse:  Alle lærere og pædagoger med deres primær beskæftigelse på skolen 

 

 

Pædagogiske arrangementer 

Antal: 2 arrangementer placeres på hverdage fra 17.15 – 20.15, 2 x 3 timer = 6 timer 
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 1 arrangement placeres på elevfrie, f.eks. grundlovsdag fra 9.00 – 16.00 = 7 timer 

Deltagelse: Alle medarbejdere på Østskolen 

Tid i alt: 13 timer 

Indhold:  Pædagogisk udvikling 

 

Pædagogisk udvalg, PU 

Antal: 6 gange årligt i 2 timer, placeres på torsdage.  

Deltagelse: Afdelingsleder skole, Afd. leder Sfo, en sfo-medarbejder, koordinatorer og afdelings tr. 

Tid i alt: 12 timer (For koordinatorerne er tiden afregnet i koordinatorpuljen) 

Indhold:  Udviklings og – driftsopgaver, der specifikt relaterer sig til de enkelte afdelinger. Udvalget 

er desuden tovholdere i fagfordelingen. 

 

Fællespædagogisk udvalg, FKPU 

Antal: 4 møder á 2 timer + 1 ekstra møde á 2 timer i alt 10 timer 

Deltagelse: Afdelingsledere (6), TR (6), Lærere (3), Pædagoger (3) 

Tid i alt: 10 timer  

Indhold: Fælles pædagogisk udvikling på Østskolen 

Tovholder: Skoleleder 

Kommunikation: TR bredt, Lærere og pædagoger ift. afdeling/fase 

 

MUS, TUS og trivselsundersøgelser, APV mv. 

Antal: 1 MUS-samtale årligt / 1 TUS samtale årligt 

Deltagelse: Afdelingsleder / Medarbejder 

Tid i alt: Der afsættes 1 time til MUS / 1 time til TUS 

Indhold:  Samtalen tager udgangspunkt i en på forhånd kendt dagsorden, hvor der blandt andet 

bliver talt om: Trivsel, kompetencer, kvalitet i opgaveløsning, fravær, samarbejde, 

kommunikation og kompetenceudvikling. 

Herudover diverse trivselsundersøgelser, besvarelse og medvirken ved APV. 

Mødepligt 

Der er mødepligt til møder. Forfald skal meddeles skriftligt til afdelingsleder, der skal godkende 

forfaldet i tilfælde af andet end sygdom. 

Vi arbejder desuden med fremmødepligt. 
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Elevfrie uger/ dage 

De 15 elevfri dage er i henhold til aftale mellem STR og skolelederne placeret på uge 32+7+27. 

 

Mødetid 

 

Tirsdage  

 til kl. 17.00 

Torsdage 

 13.00 – 17.00, alle lærere 

 13.00 – 18.00, alle lærere fra indskolingen (hver anden torsdag) 

 13.00 – 20.15, hvis der fx er pædagogisk arrangement  

 

Første uge efter sommerferien – uge 32 

 8.30 – 16.00 

 

Sidste uge inden sommerferien – uge 27 

 8.30 – 16.00 

 

Uge 7 

 8.30 – 16.00 

 

 

I disse uger/dage foregår der egen forberedelse og evaluering, teamsamarbejde, løsning af andre 

opgaver, personalemøder mv. 

Der afsættes derfor som udgangspunkt ikke yderligere tid til arbejdet i disse uger, men forventes 

følgende fælles aktiviteter: 

”Store oprydningsdag”  

Fælles dag til oprydning af klasser, fase/blok, biblioteks- og taskebøger i depot, faglokaler 

ordnes/optælles og ajourføres, bestilling af engangsmaterialer mv. Tiden forbruges af 

forberedelsesfaktoren, og diverse koordinatorfunktioner. 

 

”Store klargøringsdag”  

Fælles dag til klargøring af bøger, klasseværelser, finde fag-, taske og engangsmateriale frem mv. 

Tiden forbruges af forberedelsesfaktoren, og  diverse koordinatorfunktioner. 
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Mødedage 

Fælles mødedage til personalemøder, fase/blok, opstart fagudvalg, klasseteam, R/H/K-PU. 

Aktiviteterne planlægges på afdelingerne. Møder med pædagogerne kan også lægges på disse 

dage. Fastsættelse af datoer for kommende skoleårs møder (forældremøde, skole/hjem, R/H/KPU, 

faglige netværk, lokale fagudvalg, teammøder osv). 

Alle mødedatoer meldes til kontoret senest 25/6 og sættes i skolens kalender. 

 

Udgangspunktet for tilstedeværelsen i de elevfrie uger er beskrevet som 37 timer/uge i aftalen mellem 

de 3 skoler og DLF Kreds 60. 

Lokalt på Østskolen forventes et minimum af tilstedeværelse for den enkelte lærer på 25 timer/uge. 

Dette skal sikre, at alle er tilgængelige for opgavernes løsning. 

 

Mødeleder/referent til lærermøder 

Deltagelse: En-to repræsentanter pr. afdeling 

Tid i alt: 10 timer til mødeleder og 5 timer til referent/afdeling. 

Indhold:  På hver skoleafdeling vælges/udpeges en mødeleder, som i samarbejde med 

afdelingslederen planlægger dagsorden og leder møderne. Ligeledes vælges/udpeges 

en referent på hver afdeling. 

 

 

Teamsamarbejde 

Østskolen organiseres i afdelings-, årgangs og klasseteam.  

Den enkelte afdelingsskole beslutter selv, hvilken afdelingsmodel de benytter.  

Afdelingsleder og koordinatorer udarbejder i fællesskab lister over deltagere i de forskellige teams. 

Deadline for afleveringer meldes ud af afdelingsleder. 

Afdelingsleder udpeger koordinatorer.  

For øvrig beskrivelse se lokalaftalen med DLF (lagt ind i starten af dokumentet).  

 

Den centrale udløser 40 timer. På Østskolen gives 40 +10 timer, ialt 50 timer. 

 

Pausetid – tælles konkret. 

Loven giver ret til at holde en pause, hvis arbejdstiden er længere end 6 timer. Pausen for lærere er 

betalt, og man står til rådighed for akutte opstået situationer. Pausen er 29 minutter.  
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Tilsyn med elever 

Tilsyn med elever under spisning og i frikvarterer optælles og fordeles af koordinatorerne inden 

skoleårets start. I fordelingen tages der højde for beskæftigelsesgrad, antal undervisningslektioner og 

øvrige opgaver. Alle tager del i tilsynene. Der tages udgangspunkt i 50 timer pr. fuldtidsmedarbejder. 

Det er koordinatorens ansvar at timer anvendes på den enkelte medarbejdere.  

Skole/hjem samarbejde 

 

Forældremøder 

Antal: 2 møder årligt à 2 timer, et møde kan veksles til et socialt arrangement à 2 timer.  

Møderne kan placeres på alle ugens dage - også efter kl. 17.00. 

Deltagelse: Dansk og matematiklæreren deltager fast fra 1.-9. klasse, øvrige lærere deltager ifølge 

skema. Ved faseskift deltager kommende dansk og matematiklærer.  

Tid i alt: 4 timer  

 

Skole/hjem samtaler  

Antal: 2 skole/hjemsamtaler pr. klasse. 1. samtale i september / 2. samtale i marts. 

Deltagelse: 0. klasse: Børnehaveklasseleder og sfo pædagog. 

1.-9. klasse: Klasselærer, dansklærer, matematiklærer på alle årgange 

 Sfo pædagog på relevante årgange 

 Faglærere se model. 

Tid i alt: 15 minutter pr. elev på planlægningstidspunktet.  

Indhold:  Skole/hjem samtalerne er en del af skolens orientering til hjemmene om elevens udbytte 

af undervisningen. 

Placering: Skole/hjem samtaler kan placeres løbende eller samlet, før og efter kl 17.00 

Tovholder: Klasselærer aftaler datoer og tider med afdelingsleder og lægger i kalenderen. 

Deadline  for aflevering af datoer og tider til afdelingsleder og kalender: 1. september. 

 

Timer til pludselig opståede situationer 

Der afsættes 10 timer årligt til pludseligt opståede situationer udover almindelig arbejdstid jf. aftale 

mellem de tre skoler og DLF.  
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Helhedsaftale 

Når undervisningen, opgaver og møder er talt, tillægges 10 timer til uforudsete opgaver og forståelsen 

veksles til en helhedsaftale. Timerne fordeles forholdsvis efter beskæftigelsesgrad. 

Det vil sige, at der i alt er tillagt 10 + 10 timer = 20 timer til uforudsete opgaver. 

 

Deltagelse i konferencer vedr. læsning, matematik og trivsel/inklusion 

Herefter kaldet læsekonference, matematikkonference og trivselskonference 

Afdelingsleder understøtter i nødvendigt omfang. 

 

Deltagelse i konferencer vedr. læsning, matematik og trivsel/inklusion 

Herefter kaldet læsekonference, matematikkonference og trivselskonference 

Afdelingsleder understøtter i nødvendigt omfang. 

 

Læsning: 

Den første klassekonference ligger i starten af skoleåret. Forårets test danner baggrund for 

konferencen. Elevplanen drøftes. 

Den anden klassekonference i dansk placeres i ultimo april. Den nationale test som gennemføres fra 

1.marts til 30. april danner baggrund for konferencen.  

 

Trivsel/inklusion: 

Der afholdes en trivselskonference årligt. Den årlige trivselsundersøgelse danner baggrund for 

konferencen. 

 

Matematik: 

Den første klassekonference i starten af skoleåret. Forårets test danner baggrund for konferencen. 

Elevplanen drøftes. Den anden klassekonference i dansk placeres i ultimo april. Den nationale test som 

gennemføres fra 1.marts til 30. april danner baggrund for konferencen.  

 

 

 Læsning Matematik Trivsel/inklusion 

Deltagere Dansklærer 

Læsevejleder 

Matematiklærer 

Matematikvejleder/ 

koordinator 

Klasselærere 

AKT eller SSP 

Tid 2 møder á 2 timer 

I alt 4 timer 

2 møder á 2 timer 

I alt 4 timer 

1 møder á 2 timer 

I alt 2 timer 
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Tid til læsevejleder, matematik, trivsel/inklusion 

Læsevejleder antal klasser x 2 møder x 2 timer 

Matematikvejleder antal klasser x 2 møder x 2 timer 

Klasselærer  antal  klasser x 2 møder x 2 timer 

Fælles fagligt netværk - børnehaveklasseledere 

Antal:  

Deltagelse: Børnehaveklasselederne på Østskolen. 

Tid i alt: 9 timer pr. deltagende medarbejder, inkl. Transport. Det forventes at der afholdes 4 

møder årligt a 2 timer. 

Indhold:  Faglig sparring. Mulighed at drøfte og sikre undervisningen og aktiviteterne i forbindelse 

med skolestarten samt udviklingen generelt og i forhold til folkeskolereformen. 

Tovholder: Netværket ledes i skoleåret 2019/20 af Annette Michaelsen, Afdeling Karise. Der 

indkaldes til min. fem årlige møder som kalendersættes i Intra, senest den 1/9 2019. 

 Tovholderen tildeles 10 timer årligt. 

 

Fagudvalgsformænd 

Der er på hver afdeling en fagudvalgsformand i følgende fag: 

Køres tilbage  

Fagudvalg Tid  

fagudvalg 

Tid  

Tilsyn/samling 

  

  Hylleholt Karise Rollo 

Dansk, 0.-9. klasse 10    

Matematik, 0.-9. klasse 10    

Engelsk, 0.-9. klasse 10    

Tysk, 5.-9. klasse 10    

Natur/teknik, 0.-6. klasse 10    

Idræt, 0.-9. klasse 10 15 15 15 

Kristendom 10    

Historie 10    

Biologi  20 15 inkl. geo 15 inkl. geo 15 inkl. geo 

F/K  15 15 15 

Geografi udskoling     

Historie, samfundsfag/ kri. i 20    
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udskoling 

Billedkunst 10 15 15 15 

Madkundskab 5 15 15 15 

Håndværk/ design     

Sløjd 10 20 20 20 

Håndarbejde  10 10 10 10 

Musik 10 15 15 15 

     

Når der er sikkerhedsgennemgang gives der yderligere 2 timer. 

Opgave 

 Koordination og ledelse i fagudvalget fagligt og økonomisk herunder ønsker til indkøb 

 Prioritering af afsatte økonomi 

 Udvikling 

 

Særligt for Afdelingerne 

 Afd. Hylleholt Afd. Karise  Afd. Rollo  

Skolefest/  

forårskoncert 

Planlægning 3*10 t. 

Deltagelse 3 timer (alle) 

Udløser 100% uv. tillæg 

Hjælpere 3*5 timer 

Udløser 100% uv. tillæg 

Planlægning 3*6 timer 

Deltagelse 3 timer (alle) 

Udløser 100% uv. tillæg 

Planlægning 3 x 10 t. 

Deltagelse 2 timer (alle) 

Udløser 100% uv. tillæg  

Morgensang  20 timer   

Teater/musical   4 * 6 timer   

Blokråd  2 * 15 timer  

Lanciers  1 * 6 timer 

Udløser 100 % uv.tillæg 

 

Bag for en sag    1 * 7 timer  

Udløser 100% uv. tillæg 

Juleturnering    Planlægning 5 * 8 timer 

Trimdag    Planlægning 3 * timer 

Pasning af 

levende dyr 

  20 timer  
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Tilsyn med faglokaler og samlinger 

Tilsynet varetages af den samme lærer, der er fagudvalgsformand i de enkelte fag. 

For håndværk/designs vedkommende udpeges både en repræsentant for ”sløjd” og for 

”håndarbejde”, og derfor ikke for håndværk/design.  

Se afsat tid jfr. ovenstående skema.  

Biologi 

Denne funktion omfatter det overordnede ansvar og koordination af følgende opgaver i et 

samarbejde med de lærere, der varetager faget: 

 Vedligeholdelse af samlingen, herunder udføre småreparationer 

 Forestå afmærkning, skiltning og katalogisering af samlingens apparater og materialer, 

herunder skolens kortsamling  

Fysik/kemi 

Denne funktion omfatter det overordnede ansvar og koordination af følgende opgaver i et 

samarbejde med de lærere, der varetager faget: 

 Vedligeholdelse af samlingen, herunder udføre småreparationer 

 Forestå afmærkning, skiltning og katalogisering af samlingens apparater og materialer, 

herunder skolens kortsamling 

Idræt 

Denne funktion omfatter det overordnede ansvar og koordination af følgende opgaver i et 

samarbejde med de lærere, der varetager faget: 

 Vedligeholdelse af udstyr, herunder udførelse af småreparationer 

 Vejledning i brug af udstyret 

 Sørge for, at udstyret opfylder de sikkerhedsmæssige forskrifter 

 Oprydning i skabe, depot og redskabsrum 

Musik 

Denne funktion omfatter det overordnede ansvar og koordination af følgende opgaver i et 

samarbejde med de lærere, der varetager faget: 

 Tilsyn med og vedligeholdelse af samlingens instrumenter, noder og lignende 
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 At vejlede kolleger med hensyn til samlingens brug 

 Oprydning i skabe og skuffer 

 

Håndarbejde (del af H/D)    

Denne funktion omfatter følgende opgaver: 

 Tilsyn med og vedligeholdelse af lokalets maskiner, værktøj og lignende 

 Sende maskiner til årligt tjek hos symaskineekspert 

 Vejlede kolleger med hensyn til samlingens brug 

 Oprydning i skabe og skuffer 

Billedkunst   

Denne funktion omfatter det overordnede ansvar og koordination af følgende opgaver i et 

samarbejde med de lærere, der varetager faget: 

 Tilsyn med og vedligeholdelse af værktøj, pensler og lignende 

 Koordination af brug af keramikovn 

 Vejlede kolleger m.h.t. materialer 

Madkundskab 

Denne funktion omfatter følgende opgaver: 

 Tilsyn med og vedligeholdelse af lokalets maskiner og lignende 

 Vejlede kolleger med hensyn til samlingens brug 

 Oprydning i skabe og skuffer 

Sløjd (del af H/D) 

Denne funktion omfatter følgende opgaver: 

 Vedligeholdelse af samlingen, herunder udførelse af småreparationer 

 Forestå afmærkning, skiltning og katalogisering af samlingens apparater og materialer 

 Sørge for at samlingen opfylder de sikkerhedsmæssige foreskrifter 

 Oprydning i skabe og skuffer 
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 Koordinere og fremsætte forslag til indkøb af nye materialer, håndbøger, apparater og lignende 

 Foretag indkøb af materialer og lignende til vedligeholdelse og fornyelse af samlingen 

 Hvis slibning udføres af læreren afsættes tilstrækkelig yderligere arbejdstid – aftales af 

afdelingsleder med den enkelte lærer og med inddragelse af afdelings-TR 

  

 

Lokale tilsyn på afdelinger herudover 

Afd. Karise 

Tilsyn teatersal 

 

10 timer 

 

Afd. Hylleholt 

Tilsyn matematikværksted 

At sikre, at lokalet/samlingen er funktionsdueligt og at 

de sikkerhedsmæssige forhold er i orden 

Foretage enkelte reparationer 

Instruere brugere i anvendelse af lokalet/samlingen 

BIXEN 

 

10 timer  

 

 

 

 

30 timer 

 

 

Opgaver i relation til undervisningen Afsat tid 

Indkøb madkundskab 15 timer pr. klasse 

Fodboldturnering – inklusiv Ekstra-Bladets 

turnering 

10 timer pr. afd. (100 % uv. 

tillæg) 

Luciaoptog 5 timer pr. afd. (100 % 

uv.tillæg) 

Motionsudvalg 5 timer x 2 pr. afd. 

 

Klasselærere 

 

Deltagelse: Klasselærerfunktionen kan deles mellem to lærere, som hver får del i den afsatte 

ressource. 
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Hvor: I 0.-6. klasse har vi en klasselærer. I 7.-9. klasse kan klasselærerfunktionen og tiden veksles 

til kontaktlærere. 

Tid i alt: 43 timer pr. almenklasse i grundtakst, herudover 1,5 time pr. elev.  

Indhold: Klasselæreren skal i samarbejde med klassens øvrige lærere sikre et trygt og engageret 

skolemiljø omkring eleverne og fremme et frugtbart skole-hjemsamarbejde. 

Klasselæreren varetager forældresamarbejdet med klassens forældre som gruppe og med den 

enkelte elevs forældre. 

Klasselæreren er ansvarlig for personlig rådgivning og vejledning af klassen/den enkelte elev 

vedrørende uddannelses- og erhvervsmuligheder (i samarbejde med skolevejlederen), samt for 

sociale opgaver. 

Klasselæreren er ansvarlig for varetagelse af arbejdet vedrørende klassen som helhed samt de 

enkelte elever i forhold til 

 skolens ledelse, øvrige lærere og andre personalegrupper på skolen 

 andre kommunale myndigheder, f.eks. PPR, sundhedsplejen og Ungdomsskolen mv. 

 regelmæssig underretning af elever og forældre om skolens syn på elevernes udbytte af 

skolegangen 

 

Klasselæreren er ansvarlig for koordinering ifm. 

 fællesarrangementer for hele eller dele af skolen  

 udtalelser vedrørende den enkelte elev/klassen fx skoleudtalelser, statusudtalelser og 

underretninger  

 AULA 

 familiedialog og pædagogisk notat 

 undervisningens indhold, planlægning og tilrettelæggelse 

 klassens og den enkelte elevs trivsel 

 teamets samarbejde om såvel undervisning som klassens sociale liv 

 skole/hjemsamarbejdet 

 

Der forventes, at alle klasselærere holder det nødvendige antal møder med 

klasserådsrepræsentanterne, minimum i forbindelse med forældremøder og sociale arrangementer.  

 

Specielt for klasselærer på 2. og 5. årgang 

Tildeles 2 timer i aktivitetsplanen til deltagelse i SSP-forældremøderne ” dit liv på nettet” 2. årgang, og 

” jeg er sej….” på 5. årgang. 

 

Fase/team/blok koordinatorer 

Deltagelse: Tre koordinatorer på Afd. Rollo 

Tre på Afdeling Karise 

Tre Afd. Hylleholt 

 

Tid i alt: 90 timer pr. koordinator. Såfremt det giver mening, kan opgaverne deles på flere 

medarbejdere. Puljen fordeles forholdsvis. 

70 timer pr. koordinator i indskolingen og mellemtrinet på Afd. Hylleholt og Karise.   

Indhold:   
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 Koordinere arbejdet mellem de forskellige teams, lærere og pædagoger 

 Kommunikation og information internt og eksternt herunder ledelse, ansatte, 

forældre, elever mv.  

 Skoleblad og Aula: Løbende indlæg i hvert nummer 

 Dagsordner  

 Beslutningsreferater går på skift 

 Elevtilsynsskemaer 

 Frikvartersaktiviteter, udvikling, implementering og gennemførelse 

 Planlægning, gennemførelse og evaluering af anderledes dage/uger i 

samarbejde med koordinatorer for planlægning af A uger 

 Planlægning af andre aktiviteter på skolen, f.eks. forårskoncert i samarbejde med 

musiklærerne, fastelavn, juleafslutning, motionsdag etc. 

 Planlægning af fagdage, herunder læringssamtaler (bryde skemaet op og 

planlægge dagene så alle klasser er dækket) 

 Pædagogisk udvikling 

 Overgange 

 Årshjul 

 Vidlerformidler viden og beslutninger til fasen.  

 Ansvar for initiativ til didaktiske drøftelser som baggrund for valg af handlinger 

 Ansvar for input til den pædagogiske temadel på lærermøderne, går på skift ml. 

de tre koordinatorer. 

 Medlem af PU 

 Deltager i samarbejdsmøder på elever i fasen efter behov. 

 Teamkoordinatoren kan lede læringsaktiviteter i eget team i samarbejde med 

kollegerne 

 Bidrage med viden til skemalægningen via PU  

 

MED–udvalg jfr. Medaftalen 

Der er altid den nødvendige tid til MED møder.  - MED samarbejdet har 1. prioritet. 

Opgave 

 Deltagelse i MED møder 

Antal møder 

10 ordinære møder á 2 timer + 4 ekstra møder á 1 time 

Tidsforbrug 

25 timer 
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Arbejdsmiljørepræsentanter 

Se forhåndsaftalen 

 

Tillidsrepræsentanter 

Se forhåndsaftalen. 

 

TRIO 

Der er altid den nødvendige tid til TRIO samarbejdet. TRIO samarbejdet har 1. prioritet. 

 

Lokal- TRIO 

Antal: 1 gang ugentligt, uanset om der er noget at tale om eller ej.  

Deltagelse: Afd. leder, TR, AMR 

 Tid i alt: Mødetiden er en del af TR og AMR puljen  

Indhold:  Der skal føres beslutningsreferat af samtalerne. Opgaven går på skift. Hvis der ikke er 

noget at tale om, noteres dette i referatet og mødet slutter.  

 

 

Afdelings-TRIO 

Antal: 1 gang om måneden. 

Deltagelse: Lokale Afd. ledere, TRèr, AMRèr for skole og sfo.  

Tid i alt: Mødetiden er en del af TR og AMR puljen 

Indhold: Der skal føres beslutningsreferat af samtalerne. Opgaven går på skift. Hvis der ikke er 

noget at tale om, noteres dette i referatet og mødet slutter.  

 

Øst-TRIO 

Antal: 1 gang i kvartalet. 

Deltagelse: Skoleleder, Afd. ledere, TRèr, AMRèr 

Tid i alt: Mødetiden er en del af TR og AMR puljen  

Indhold:  Gruppen har ansvaret for at udarbejde en procesplan for skoleårets planlægning. 

Der skal føres beslutningsreferat af samtalerne. Opgaven går på skift. Hvis der ikke er 

noget at tale om, noteres dette i referatet og mødet slutter. 

 

De månedlige/kvartalsvise møder kan være i forskellige opstillinger.  

 

Skoleårets planlægning - DUO  

Antal: 3 gange årligt – og placeres tirsdage i 2+3 lektioner. 
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Deltagelse: Skoleleder, Afd. ledere, TRèr, 

Tid i alt: Mødetiden er en del af TR og AMR puljen  

Indhold:  1. møde placeres i november og bruges til at arbejde med procesplan for skoleårets 

planlægning. 

2. + 3. møde placeres i marts/april.  

 

Skolebestyrelsesmedarbejderrepræsentanter 

Antal: 6 ordinære møder á 2,5 timer + 2 ekstra møder á 2,5 t.  1 temamøde lørdag á 8 t. 

Deltagelse: En repræsentant pr. afdeling 

Tid i alt: 35 timer  

Indhold:  Deltagelse i skolebestyrelsens møder og uforudsete opgaver/møder mv.  

 

Elevrådskontaktlærere 

Antal: 10 møder årligt 

Deltagelse: En repræsentant pr. afdeling 

 Tid i alt: 35 timer pr. afdeling (80 % udløser undervisningstillæg) 

Indhold:  Møderne kalendersættes senest den 1/9. Elevrådskontaktlæreren har ansvaret for at 

holde afdelingslederen løbende informeret om arbejdet i elevrådet.  

Derudover deltager elevrådskontaktlæreren i et punkt på et skolebestyrelsesmøde inden 

den 1/11, hvor arbejdet i elevrådet evalueres/drøftes. På elevrådsmøderne understøtter 

elevrådskontaktlæreren elevrådets arbejde og elevrådets muligheder for at få 

indflydelse på relevante forhold. 

Elevrådskontaktlærerne holder endvidere formøder med de elever, der er valgt til 

skolebestyrelsen. Formøder holdes før hvert skolebestyrelsesmøde for at gennemgå 

dagsordenen og understøtte elevrådets deltagelse i skolebestyrelsesarbejdet. 

”Anderledes dage”/”anderledes uger” 

”Anderledes dage” er dage, hvor den almindelige undervisning er erstattet af anderledes aktiviteter. 

På Østskolen er der i skoleåret 2019/20 i alt 6 ”anderledes dage”: 

- 1. skoledag efter sommerferien    den 12/8-2019 

- Motionsdagen fredag inden efterårsferien   den 11/10-2019 

- Sidste skoledag inden jul fredag    den 20/12-2019 

- Store oprydningsdag med elever inden sommerferien bestemmer afd. selv 

- Sidste skoledag før sommerferien fredag   den 26/6 2019 

- Lokalt aftalt en dag på afdelingerne:  
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Afd. Karise - Trivselsdag fredag    den 6/3-2020 

Afd. Hylleholt - Trivselsdag fredag den   den 6/3-2020 

Afd. Rollo - Juleturnering mandag den   den 6/3-2020 

Teamkoordinatorerne står for planlægningen af de anderledes dage. 

Der gives 5 klokketimer pr. klasse til en af lærerne i klasseteamet. Så vidt muligt en af klasselærerne.  

Dette gælder for: 

- 1. skoledag efter sommerferien  

- Sidste skoledag inden jul  

- Store oprydningsdag med elever inden sommerferien  

- Sidste skoledag før sommerferien  

- For motionsdagen gælder at alle lærere får 5 timer. 

- For lokalt aftalt en dag på afdelingerne gælder at alle lærere får 5 timer.  

 

Hvor der planlægges med a uger indgår alle med deres ugentlige timetal.  

Der gives 10 timer til 4 tovholdere til planlægning af ugerne. 

 

Afgangsprøver: 

Antal: 1 

Placering: På tværs af afdelingerne, uden for undervisningstiden 

Fag:  Alle  

Tid i alt: Tovholder 5 timer / Andre 3 timer til to møder. 

Indhold: Der gives 3 timer pr. fag til erfaringsudveksling i forbindelse med de afsluttende prøver og 

censorfunktionen. 1 møde før prøverne på tværs af afdelingerne og et evalueringsmøde 

efter prøverne med 8. klasses lærerne afdelingsvis. 

Tovholder: Går på skift. I skoleåret 19/20, er det Rollo der har tovholderfunktionen. 

 

 

Vi afholder terminsprøver i 8. og 9. klasse. 

Terminsprøver 8 klasse. 

Antal: 1 

Placering: December 

 Inden for den daglige undervisning 

Fag: Dansk, matematik, engelsk 
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Tid i alt: 

 Der gives 10 timer til dansklæreren til at rette opgaverne/klasse 

 Der gives 7,5 time til matematiklæreren til at rette opgaverne/klasse 

 Der gives 7,5 time til engelsklæreren til at rette opgaverne/klasse 

 Der gives 7,5 time til tysklæreren til at rette opgaverne/klasse 

Indhold: Tilsynet sv.t. frikvarterstilsyn. Det er ikke undervisning. 

 

Terminsprøver 9. klasse 

Antal: 2 

Placering: November og januar. Det tilstræbes at terminsprøverne lægges op til elevfridage. 

Deltagelse: Dansk, matematik, engelsk, fysik. Øvrige fag efter behov. 

Tid i alt:  

 Der gives 10 timer til dansklæreren til at rette opgaverne/klasse 

 Der gives 7,5 time til matematiklæreren til at rette opgaverne/klasse 

 Der gives 7,5 time til engelsklæreren til at rette opgaverne/klasse 

 Der gives 7,5 time til tysklæreren til at rette opgaverne/klasse 

Indhold:  I 9. klasse aflyses undervisningen de pågældende timer/dage.  

Tilsynet sv.t. frikvarterstilsyn. Det er ikke undervisning. 

Dimissionsfest 

Antal: 1 

Deltagelse: Alle lærere der har undervist i 9. klasse 

Tid i alt: 3 timer pr. deltagende lærer 

Indhold:  Klasselærerne i 8. klasse tildeles 5 timer til klargøring og oprydning. 

 

Færdselslærer og kontaktlærer for skolepatruljen 

Tid i alt: 40 timer (80 % udløser undervisningstillæg) pr. afdeling  

Indhold:   

 til formidling af færdselsmaterialer 

 til planlægning og afholdelse af cyklistprøver 

 til at forestå kontakt til Rådet for Sikker Trafik 

 til at udføre instruktion og vejledning af skolepatruljerne 

 til deltagelse i belønningstur med skolepatruljen 
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Legepatruljekoordinator  

Tid i alt: 30 timer (80 % udløser undervisningstillæg) pr. afdeling. 

Indhold:   

 understøtte og iværksætte legepatruljernes aktiviteter på de enkelte afdelinger  

 initierer udvikling af legepatruljerne på de enkelte afdelinger af Østskolen. 

 Tage initiativ til og sammen med ledelsen arrangere et ”kursus”/workshop for 

legepatruljekoordinatorerne (fx DGI) 

 Deltagelse i ”kursus”/workshop (fx DGI) som inspiration er dækket af timerne, 

men evt. undervisning på tidspunktet vikardækkes. 

Lejrskoler 

Tid i alt: 4 døgn, hvor der beregnes 14 timer pr. lærer pr. døgn.  

 Fra 31-45 elever deltager 3 lærere. 

 Fra 46-76 elever deltager 4 lærere. 

Tallene er vejledende der foretages altid en vurdering af den konkrete klassesituation. 

Ekskursioner 

Deltagelse: Der deltager som udgangspunkt to lærere i en ekskursion. Det aftales konkret med 

teamet og afdelingslederen i hvert tilfælde. 

Tid i alt: Den medgåede tid noteres i tidsregistreringen, hvis ekskursionen er planlagt inden 1. juli. 

Efter 1. juli bliver det normale skema stående og resten hentes i den uforudsete pulje. 

Ekskursioner placeres som udgangspunkt ikke på mødedage. 

Ekskursionsdagene skal i videst muligt omfang planlægges fra årets start og noteres i 

skolens kalender. 

Tovholder: Teamet planlægger de enkelte klassers ekskursioner. 

 

Indskrivning til 0.klasse og brobygning 

Deltagelse: Børnehaveklasselederen og den tilknyttede pædagog 

Tid i alt: 15 timer til hver børnehaveklasseleder 

Indhold:   

 Møder med pædagoger fra børnehaver og sfo 

 Forældremøder 

 Åbent hus arrangementer 

 Børnehavebesøg 

 Indskrivning 
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Tovholder:  Børnehaveklasseleder 

 

ORDBLINDETESTLÆRER – Central aftale  

Ordblindevejlederen følger de skriftsprogssvage eleveres udvikling og progression og medvirker til at 

kvalificere brugen af kommunale og nationale test som redskaber til at opdage og intervenere i 

tidlige tegn på ordblindhed.   

Ordblindevejlederen er ansvarlig for udredning af ordblindhed og for efterfølgende at understøtte 

udarbejdelse af en handleplan. Ordblindhed konstateres ved brug af individuel test og/eller ved den 

nationale ordblindetest. I forbindelse med udredningen fastslås elevens læse-, stave- og skriveniveau, 

samt potentiale for nærmest skriftsproglige udvikling.    

Ordblindevejlederen har – i tæt samarbejde med læsevejlederen - en vigtig opgave ind i at 

aktualisere, følge og intervenere i det daglige arbejde med faglig inklusion af elever i omfattende og 

specifikke skriftsproglige vanskeligheder, således at eleverne opnår de bedste betingelser for at 

tilegne sig viden i alle fag.   

   

Østskolen  Skoleåret 2019/2020 

Afd. Karise 12 klasser/249 elever  faktor timer i alt  

Ansættelse i 
forhold til 

fuldtid 

Antal elever i bh.kl skoleåret 2018/19 21     

Ordblindevejleder-opgaver 25 25   

Læsenetværk kommunalt*  10 10   

Individuelle test alt inkl. 8 t. pr. elev 8 17   

Opsamling af ikke testet elever 2018/19** 5 40   

I alt    92 0,05 

Afd. Rollo 20 klasser/389 elever        

Antal elever i bh.kl skoleåret 2018/19 35     

Ordblindevejleder-opgaver  25 25   

Læsenetværk kommunalt*  10 10   

Individuelle test alt inkl. 8 t. pr. elev 8 28   

Opsamling af ikke testet elever 2018/19** 5 40   

I alt    103 0,06 

Afd.Hylleholt, 14 klasser/325elever        

Antal elever i bh.kl skoleåret 2018/19 22     

Ordblindevejleder-opgaver  25 25   

Læsenetværk kommunalt*  10 10   

Individuelle test alt inkl. 8 t. pr. elev 8 18   
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Opsamling af ikke testet elever 2018/19** 5 40   

I alt    93 0,06 

Østskolen I alt    287,40 0,17 

*Hvis samme person er læsevejleder og ordblindevejleder gives tiden kun en gang 
**Mulighed for at tildele ekstra tid, såfremt der er efterslæb på testning pga sygemelding 
el. 

        
Ordblindevejlederens kerneopgaver omhandler:  

 Understøtte faglig inklusion af elever med ordblindhed inden for rammen af kommunens 

strategi for arbejdet med Literacy, kommunens model for håndtering af dysleksi & med 

udgangspunkt i forskning på området  

 Vejlede om muligheden for at aflægge prøver, samt kommunale og nationale test på særlige 

vilkår og understøtte afviklingen af samme  

 Formidle faglig viden om (tidlige tegn på) ordblindhed, brug af kompenserende hjælpemidler 

(LST) og om NOTA 

 Afvikle kvartalvise kurser for forældre, elever og lærere i LST og NOTA 

 *Individuel udredning, PV (pædagogisk vurdering)  

o Individuel test  

o Analyse af test og udarbejdelse af handleplan 

o Møde med forældre 

o Møde med lærerteam   

o Tilmelding til NOTA  

 Nationale ordblindetest, ved begrundet bekymring for ordblindhed   

 Tidlig opsporing – Tidlig indsats  

o Ordblinderisikotest i bh.klasse og 1.klasse, afvikling og indberetning  

o DVO 3.klasse, analyse og indberetning  

 Årlig indberetning af ordblinde elever til sprog- og læsekonsulenten   

 Deltagelse i møder:  

o  Deltagelse i 1. og 4. Kvartalsmøde om sprog og læsning o Deltagelse i 

Læsevejledernetværk tre gange årligt  

 Faglig opdatering  

 *Fra august-oktober foregår dette arbejde i tæt samarbejde med kommunens 

Kompetencecenter for Læsning. 

 

Funktionsbeskrivelse for læsevejledere i Faxe Kommune – Central aftale 

Læsevejlederens opgave med at understøtte og udvikle Literacy strategien, skal forstås som en 

konsulent lignende vejledning, og derfor ikke tæller med u-tid.  

Strategiværktøjskassen skal præsenteres i alle klasse hver 2. uge. Her præsenteres nye tiltag og 

værktøjer for at fastholde strategiens intentioner. 

Læsevejlederens primære opgave består i at aktualisere, følge og intervenere i det daglige arbejde 

med de fra forskningen udpegede kritiske forudsætninger for udvikling af literacykompetencer.  
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Læsevejlederen følger skoleafdelingens udvikling og progression i skriftsproglig udvikling og medvirker 

til at kvalificere brugen af kommunale og nationale test som formative redskaber ved at omsætte 

kvantitativ og kvalitativ data til pædagogisk praksis. 

Læsevejlederen indgår i arbejdet med udarbejdelse af den enkelte skoleafdelings handleplan for 

arbejdet med Literacy, og har medansvar i relation til at give handleplanen liv til gavn for børn, 

forældre og medarbejdere.  

Nærmere beskrevet i skema herunder 

Afd. Karise 12 klasser  faktor timer i alt  Ansættelse 

i forhold til 

fuldtid 

Læsevejleder opgaver 10 timer pr klasse 120 120   

Læsenetværk kommunalt  10 10   

læsetimer lektioner 0,5 lek. Pr.  pr klasse 0,5 180   

Forberedelsesfaktor 0,475 86   

I alt    396 0,24 

Afd. Rollo 20 klasser        

Læsevejleder opgaver 10 timer pr klasse 200 200   

Læsenetværk kommunalt  10 10   

læsetimer lektioner 0,5 lek. Pr.  pr klasse 0,5 300   

Forberedelsesfaktor 0,475 143   

I alt    653 0,39 

Afd.Hylleholt 14 klasser        

Læsevejleder opgaver 10 timer pr klasse 140 140   

Læsenetværk kommunalt  10 10   

læsetimer lektioner 0,5 lek. Pr.  pr klasse 0,5 210   

Forberedelsesfaktor 0,475 100   

I alt    460 0,27 

Østskolen I alt      0,90 
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Læsevejlederens kerneopgaver omhandler: 

 Det daglige arbejde med udvikling af literacykompetence inden for rammen af kommunens 

strategi for arbejdet med Literacy & med udgangspunkt i forskning på området 

 At være formidler af viden inden for literacy til kolleger, ledelse og forældre  

 At intervenere i den daglige undervisning gennem læsetimer - Læsevejlederen som co-

teacher  

 Understøtte implementering af De fantastiske fire & Læsning som fælles ansvar i alle fag 

 Understøtte og følge op på Faxe Kommunes evalueringsplan for sprog og literacy, herunder 

brugen af Elevsprogberegner  

 Videndeling på lærermøder, kvartalvis 

 Videndeling, vejledning og sparring på fasemøder, kvartalvis 

 Fast deltagelse i forældremøder ud fra afdelingens nedslag 

 Deltagelse i sprogvurderingen i børnehaveklassen 

 Understøttelse af faglige inklusion af elever i skriftsproglige vanskeligheder  

 Faglig opdatering 

 Deltagelse i møder: 

o Årlig deltagelse i augustmødet i relation til udarbejdelse af og evaluering af 

Handleplan for arbejdet med literacy  

o Deltagelse i Sprogkonferencer i børnehaveklassen og Kvartalsmøder om sprog og 

læsning 

o Deltagelse i Læsevejledernetværk tre gange årligt 

o Deltagelse i Klassekonferencer/Læringskonferencer 

 

 

Opgaver for læsevejledere - Lokalt aftalt på Østskolen: 

Deltagelse: 1-2 lærere pr. afdeling. 

Tid i alt: Funktionerne er indeholdt i læsevejlederpuljen 

Indhold: 

 

 Sikre et højt fagligt niveau vedrørende læsning gennem et innovativt miljø og 

sørge for at efter/videreuddanne kollegaer.  

 Udarbejde individuelle handleplaner i samarbejde med støttelærer/primærlærer 

som herefter gennemfører individuelle undervisningsforløb og indsatser  

 Foretage screeninger af klasser fra 0.– 9. kl.  

 Afholde klassekonferencer  

 Planlægning, og evaluering af fastlagte tests, som bruges i klassekonferencerne 

 Rådgivning omkring test- og evalueringsmaterialer.  

 Tilrettelægge forebyggende undervisning  

 Holde oplæg som understøtter den forebyggende indsats på 

lærermøder/interne kursusdage.  

 I samarbejde med ledelsen forestå samarbejdet med og visitering til PPR samt 

sagsbehandlere. 

 Vejlede lærere i forbindelse med udarbejdelse af indstillinger til PPR.  
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Tid i alt: 30 timer 

Indhold: 

 

 Udarbejde individuelle handleplaner i samarbejde med støttelærer/primærlærer 

som herefter gennemfører individuelle undervisningsforløb og indsatser på elever 

med støtte 

 I samarbejde med ledelsen forestå samarbejdet med og visitering til PPR samt 

sagsbehandlere. 

 Repræsentant til netværksmøder ad hoc. De sager hvor det vurderes at der ikke 

er brug for en fra ledelsen 

 Ad hoc deltagelse i Tværs – afhængigt af antal af møder, tælles tiden. 

 

 

 

Ressourcecentermøder 

Deltagelse: Afdelingsledelse, psykolog, øvrige medlemmer aftales lokalt på afdelingen. 

Tid i alt: 10 møder a 1,5 time. I alt 15 timer. 

 

 

Faglige indsatsområder 

 

Læsning i alle fag: 

Deltagelse: Alle lærere deltager i 4 møder årligt om læsning i alle fag. 

Tid i alt: 1,5 timer * 4 møder. I alt 6 timer – Læsevejleder planlægger møder og giver afd. Leder 

besked til kalenderen senest den 25/6 

Indhold: 

 Understøtte implementering af de fantastiske 4 og læsning som 

fælles ansvar i alle fag. 

 

 

 

Matematik i udskolingen 

Deltagelse: Matematiklærere i udskolingen 

Tid i alt: 25 timer - Matematikvejleder planlægger møder og giver afd. Lederne besked til 

kalenderen senest den 25/6 

 

Indhold: 

 Almindelig videns- og erfaringsudveksling  

 Fælles forberedt læsning af didaktisk materiale/litteratur med 

henblik på fælles diskussion og omsætning i undervisningen  

 Analyse af muligheder og begrænsninger i de forskellige 

grundbogssystemer vi arbejder med 

 Input kursus, besøg eller konferencer? MATEMATKVEJLEDER MÅ 

KVALICIFERE MED BESKRIVELSE 
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Målet- at styrke matematik i udskolingen i forhold til den omstilling faget gennemgår/ har 

gennemgået.   Eksempelvis, at eleverne kan benytte læsestrategier til fagtekster i faget, og i høj grad 

kunne formidle og vurdere. MATEMATKVEJLEDER MÅ KVALICIFERE BESKRIVELSE  

 

 

 

AKT/trivselskoordinator: 

Deltagelse: 1 lærer pr. afdeling. 

Tid i alt: 50 timer 

Indhold: 

 

 I samarbejde med ledelsen at sikre en fleksibel og hurtig indsats 

samt optimal udnyttelse af skolens resurser  

 Repræsentant af faglig viden og en række kvalifikationer, som 

støtter med rådgivning og vejledning for den almindelige 

undervisning samt sociale forhold både vedrørende den enkelte 

elev og klasserne. (det vil sige at de i højere grad arbejder med 

lærernes kompetencer fremfor at tage elever ud i forløb og 

”brandslukke”) 

 Sikre et højt fagligt niveau vedrørende læsning gennem et 

innovativt miljø og sørge for at efter/videreuddanne kollegaer. 

(det betyder at det i højere grad vil være AKT/læsevejlederen der 

er på kursus og herefter videreformidler ny viden til kollegaer) 

 Foretage observationer og undersøgelser på enkeltelever eller 

klasser, der kan danne grundlag for rådgivning og vejledning af 

kollegaer 

 Undervise kollegaer og støttepersoner så de er i stand til at 

undervise elever med specifikke eller generelle 

indlæringsvanskeligheder.  

 Udarbejde handleplan for den enkelte elev i samarbejde med 

elevens støttelærer i det aktuelle fag/forløb og evaluering af 

denne. 

 Varetage opgaver omkring elever med AKT- problemer (støtte 

emotionelt/socialt).  

 Tilrettelægge forebyggende undervisning  

 Holde oplæg som understøtter den forebyggende indsats på 

lærermøder/interne kursusdage.  

 Ansvarlig for udarbejdelse af dagsordener og referater på 

læringscentermøderne  

 Ad hoc deltagelse i Tværs 
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Matematikvejleder/koordinator:  

Deltagelse: 1 lærer pr. afdeling. Naturfagsvejelder planlægger møder og giver afd. Lederne besked 

til kalenderen senest den 25/6 

 

Tid i alt: 50 timer + 10 timer ekstra til matematikvejlederen – ansvaret for planlægningen ligger 

hos vejlederen. Plan for skoleåret for skoleåret afleveres 25/6 til ledelsen. 

Indhold:   

 Iværksætte kurser/turboforløb/talentforløb for skolens elever. 

 Medvirke til at sætte fokus på matematikundervisningen.   

 Udarbejde forløb til pædagogerne indenfor matematikundervisning som kan 

bruges i uuv. 

 Vejlede kollegaer i forhold til udmøntning af de ministerielle mål, læseplan og 

undervisningsvejledning 

 Tovholder og vejleder på afvikling og evaluering af test  

 Registrering og videre sendelse af testresultater til Center for Børn og 

Undervisning 

 Holde sig fagligt ajour om ny viden indenfor fagene og formidle det til skolens 

lærere 

 Støtte nyuddannede lærere og rådgive i forhold til særlige spørgsmål 

 Sikre et højt fagligt niveau 

 Rådgivning og vejledning mht. klasseundervisning, undervisningsdifferentiering, 

lektielæsning og forældrevejledning mht. lektielæsning, herunder materialer og 

metoder 

 Rådgivning / evt. deltagelse i forhold til forældrevejledning i forbindelse med 

lektiehjælp. 

 Vejlede og rådgive omkring afsluttende prøver og løbende test i 

matematikfaget – prøvebekendtgørelsen samt prøvevejledningen. 

 Deltagelse i matematikkonferencer 

 Facilitering af indsatsområdet matematik i udskolingen forestås af vejlederen. 

 

Tovholder:  Matematikvejlederen 

 

Danskvejleder/koordinator:  

Deltagelse: 1 lærer fra hver afdeling. Danskkoordinator planlægger møder og giver afd. Lederne 

besked til kalenderen senest den 25/6 

 

Tid i alt: 50 timer pr. lærer + 10 ekstra til tovholderen som i skoleåret 19/20 er Annika fra Hylleholt 

Indhold:   

 Iværksætte kurser/turboforløb/talentforløb for skolens elever.  
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 Medvirke til at sætte fokus på danskundervisningen.  

 Udarbejde forløb til pædagogerne indenfor danskundervisning som kan bruges i 

uuv. 

 Sikre et højt fagligt niveau 

 Rådgivning og vejledning mht. klasseundervisning, undervisningsdifferentiering, 

lektielæsning og forældrevejledning mht. lektielæsning, herunder materialer og 

metoder 

 Rådgivning / evt. deltagelse i forhold til forældrevejledning i forbindelse med 

lektiehjælp. 

 Vejlede og rådgive omkring afsluttende prøver og løbende test i danskfaget 

 Digitale læringsmidler  

 Undervisningsforløb 

 Udvikling af de pædagogiske læringscentre til en mere aktiv funktion i at udvikle 

og understøtte undervisningsforløb. 

 

Tovholder:  I skoleåret 19/20 – Annika Afd. Hylleholt  

 

Naturfagsvejleder/koordinator: 

Deltagelse: 1 lærer fra hver afdeling. 

Tid i alt: 40 timer til hver lærer + 10 ekstra til naturfagsvejlederen 

Indhold:   

 Vejleder kollegaer og ledelse indenfor fagligt indhold, metoder og materialevalg.  

 Være sparringspartner for afdelingens naturfagsteam om udvikling af en naturfaglig 

kultur på skolen. 

 Være katalysator for vidensdeling mellem skolens naturfaglige aktører 

 Arbejde med udvikling af lokale læseplaner for naturfagene 

 Vejlede og rådgive omkring afsluttende praktisk, mundtlige og elektroniske prøver i 

naturfag 

 Vejlede omkring anvendelsen af hensigtsmæssige evalueringsmetoder i naturfag 

Tovholder:  Naturfagsvejlederen 
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Arbejdsgruppe – inklusion 

Deltagelse: 4 medarbejdere fra hver afdeling. 

Torholder: Elina Sommer – planlægger og kalenderplacerer møderne Afd. Lederne gives besked 

om placering senest den 25/6 

 

Tid i alt: 4 møder a 2 timer – i alt 8 timer 

Indhold:  Indhold defineres af Elina  
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Kursuspuljer 

Der afsættes samlet til Østskolen en mindre pulje timer til lokalt prioriteret kurser.  

I skoleåret 19/20 centreres kompetenceudviklingsmidlerne på følgende: 

 Introduktion til literacy 

 Relationskompentence v/Louise Klinge  

 Nærværsprojekt i samarbejde med vores HR afdeling.  

 

Der afsættes således 200 timer i alt fordelt efter normeringstal på afdelingerne således: 

Afd. Karise  52 timer 

Afd. Hylleholt  68 timer 

Afd. Rollo  80 timer 

 

Introduktion til Literacy / De fantastiske 4 - 6,5 time pr. lærer.   

Kursusdage: Den 26.2.2020 og den 5.3.2020. 

 

Nærværsprojekt v/ HR a 11 timer pr. lærer 

Forløbet planlægges lokalt  

 

Relationskompetencer v/ Louise Klinge 

29. maj 2019 16.30-18.00 

Fælles opstartsmøde samlet 1 sted på Øst for alt pædagogisk personale. Både i skole og SFO. Her vil 

Louise Klinge introducere for det kommende forløb og beskrive rammen for uddannelsen til 

relationsvejleder. 

 

Antal kursister 

Der er 20 pladser pr. skoledistrikt.  

Lærere og pædagoger, der er interesserede i at blive relationsvejledere, kan sende ansøgning ind til 

skoleledelsen. Louise Klinge har nogle kriterier, som man skal kunne leve op til. Ledelsen bestemmer, 

hvem der skal have pladserne. 

Tidsforbrug 

Uddannelsesforløbet som relationsvejleder for 20 medarbejdere:  

 I alt 41,5 timer fordelt over 8 dage på skoleåret – heraf 6 hele dage og 2 eftermiddage.  

Uddannelse hele skolen 

 1 pædagogiske workshops for hele skolen på eftermiddage, 1 x 4 = 4 timer. 

 4 pædagogiske workshops for hele skolen på eftermiddage, 4 x 3 = 12 timer. 

Hvor 

Kurset afholdes i en afdeling på Østskolen.  
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Hvornår afholdes kurset? 

 

 
 

  

Fælles for alle Uddannelse af 20 medarbejdere

9.8 13.00-17.00 4 28.8 14.00-16.30 2,5

18.9 9.00-15.00 6

Uddannelse alle 14.00-17.00 9.10 9.00-15.00 6

29.10 3 30.10 9.00-15.00 6

21.1 3 20.11 9.00-15.00 6

17.3 3 18.12 9.00-15.00 6

19.4 3 29.1 9.00-15.00 6

29.4 14.00-17.00 3

16 41,5



 Østskolen            2019.06.05 
 

Side 47 af 50 
 

Samarbejde med musikskolen om kompagnonundervisning 

Der afsættes 15 min ekstra forberedelsestid pr. lektion i musik 2. klassetrin i samarbejdsprojektet i alt 13 

uger. 

Afd. Karise: 1 klasse 2 lektioner i 13 uger = 6,5 timer 

Afd. Hylleholt: 1 klasse 2 lektioner i 13 uger = 6,5 timer 

Afd. Rollo: 2 klasser 2 lektioner i 13 uger = 13 timer 

Herudover afsættes 7 timer + transporttid til de musiklærere, der har 2. klassetrin til kursus (dato endnu 

ikke fastlagt) ml. kl. 8.30 – 15.30 på musikskolen. Undervisning på skolen ”nulles” denne dag. 

Pædagogiske læringscentre  

Hver afdeling har et pædagogisk læringscenter.  

 

Åbningstider 

Åbningstiderne skal være skemalagt senest 1. skoledag.  

 

Resurse 

Der afsættes 500 timer til de pædagogiske læringscentre på Østskolen.  

 

Hylleholt 328 elever = 168 timer 

Karise 255 elever = 131 timer 

Rollo 391 elever = 201 timer 

 I alt 974 elever = 500 timer 

 

80 % af disse timer er undervisning og anvendes til undervisning af elever  

20 % af disse timer er vejledning af læringsmedarbejdere. 

 

Til undervisningstimerne anvendes faktoren 0,18 til forberedelse og administration. Vejledningstimerne 

udløser ikke forberedelse. 

 

Opgaver 

 at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter  

 at understøtte og inspirere medarbejdernes fokus på læreprocesser og læringsresultater 

 at understøtte skoleudviklingsinitiativer i samspil med ledelsen 

 at formidle kulturtilbud til eleverne 

 at sætte forskningsbaseret viden om læring i spil  
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 at understøtte samarbejdet mellem skolens resursepersoner 

 at skabe overblik over og formidle læringsresurser i bred forstand. Det drejer sig om analoge og 

digitale læremidler, bøger til elevernes fritidslæsning, digitale værktøjer, læringsforløb med 

eksterne aktører og andre resurser med læringspotentiale 

 at understøtte medarbejdernes planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning på 

baggrund af Fælles Mål. Det vil sige, at de pædagogiske læringscentre må have solidt 

kendskab til Fælles Mål og kunne støtte medarbejderne i deres arbejde med at omsætte 

Fælles Mål til daglig praksis, herunder at kunne hjælpe med at pege på gode materialer og 

aktiviteter, der kan understøtte målopfyldelsen 

 at understøtte organiseringen af en længere og mere varieret skoledag 

 at stå for den praktiske del af kontakten og udlånet fra CFU 

 

IT -og AV-vejledere 

Teknisk it hhv pædagogisk it. Teknisk it burde løses af andre. 

- IT - vejlederen deltager i fælles mødevirksomhed med det formål at supplere/inspirere 

hinanden i løsningen af IT - vejlederopgaven. 

- IT - vejlederen yder ”pædagogisk førstehjælp” til skolens medarbejdergruppe.  

- IT - vejlederen sikrer gennem mærkning/skiltning/anvisning, at skolens computer - udstyr er 

brugervenligt. 

- IT - vejlederen er skolens bindeled mellem skole og IT - afdelingen. 

- IT - vejlederen er teknisk tovholder på afgangsprøverne samt terminsprøverne. 

- IT – vejlederen er en gennemgående person i forbindelse med alt prøveafvikling 

- Overblik og vedligeholdelse af skolens AV udstyr 

- Møder og kurser. Herunder deltagelse i kommunale møde, og afdelingens aulateam. 

- Lokalt Aula – herunder afdelingsbestemt opdatering/ajourføring af intra, ”brandslukning”, 

kollegavejledning og faglig opdatering i samarbejde med skolesekretær 

- Opsætning/klargøring af cromebooks til nye elever 

 

Der afsættes 800 timer i alt på skolen. 

Timerne/opgaverne deles så vidt muligt, mellem to medarbejdere pr. afdeling. 

Fordelingen af den samlede tildeling, sker efter antal elever på afdelingerne således: 

Afd. Rollo: 391 elever = 321 timer 
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Afd. Karise: 255 elever = 209 timer 

Afd. Hylleholt: 328 elever = 270 timer 

Frontløbere i forhold til læringsplatform – Aula, Min uddannelse, All dialog 

Der afsættes resurser til frontløbere, så de kan understøtte til fortsatte arbejde med implementering af 

læringsplatformen.  

 

 Hylleholt  Karise  Rollo 

Min Uddannelse  1 Frontløber a 15 timer  1 Frontløber a 15 timer 1 Frontløber a 15 timer 

Aula 1 Frontløber a 20 timer  1 Frontløber a 20 timer 1 Frontløber a 20 timer 

All Dialog 1 Frontløber a 15 timer 1 Frontløber a 15 timer 1 Frontløber a 15 timer 

Frontløberene har ansvaret vidensdeling, indlæg på møder, og holde sig opdateret på brugerfladen. 

Korarrangement 

Der afsættes til korarrangement på 2.-3. klassetrin følgende resurse til hver afdeling: 

 Tovholder 10 timer 

 Øvedag 2 x 5 timer 

 Prøver 2 x 10 timer 

 Intro/korkoncert 2 x 4 timer 

Tovholdere for Rynkeby-løbet 

Som tovholdere for Rynkeby-løbet afsættes 8 timer pr. afdeling – altså i alt 3 x 8 timer. 

Opgaven er planlægning og koordination af Rynkeby-løbet og løses af en pædagog eller en lærer. 

SSP 

Der henvises til aftale mellem kreds 60 og Faxe kommunes skolevæsen.  

Indeholdt i SSP puljen er 2 forældremøder på henholdsvis 2. årgang - ” dit liv på nettet” og 5. årgang ” 

jeg er sej…. 

Klasselæreren gives 2 timer til at deltage på begge årgang. 

Naturambassadører 

Jf. praksis tildeles 20 timer pr. afdeling – i alt 60 timer. 

 

Afsluttende prøver og censorer 
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Der henvises til aftale mellem DLF Kreds 60 og 3 skoler 

 


