Samarbejdsgrundlag for Selsmoseskolen 2016 - 2017
A) Årsnorm for arbejdstid
Total

1.694,6

B) Opgaver og varsling af opgaveændringer
Opgaveoversigten udarbejdes i dialog mellem leder og medarbejder og justeres løbende efter behov. Det
fremgår af opgaveoversigten, hvor mange undervisningstimer den enkelte har i hvilke fag, og hvor mange
timer den enkelte samlet har til andre opgaver (herunder til forberedelse af undervisningen). Leder og
medarbejder, eventuelt bistået af TR, udarbejder i fællesskab et bilag til opgaveoversigten, hvoraf det
fremgår, hvor megen tid medarbejderen har til forberedelse af undervisningen og hvor megen tid der er til
øvrige opgaver. Leder og medarbejder aftaler på hvilket niveau de øvrige opgaver skal løses indenfor den
aftalte tid.
Opgaveoversigten vedhæftes som bilag 1.

C) Tilstedeværelse
• Skemalagt undervisning, møder og tilsyn.
• 30 timers tilstedeværelse i 2 elevfri uger. Den første uge lægges i slutningen af elevernes sommerferie.
Den anden uges placering lægges som udgangspunkt i den første uge af elevernes sommerferie, eller
placeres teamvist andet steds efter aftale med ledelsen. (60 timer)
• Alle medarbejdere skal (med mindre andet aftales med lederen) være til stede på skolen onsdag og
torsdag mellem 12.00 og 16.00.
• Aftenmøder (herunder personale- og forældremøder, kurser, samt sociale arrangementer)

D) Tid til forberedelse
Tid til forberedelse og samarbejde fastsættes i dialog og åbenhed, så den nødvendige tid sikres.
- Jævnført punkt 3 i bilag til OK15.

E) Tid til tillidsrepræsentant- og arbejdsmiljørepræsentant-arbejde
Der afsættes den fornødne tid til arbejdet som TR og AMR.

F) Kombinationsstillinger
Vi har pt. ingen.

G) Senioraftaler (Aldersreduktion)
Aldersreduktion på 175 timer skal fremgå af opgaveoversigten. Nedskrivningen af de 175 timer i den
enkeltes opgaver, skal forholdsmæssigt fordeles over både undervisning, opgaver i relation til
undervisningen og andre opgaver for den enkelte medarbejder.

H) Feriefridage
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Der er mulighed for afholdelse af feriefridage på undervisningsdage, hvis dette ikke påvirker elevernes
undervisning.
- Jævnført OK15 og ferieloven.

I) Kompetenceudvikling
Se bilag 2.

J) Skolens fysiske rammer
Som følge af branden på skolen er skolens faciliteter blevet samlet på meget mindre plads. Der er oprettet
lærerarbejdspladser i de opstillede pavilloner. Der mangler reolplads m.m. og der er ikke plads til, at
mange lærere kan forberede sig på en gang. Der er derfor med nærværende aftale givet dispensation for
tilstedeværelsespligten, som det fremgår af pkt. C.

K) Opfølgning på samarbejdsgrundlag
Det vil løbende blive taget op i MED. Dog min. i forbindelse med planlægning af næste skoleår.

L) Registrering af tid
Hver medarbejders arbejdstid skal registreres i:
• Undervisning (man får undervisningstillæg for det)
• Udenfor almindelig arbejdstid (aften og weekender)
• Præsteret arbejdstid (den samlede arbejdstid - både på og udenfor skolen)
Den enkelte medarbejder har pligt til ved hver ændring at opdatere, så kollegaer og ledelse kan se den
enkeltes skema og tilsynstid med henblik på mødeaktivitet, fællesforberedelse m.v.
Registreringen af tid skal som udgangspunkt ske i Fix og Flex, samt i Trioflex. I forhold til den tid der
ligger efter kl. 17 og i weekenden (ulempegodtgørelse), skal tiden opgøres og indberettes til ledelsen
senest d. 5. i den efterfølgende måned for at få det udbetalt på månedsbasis. Eksempelvis skal tid efter kl.
17 i august senest indberettes d. 5. september for at kunne blive udbetalt i oktober.
Skoleleder og TR mødes fire gange om året for at drøfte medarbejdernes præsterede arbejdstid og
registreringen af denne.
Ledelsen er jævnført punkt 13-15 i bilag til OK15 forpligtet til at være opmærksom på den præsterede tid
og registreringen af denne.

M) Elevfri uger
Der er 2 elevfri uger af hver 30 timers varighed der indgår i årsnormen.
Den ene uge er placeret i ugen inden skoleårets begyndelse i august. Den anden uges placering kan aftales
med ledelsen.

N) Ikke tilstedeværelsesbelagt tid
- Ikke tilstedeværelsesbelagt tid disponere den enkelte lærer over. Tid, der ønskes lagt efter 17.00 eller i
weekender, skal dog godkendes forud af ledelsen.
- Optælles konkret af medarbejderen.
- Kan placeres på eller udenfor arbejdspladsen. Det afgør den enkelte medarbejder suverænt.
- Kan f.eks. bruges til:
• Individuel forberedelse og efterbehandling af undervisning
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•
•
•
•
•
•
•

Rekognoscering i forbindelse med ekskursioner
Udvidet teamsamarbejde
Sociale/kulturelle arrangementer som klassefester og dimission
Forældresamarbejde
Relevante kurser og foredrag
Faglig ajourføring
Aftenmøder

O) Fleksibilitet
Den enkeltes personlige ønske om fleksibilitet må ikke veje tungere end teamets behov for samarbejde.
Der bør ved skemalægningen tages hensyn til sammenhæng i den individuelle forberedelse.

P) Samarbejde
- Teammøder i onsdagsmodul (kl. 12-16)
- Møder efter kl. 17 aftales med ledelsen
• Kan bruges til forældresamarbejde, personalemøder, udvidet teamsamarbejde og sociale
arrangementer som f.eks. forårskoncert.
- Interne partnere (lærere, pædagoger, ledere, PPR, UU, socialforvaltning, skoletandpleje, klub, mv.)
- Eksterne partnere (musikskole, HOPE, billedskole, produktionsskole, idrætsforeninger, m.v.)
- Eksterne netværk (vejledere, TR, AMR, m.v.) (TR og skoleledermøder bliver om tirsdagen)
- PU møder om onsdagen mellem 10.00 - 12.00
- SP møder 8 gange om året.
- MED møder en gang om måneden onsdag fra 10.00 – 12.00

Q) Kompas/fælles forberedelse/Meebook/nye fælles mål
- "Torsdagsmodul" fra kl. 12-16.
• Alle medarbejdere er til stede mellem 12.30-14 eller 14.30-16.
• Man vælger sig enten på humanistisk eller naturvidenskabelig gruppe.
• Forløbet styres af kursusholdere fra firmaet Kompas.
• Tiden skal primært bruges til at udvikle undervisningsforløb der tager udgangspunkt i forenklede
fælles mål. Fokus er at forbedre elevernes læring via nye undervisningsformer, IT og digitale
læremidler.
• Modulet fra 12-16 bliver fleksibelt i elevernes skema (det faglige indhold skifter alt efter hvem der
underviser) kunne kaldes faglig fordybelse/USU (understøttende undervisning).

R) Fagfordeling
Der henvises til procedure i personalepolitikken (vedhæftet som bilag 3)
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Bilag 3
Fagfordeling
Fagfordelingen forløber efter følgende tidsplan:
1. I januar afholdes personalemøde, der åbner planlægningen af næste skoleår. På dette møde skal
der være fokus på kerneydelse og kerneopgave, dvs. på henholdsvis undervisning og elevernes
læring. De faglige og pædagogiske udfordringer, skolen står overfor i det kommende skoleår, skal
diskuteres. Der udarbejdes et arbejdspapir til dette møde, hvis formål er at afklare ønsker og
kvalifikationer og de enkelte klassetrins faglige og pædagogiske udfordringer/behov.
2. I februar mødes ledelsen med TR, AMR og relevante vejledere. På baggrund af personalemødet
og de udfyldte arbejdspapirer afklares det, hvilke pædagogiske og faglige udfordringer der er i
henholdsvis indskolingen, mellemtrinet og i udskolingen for det næste skoleår. Det afklares
endvidere, hvilke indsatsområder der skal prioriteres næste skoleår.
3. Ledelsen, TR og AMR drøfter på baggrund heraf, og på baggrund af kommunens
ressourceudmelding, hvordan storteamsene (indskoling, mellemtrin og udskoling) skal bemandes,
og der udarbejdes et arbejdsark med spørgsmål til storteamsene omkring
klasseteamsammensætning og tværgående opgaver.
4. I marts/april afholder ledelsen og de kommende storteams møder, hvor der i fællesskab
sammensættes klasseteams og hvor der i fællesskab tages stilling til, hvem der skal varetage
hvilke opgaver (herunder tværgående opgaver). Der skal i dette arbejde tages udgangspunkt i den
enkelte læres kvalifikationer. Hvis der i storteamet mangler kvalifikationer til at løse en bestemt
opgave, skal ledelsen sammen med den medarbejder, der påtager sig opgaven, ved det senere
dialogmøde tage stilling til, hvordan medarbejderen kan erhverve disse. Hvis der er opgaver ingen
kan/vil påtage sig, udpeger ledelsen den medarbejder, der skal løse opgaven.
5. Ledelsen, TR og AMR drøfter resultatet af storteammøderne og tager stilling til eventuelle
svagheder og huller. Den endelige fagfordeling lægges fast (det skal understreges, at en eventuel
forflyttelsesrunde i kommunen skal være overstået, før dette kan ske).
6. Ledelsen afholder dialogmøder med de enkelte medarbejdere, hvor den enkeltes arbejdsopgaver
for det kommende skoleår drøftes. Ledelsen fremlægger, hvilke succeskriterier der er for de
enkelte opgaver. Ledelse og medarbejder drøfter, under hvilke vilkår medarbejderen har mulighed
for at løse opgaverne, herunder kvalifikationer og tid til at løse den enkelte opgave (se afsnit B og
afsnit D i nærværende aftale)
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