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Cirkulære om aftale om arbejdstid for lærere ved 

institutioner for erhvervsrettet uddannelse 
 

 

Generelle bemærkninger 

1. Aftale af 28. november 2008 mellem Finansministeriet og Statstjeneste-

mændenes centralorganisation II og Akademikernes Centralorganisation om 

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse er ved lov 

nr. 409 af 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overens-

komster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område forny-

et til den 31. marts 2015 med de ændringer og på de vilkår, der fremgår af lo-

vens bilag 3. 

 

Finansministeriet har til brug for ansættelsesmyndighederne udarbejdet ved-

lagte bilag 1, hvor ændringerne er indarbejdet i den hidtil gældende aftales 

tekst eller omtalt i cirkulærebemærkningerne. 

 

I bilag 1 er en række datoer og underskrifter sat i kantede parenteser. Hermed 

tilkendegives alene, at der er tale om datoer og underskrifter fra det hidtil gæl-

dende cirkulære. 

 

Grundbeløb er anført i niveau 31. marts 2012. 

 

Bilag 1 har først virkning fra den 1. august 2014. 

 

For tiden indtil den 1. august 2014 henvises til Finansministeriets cirkulære nr 

9851 af 03/12/2008 om aftale om arbejdstid for lærere ved institutioner for 

erhvervsrettet uddannelse (Perst. nr. 072-08).  

 

2. I aftalen benyttes betegnelsen "elever" som samlebegreb dækkende over 

elever, studerende, kursister mv.  

 

3. Akademikerne er pr. 1. august 2013 ikke længere en del af aftalen. Overens-

komstansatte lærere ved de erhvervsgymnasiale uddannelser er i stedet omfat-

tet af arbejdstidsreglerne i Overenskomst for akademikere i staten.   
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Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen 

 

Den 4. juni 2014 

 

P.M.V. 

E.B. 

Markus Hahn 
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Bilag 1 

 

Aftale om arbejdstid for lærere ved institutioner 

for erhvervsrettet uddannelse 
 

 

§ 1. Aftalens dækningsområde 

Denne aftale finder anvendelse for lærere ved institutioner for erhvervsrettet 

uddannelse (handelsskoler, tekniske skoler og landbrugsskoler) ansat efter: 

 

a) Den til enhver tid gældende ansættelsesbekendtgørelse  

b) (Ophævet).  

 

Stk. 2. Aftalen omfatter alt lærerarbejde, der ligger inden for institutionernes 

formål i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.  

 

Stk. 3. For fastansatte lærere, som har delvis beskæftigelse ved åben uddannel-

se ved handelsskoler og tekniske skoler og ved indtægtsdækket virksomhed 

ved handelsskoler, og som fortrinsvis er beskæftiget ved skolens øvrige ordi-

nære virksomhed, gælder dog følgende: 

 

1. Medmindre det er et vilkår ved ansættelsen, er arbejde ved åben uddannel-

se og indtægtsdækket virksomhed, der strækker sig efter kl. 17.00 på hver-

dage eller udføres i weekends, ikke omfattet af arbejdstidsaftalen, når der 

er rimelig sikkerhed for, at læreren i normperioden vil opfylde arbejdsfor-

pligtelsen i henhold til § 2. 

 

2. Skolens ledelse, læreren og tillidsrepræsentanten kan dog aftale, at arbejde, 

der efter punkt 1) er undtaget fra aftalen, alligevel omfattes af denne. 

 

3. Arbejde på hverdage før kl. 17.00 ved åben uddannelse og indtægtsdækket 

virksomhed kan efter aftale mellem skolens ledelse, læreren og tillidsrepræ-

sentanten holdes uden for arbejdstidsaftalen, når der er rimelig sikkerhed 

for, at læreren i normperioden vil opfylde arbejdsforpligtelsen i henhold til 

§ 2. Aftale indgås skriftligt, inden arbejdet påbegyndes. 
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Cirkulærebemærkninger til § 1: 

En lærer kan kun beordres til at udføre arbejde ved åben uddannelse og indtægtsdækket 

virksomhed på hverdage efter kl. 17.00 og i weekends, såfremt det har været et vilkår ved 

ansættelsen. 

 

Arbejde ved åben uddannelse og indtægtsdækket virksomhed, der efter § 1, stk. 3 ikke 

omfattes af arbejdstidsaftalen, aflønnes efter de i Finansministeriets timelønscirkulære fast-

satte arbejdstimesatser, idet arbejdstiden dog opgøres efter denne aftale og efter de på skolen 

fastlagte principper for arbejdstilrettelæggelse. 

 

Uddannelser, der gennemføres som indtægtsdækket virksomhed eller som åben uddannelse, 

indplaceres på samme niveau som tilsvarende ordinære uddannelser. 

 

Finansministeriets timelønscirkulære finder anvendelse for så vidt angår øvrige vilkår, dog 

bortset fra pkt. 1 og 13. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5 pct. For deltidsansatte ydes 

dog 12,5 pct. feriegodtgørelse for arbejde, som ikke overstiger fuld beskæftigelse. 

 

 

§ 2. Arbejdstid 

Lærere følger den til enhver tid gældende aftale om arbejdstid for tjeneste-

mænd i staten, jf. dog stk. 2-5. 

 

Stk. 2. Arbejdstiden beregnes for en periode på et år (normperioden), og fri-

sten for afspadsering er den følgende normperiode. 

 

Stk. 3. Arbejdet tilrettelægges normalt på hverdage, mandag til fredag, i dagti-

merne. 

 

Cirkulærebemærkning til § 2 skt. 3. 

Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet 

 

Stk. 4. Forud for hver normperiode udarbejder ledelsen en opgaveoversigt til 

læreren. Opgaveoversigten skal overordnet angive de arbejdsopgaver, læreren 

påtænkes at løse i normperioden. 

 

Cirkulærebemærkning til § 2 skt. 4. 

Opgaveoversigten udarbejdes på baggrund af dialog mellem ledelse og lærer, hvor der blandt 

andet afstemmes forventninger til, om lærerens samlede arbejdstid er fyldt op med de tildelte 
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opgaver. Der gives ikke med opgaveoversigten et bindende tilsagn til læreren om, hvilke op-

gaver den pågældende skal løse. 

 

Ledelsen er løbende opmærksom på lærernes præsterede arbejdstid og drøfter eventuelle juste-

ringer af opgaver/prioriteringer med den enkelte lærer efter behov. 

 

Med indførelse af nye arbejdstidsregler er det ledelsens ansvar at være i løbende dialog med 

lærerne om tilrettelæggelse, udførelse og prioritering af arbejdet inden for deres arbejdstid. For 

at understøtte denne dialog kan der på den enkelte skole etableres et tidsregistreringssystem.  

 

Stk. 5. Hvis der i løbet af normperioden opstår behov for at ændre væsentligt 

på indhold eller omfang af de arbejdsopgaver, der fremgår af opgaveoversig-

ten, drøftes dette snarest muligt mellem ledelsen og læreren, herunder drøftes 

eventuelle konsekvenser af ændringer.« 

 

 

§ 3. (Ophævet) 

 

 

§ 4. (Ophævet) 

 

 

§ 5. Maksimalt undervisningstimetal 

Stk. 1. (Ophævet). 

 

Stk. 2. (Ophævet). 

 

Stk. 3. (Ophævet). 

 

Skt. 4. Hvor summen af undervisningstimer over en 3 ugers sammenhængen-

de periode udgør mere end 70,5 timer, udløses et tillæg på kr. 73,40 pr. time 

(niveau 31. marts 2012). Samme uge kan kun udløse tillæg en gang.  

 

 

§ 6. (Ophævet) 

 

 

§ 7. (Ophævet) 
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§ 8. (Ophævet) 

 

 

§ 9. (Ophævet) 

 

 

§ 10. (Ophævet) 

 

 

§ 11. (Ophævet) 

 

 

§ 12. (Ophævet) 

 

 

§ 13. (Ophævet) 

 

 

§ 14. (Ophævet) 

 

 

§ 15. (Ophævet) 

 

 

§ 16. (Ophævet) 

 

 

§ 17. (Ophævet) 

 

 

§ 18. (Ophævet) 

 

 

§ 19. (Ophævet) 

 

 

§ 20. (Ophævet) 
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§ 21. (Ophævet) 

 

 

§ 22. (Ophævet) 

 

 

§ 23. Særlige regler for lærere, der er fyldt 60 år 

Lærere, der er fyldt eller fylder 60 år, skal i sin arbejdstidsopgørelse efter an-

modning herom tillægges 175 timer årligt, som læreren selv disponerer over. 

Anmodning skal fremsættes inden udgangen af en normperiode og får virk-

ning fra begyndelsen af den følgende normperiode, dog tidligst fra begyndel-

sen af den normperiode, hvori læreren fylder 60 år. 

 

Stk. 2. Lærere, der tillægges timer efter stk. 1, kan ikke få overtidsbetaling. 

Hvis normen overskrides, afspadseres de overskydende timer i den efterføl-

gende normperiode i forholdet 1:1. 

 

Stk.3. Stk. 1 og 2 finder alene anvendelse for lærere, der pr. 31. juli 2013 er 

fyldt 57 år.  

 

Til lærere ydes med virkning fra den 1. august 2014 et særligt tillæg på 3.000 kr. i årligt 

grundbeløb (niveau 31. marts 2012), jf. lovens bilag 3, pkt. D, 2. Tillægget er pensionsgi-

vende. 

 

 

§ 23 a. Ret til nedsat arbejdstid for ansatte, der er fyldt 50 år 

Ansatte, der pr. 31. juli 2013 er fyldt 50 år, men ikke 57 år, har – når de fylder 

60 år – ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt mod tilsvarende 

lønnedgang. 

 

Stk. 2. Deltidsansatte har ret til en forholdsmæssig arbejdstidsnedsættelse. 

 

Stk. 3. Retten til nedsat arbejdstid indtræder fra den normperiode, hvori den 

ansatte fylder 60 år. 

 

Cirkulærebemærkning til § 23a: 

Ansatte med nedsat arbejdstid efter denne ordning optjener fortsat fuld pensionsret, jf. pkt. 

3.1.2.3 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget. Der indbetales i overensstemmelse 
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hermed et ekstra pensionsbidrag svarende til forskellen mellem det aktuelle, samlede pensi-

onsbidrag og det samlede pensionsbidrag ved den hidtidige beskæftigelsesgrad. 

 

Ansatte med tjenestemandspensionsret optjener i overensstemmelse hermed pensionsalder 

svarende til den hidtidige beskæftigelsesgrad. Der indbetales løbende pensionsdækningsbidrag 

efter tilsvarende regler som fastsat i Finansministeriets cirkulære om aftale og senior- og fra-

trædelsesordninger. 

 

 

§ 24. Lokalaftaler mv. 

Lokalaftaler, herunder individuelle aftaler, og kutymer om anvendelse af ar-

bejdstiden ophæves. 

 

 

§ 25. (Ophævet) 

 

 

§ 26. (Ophævet) 

 

 

§ 27. Ikrafttræden mv. 

Denne aftale har virkning [fra 1. april 2008] og kan at parterne opsiges skrift-

ligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den [31. marts 

2011].  

 

Stk. 2. Samtidig ophæves aftale af 20. oktober 2006 om arbejdstid for lærere 

ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse. 

 

Cirkulærebemærkninger til § 24:  
Fornyelsen af Aftale om arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 

har virkning fra den 27. april 2013, jf. lovens § 6, stk. 2, 2. pkt. 

 

De ændringer i aftalen, der fremgår af lovens bilag 3, pkt. D og F, har ifølge loven virkning 

fra den 1. august 2014. 

 

Aftalen kan tidligst opsiges til den 31. marts 2015, jf. lovens § 2. 
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[København, den 28. november 2008] 

 

 

[Statstjenestemændenes    Finansministeriet 

Centralorganisation II] 

 

 

[Akademikernes Centralorganisation] 
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