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Bilag C 

Det udvidede undervisningsbegreb 

Undervisning foregår, når læreren/børnehaveklasselederen skaber og fremmer processer, 

der øger elevernes kompetencer. 

Ud over undervisning, som klasseundervisning, holdundervisning og individuel undervisning 

finder undervisning i princippet sted ved alle aktiviteter sammen med eleven/eleverne uanset 

organisering, eksempelvis gennem følgende aktiviteter: 

 Gruppearbejde 

 Rådgivning/sparring/vejledning 

 Løbende evaluering 

 Målfastsættelse og evaluering 

 Elevsamtaler 

 Lejrskole/ekskursioner 

 Sociale og kulturelle arrangementer 

Pauser/frikvarterer: 

Undervisningen tilrettelægges, så der i videst muligt omfang skabes sammenhæng i de enkelte 

læreprocesser. Behovet for nødvendige pauser for eleverne fastlægges enten af skolens 

ledelse eller af de involverede lærere og elever. 

 

Kilde: Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 

KL Lærernes Centralorganisation http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_38439/cf_202/50-

32A_Aftale_om_arbejdstid_m-v-_for_l-rere_i_folk.PDF  (s. 8 – 9) 

 

Lejrskole 

Deltagelses i lejrskole mv. medregnes med 14 arbejdstimer og 10 timers rådighedstjeneste 

med 1/3 pr. døgn. I stedet for at medregne rådighedstjeneste i arbejdstiden, kan den 

udbetales med sædvanlig timeløn ved førstkommende lønudbetaling efter registrering. 

Det aftales lokalt, hvor stor en del af arbejdstimerne der kan medregnes som 

undervisningstimer. 

 

http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_38439/cf_202/50-32A_Aftale_om_arbejdstid_m-v-_for_l-rere_i_folk.PDF
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_38439/cf_202/50-32A_Aftale_om_arbejdstid_m-v-_for_l-rere_i_folk.PDF
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Afregning 

Tid:   Der afregnes med 14 timer + 10 rådighedstimer timer pr. hele døgn. 

 

Eksempel 1: 

Lærerne/børnehaveklasselederne rejser af sted på lejrskole kl. 8.00 

om morgenen. Der afregnes ud fra konkret optælling fra kl. 8.00 til 

kl. 24.00, dvs. 16 timer i alt. De 16 timer afregnes med 14 

arbejdstimer og 2 timers rådighedstjeneste denne dag. 

 

Eksempel 2: 

Lærerne/børnehaveklasselederne rejser af sted på lejrskole kl. 

14.00 om eftermiddagen. Der afregnes ud fra konkret optælling fra 

kl. 14.00 til kl. 24.00, dvs. 10 timer i alt. De 10 timer afregnes med 10 

arbejdstimer denne dag. 

Lærerne/børnehaveklasselederne kommer hjem fra lejrskole kl. 

15.00. Der afregnes ud fra konkret optælling fra kl. 00.00-15.00, dvs. 

15 timer i alt. De 15 timer afregnes med 14 arbejdstimer og 1 times 

rådighedstjeneste denne dag. 

 

Kilde: Aftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 

2018. http://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/media/1040329/o.18_samlet_protokol_og_bilag_-

_kl.pdf (s. 9) 
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