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DM Professionshøjskoler og Erhvervsakademier 2019 

 

Vejledning om og anbefalinger til stilladsering af arbejdstil-

rettelæggelsen for undervisere 
 

 

Denne vejledning består af  

1. Indledning inkl. en overordnet vurdering af aktuelle handlemuligheder (s 1-2) 

2. Generelle anbefalinger i relation til arbejdstilrettelæggelse for undervisere (s3) 

3. Uddybende beskrivelse af håndtering af arbejdstilrettelæggelse med 3 

forskellige omdrejningspunkter (s4-9) 

 

Indledning 

I efteråret 2013 valgte arbejdsgiversiden i store dele af undervisningssektoren at opsige alle lokal-

aftaler om arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse. Ledelsessiden har siden stået fast på, at man ikke 

ønsker at benytte den mulighed, der er i AC-overenskomsten for at indgå lokalaftaler.  

Siden 1.1.2014 har rigtig mange uddannelsesinstitutioner, herunder professionshøjskolerne og 

erhvervsakademier, således tilrettelagt arbejdet uden aftale for principper og normer. Der har 

under de betingelser udviklet sig en større mosaik af forskellige praksisser på 

uddannelsesinstitutionerne, og det gælder også for professionshøjskolerne og erhvervsakademi-

erne.  

I praksis har det imidlertid vist sig både vanskeligt og ressourcekrævende for ledelsen at praktisere 

en meget individuelt orienteret arbejdstilrettelæggelse. Derfor findes der mange steder 

’tommelfingerregler’, ’skuffeprincipper’ og andre former for mere eller mindre mekaniske 

modeller for tildeling af tid til arbejdsopgaver (og tildeling af antal af arbejdsopgaver).  

Vi har fortsat til gode at se eksempler på aftaler der fraviger og tilsidesætter overenskomstens 

bestemmelser jf. § 13, stk.2 i OK15 til fordel for, at ” der kan indgås lokalaftaler i henhold til 

rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler” - men der har vist sig tegn på en vis åbning over 

for elementer af lokalaftale, administrationsgrundlag, forståelsespapirer m.v., hvor TR inddrages i 

drøftelserne og evt. også har underskrevet sådanne papirer. 

Det er DM’s vurdering, på den ene side, at der på ledelsesside generelt er en vis interesse i at 

etablere en form for konsensus med TR omkring principper og procedurer for 

arbejdstilrettelæggelse. Den lokale ledelse kan bruge den legitimitet, der ligger i et fælles 
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grundlag, og den øverste ledelse kan have en interesse i få en større grad af åbenhed og 

gennemskuelighed ift. lokale praksisser. På den anden side er økonomien ofte så stram, at det i 

praksis kan være svært at opnå konsensus mellem ledelse og TR om principper for tidstildeling. 

I dette papir skitseres nogle forskellige veje, man som TR kan gå i dette spændingsfelt.  

I det følgende præsenteres 3 forskellige typer af tilgange til planlægning, som kan siges at befinde 

sig på et kontinuum mellem planlægning på basis af aftalte principper/normer og planlægning på 

basis af tidsregistrering. Her sat op i et skema: 

 

 

 

I den ene yderposition har vi arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse, hvor lokalaftale, eller lokalt 

drøftede eller aftalte elementer er omdrejningspunktet – dvs. hvor opgaver er tidssat på forhånd 

efter kendte og anerkendte principper. Derved kan tidsregistreringen som grundlag for 

anerkendelse af merarbejde helt eller delvist være aftalt tilsidesat, så det er aftalt lokalt, hvordan 

merarbejde anerkendes. 

I den anden yderposition har vi arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse, hvor tidsregistrering er 

omdrejningspunktet – dvs. hvor opgaver ikke tidssættes af ledelsen, men tidsforbrug følges tæt via 

tidsregistrering. Merarbejde anerkendes på baggrund af tidsregistreringen. 

I en midterposition har vi arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse med udgangspunkt i en opga-

veportefølje med ledelsesbestemte, synlige timeestimater på opgaver, og hvor tidsregistrering 

anvendes som kontrolredskab i forhold til tidsestimaterne. Merarbejde bliver ofte anerkendt på 

baggrund af et samspil mellem opgaveporteføljens timeestimater og den registrerede tid. 

 

I afsnit 3a, 3b og 3c herunder foldes disse tilgange nærmere ud med særligt fokus på centrale 

fokuspunkter for TR, alt afhængigt af hvor man befinder sig på kontinuet. Det er vigtigt at 

understrege, at der kan tænkes mange mellemformer og kombinationer, og at det kommer an på 

en række lokale, kontekstuelle forhold, hvad der er den bedste vej at gå. 
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2. Generelle anbefalinger. 
 

Der er en række anbefalinger i dette papir, som er centrale temaer at medtænke i enhver 

drøftelse TR har med ledelsen vedrørende planlægning af arbejdstiden. De er som følger: 

Arbejdsopgaverne: 

- At opgavemængden er realistisk i forhold til medarbejderens arbejdstid, så andre opgaver 

kan komme til herunder tid til at påtage sig censuropgaver og have tid til kompetenceved-

ligeholdelse og – udvikling 

- At medarbejderens ønsker til opgavesammensætningen indgår i drøftelsen  

- At opgaveviften er i overensstemmelse med forudsætningerne i stillingsstrukturen  

- Fælles forståelse for, hvad en opgave indebærer og ikke indebærer, herunder hvordan 

dagligdags administrative opgaver forventes løst  

- Transparens i forhold til kollegers opgaveporteføljer 

- Rimelig planlægningshorisont - frist for tildeling af opgaver 

- At opgaverne er jævnt fordelt henover planlægningsperioden. Overvej et loft over antal 

ugentlige undervisningslektioner, vejledninger, opgaver i de 4 kategorier i studieaktivitets-

modellen og lign. 

 

Tidsregistrering, dialog med ledelsen og anerkendelse af merarbejde: 

- At underviserne løbende registrerer den faktiske arbejdstid. 

- At undervisere ved ubalancer tager initiativ til dialog med lederen, hvis leder ikke gør det af 

sig selv. 

- At underviserne sørger for at få dokumenteret den løbende dialog, herunder ikke mindst 

når det handler om merarbejde. 

- At underviserne sender redegørelse for merarbejde senest ved årets udgang med henblik 

på at få det honoreret. 

- At TR løbende fastholder ledelsen (på alle niveauer) på at efterleve de retningslinjer, der er 

udmeldt omkring tidsregistrering i forbindelse med OK 13, herunder ikke mindst ledelsens 

forpligtelser til at initiere dialog med medarbejdere om deres arbejdsopgaver og tilhørende 

tidsregistrering. 

- At underviserne proaktivt kommer med forslag til placeringen af afspadseringen, så den 

placeres mest hensigtsmæssigt for medarbejderen. 

- Søge at skabe tydelig sammenhæng mellem tidsregistrering og årsnorm og advarselslampe 

i forhold til 4-ugers regel. 

 

Se Uddannelsesministeriets retningslinjer for tidsregistrering her: 

https://dm.dk/media/12046/tidsregistreringretningslinjer.pdf 

https://dm.dk/media/12046/tidsregistreringretningslinjer.pdf
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Se DM Professionshøjskoler og Erhvervsakademiers øvrige rådgivning vedrørende arbejdstid oag 

arbejdstilrettelæggelse her: 

https://dm.dk/sektorer-i-dm/dm-viden/landsklubben-for-professionshoejskoler-og-

erhvervsakademier/loen-og-ansaettelsesvilkaar/arbejdstid 

 

 

3a. Arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse, hvor lokalaftale, eller lokalt drøftede 

eller aftalte elementer er omdrejningspunktet. 
 

DM professionshøjskoler og Erhvervsakademier mener fortsat, at indgåelse af lokalaftaler af den 

type, der var generelt udbredte på professionshøjskolerne før OK 13 vil være den bedste løsning. 

Aftalernes omdrejningspunkt var en aftale om, hvor meget arbejdstid der medregnes pr. under-

visningslektion. Aftalerne indebar altså, at medarbejderne tog medansvar for, at arbejdet kunne 

udføres med god kvalitet inden for den aftalte tid. 

Aftalerne indebar et godt planlægningssystem for både leder og medarbejder. Der var dog en vis 

udfordring med hensyn til, at få aftalerne til på tilfredsstillende vis at dække andre opgaver end de 

typiske undervisningsopgaver, herunder arbejdet med div. dagligdags administrative opgaver samt 

FoU. 

Et element i en sådan lokalaftale kan være, at man aftaler, at tidsregistrering ikke er nødvendig, 

fordi aftalen via akkorder fastlægger den tid, der medregnes for den enkelte, og dermed også sik-

rer grundlag for opgørelse af arbejdstid og merarbejde. 

Såfremt ledelse og undervisere er enige om, at arbejdstilrettelæggelsen bedst foregår gennem 

normer eller akkorder, anbefaler landsklubben, at sådanne fastlægges i lokaleaftaler i henhold til 

rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler, som fortsat er gældende.  

DM professionshøjskoler har lavet en udbygget vejledning om denne type lokalaftaler, der er til-

gængelig for tillidsrepræsentanterne på DM.dk 

Hvis der ikke indgås en aftale af denne karakter er følgende parametre nævnt som nogle, der kan 

indgå i lokale forhandlinger, drøftelser, aftaler, forståelsespapirer med videre: 

- Fastlæggelse af principper for tildeling af tid til forskellige arbejdsopgaver, herunder de 

ofte skjulte administrative opgaver, som en underviser har. 

- Loft over antal ugentlige undervisningslektioner, vejledninger, opgaver i de 4 kategorier i 

studieaktivitetsmodellen og lign. 

- Tid og rum for løsning af FoU opgaver. 

- Tid til kompetencevedligeholdelse og – udvikling 

- Rum til at påtage sig censuropgaver 

https://dm.dk/sektorer-i-dm/dm-viden/landsklubben-for-professionshoejskoler-og-erhvervsakademier/loen-og-ansaettelsesvilkaar/arbejdstid
https://dm.dk/sektorer-i-dm/dm-viden/landsklubben-for-professionshoejskoler-og-erhvervsakademier/loen-og-ansaettelsesvilkaar/arbejdstid
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- Frist for tildeling af opgaver. 

- Forpligtelse til at leder opgør arbejdstid i overensstemmelse med den løbende godkendte 

tidsregistrering. 

Med mindre der indgås lokalaftale med aftalte akkorder for arbejdsopgaverne, vil tidsregistrering 

af faktisk anvendt arbejdstid være et nødvendigt sikkerhedsnet. 

Endvidere skal denne tilgang, såfremt der ikke indgås lokalaftale med aftalte akkorder for 

arbejdsopgaverne, altid kombineres med tilgangen om opgaveporteføljer. 

Eksempel på en principaftale fra UCC 
I det tidligere UCC har vi set et eksempel på en aftale, som bygger oven på AC overenskomsten 
og udfylder nogle af de huller, som arbejdstagere og arbejdsgivere kunne blive enige om ville 
være hensigtsmæssige at udfylde for at understøtte implementeringen af et nyt arbejdstilret-
telæggelsesparadigme. Der var altså ikke tale om en lokalaftale der tilsidesatte overenskomsten 
generelle bestemmelser, som ellers er muliggjort i overenskomstens § 13, stk.2, men der er tale 
om det, man kan kalde en OK PLUS – aftale, der fastlagde principper for arbejdets tilrettelæg-
gelse. Aftalen indebar bl.a. aftalte rammer for adjunkters opgave med lektorkvalificering, ska-
belon til opgaveporteføljers udformning med aftale om, hvilke ’skal-elementer’ der skal fremgå 
af opgaveporteføljen, loft over skemalagt undervisning, rollefordeling mellem ledere og under-
visere og gensidigt ansvar ifm. den løbende dialog om arbejdslivet generelt og opgaveløsningen 
specifikt. 
  
Langt hen af vejen har aftalen haft en positiv effekt for udrulningen af et nyt paradigme for må-
der at tilrettelægge arbejdet på. Men fra både en medarbejderside som fra en ledelsesside viste 
aftalen sig vanskeligere at forså og adoptere end forhandlingsgruppen (bestående af direktion 
og repræsentanter fra de store uddannelsesområder) havde håbet. Et stykke hen af vejen 
sprællede den lokale ledelse over for aftalen som den opfattede som en indskrænkning af dens 
ledelsesrum med direktionens velsignelse. Ligeledes var der utilfredshed blandt medarbejdere 
over, at man spillede sit ’utilfredshedskort’ af hånden ved at gå i seng med arbejdsgiverne uden 
en egentlig lokalaftale om akkorder omkring forberedelse og lign. Når det er sagt, så har det, at 
UCC indgik en OK-PLUS aftale umiddelbart efter overenskomst 2013 haft den virkning, at ledelse 
og tillidsrepræsentanter har haft et fælles systematisk forhandlingsrum hvor en følgegruppe der 
mødtes ca. 4 gange årligt fulgte implementeringsprocessen tæt og løbende kunne justere stil-
ladset til gavn for alle. 

 

 

 
 

 

 



6 
 

 
 

 
 

 
 

3b. Arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse, hvor tidsregistrering er 

omdrejningspunktet 
 

Arbejdsgivernes afvisning af at indgå lokalaftaler kombineret med, at OK 13 bestemte, at 

institutionerne skal stille et tidsregistreringssystem til rådighed og følge Uddannelsesministeriets 

retningslinjer herfor, lægger op til, at det er denne tilgang, der vil være den mest anvendte. 

Tilgangen vil fungere mest smidigt, hvis der er gensidig tillid mellem leder og underviser om, at un-

derviseren altid registrerer den faktisk anvendte og nødvendige tid for at løse sine opgaver - 

understøttet af en løbende dialog mellem leder og underviser, hvor manglende sammenhæng 

mellem opgaver og tid resulterer i ændret opgavesammensætning. 

Herigennem vil lederen løbende få evidens for, hvor meget arbejdstid forskellige opgaver forud-

sætter, og underviserne får sikkerhed for at få honoreret faktisk arbejdstid herunder en uproble-

matisk tilgang til merarbejdsbetaling i tilfælde af, at underviseren har udført arbejde ud over års-

normen. 

Eksempel på tillid til tidsregistrering fra UCsyd 
På læreruddannelsen i UCsyd, har man adopteret det nye ledelsesparadigme og ikke brugt 
overenskomstens § 13, stk. 2. 
 
Følgende praksis udviklede sig:  
 
1: Der arbejdes efter, at den ansatte får arbejdsopgaver, uden påsatte timebudgetter. Dette 
sker i dialog mellem den ansatte og ledelsen ud fra de ledelses nedskrevne arbejdsprincipper. 
De eneste tal, der er tale om, er ”1643”/”1924”(årsnorm) og 37 timer pr. uge.  
   
2: Der blev indført et tidsregistreringssystem (M-time). Dette system blev accepteret af begge 
parter. Hver mdr. indrapporterer den ansatte de timer han/hun har brugt i 3 kategorier. Kort 
efter godkender eller ”ikke-godkender” ledelsen det erlagte timetal, som er indrapporteret. Hvis 
ledelsen godkender det, er det forstået som, at de registrerede timer har været nødvendig for 
opgaveløsningen. Hvis indrapporteringen ikke godkendes, skal der tages en samtale mellem den 
enkelte og ledelsen. Samtidig er der altid løbende mulighed for at tage en samtale om mængden 
af arbejdsopgaver. 
 
3: Alt dette bunder i tillid mellem den satte og ledelsen. Tillid mellem kolleger, at det er ok, at 
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nogen har færre og andre arbejdsopgaver end en selv. At ledelsen stoler på, at de tal de får er 
erlagt, og at den ansatte kan regne med at få anerkendt sin overtid som merarbejde, når året er 
omme.  
 
4: TR er fuldt informeret om hver kollegas arbejdsopgaver, som de får tildelt. Og TR er i dialog 
med ledelsen om det hensigtsmæssige i det antal arbejdsopgaver, den enkelte har. 

 

 

Følgende hovedelementer er vigtige forudsætninger i denne tilgang: 

- Udgangspunktet for begge parter er tid er tid, væk med alle tal i opgaveporteføljer, det er 

erlagt arbejdstid, der gælder 

- Transparens i opgaveporteføljerne mellem kolleger 

- Fælles forståelse af, hvad det betyder, hvis der er erlagt flere timer end planlagt i løbet af 

året: der tages opgaver væk, eller det forventede overarbejde anerkendes som merarbejde 

- Rettidighed og kontinuerlig dialog, hvilket forudsætter få medarbejdere pr. personaleleder 

- Registreret overtid anerkendes som merarbejde og honoreres/afspadseres 

Den gensidige tillid til denne praksis, som vi har set på læreruddannelsen i UCsyd er bygget op 

over 5 år, og skal hele tiden vedligeholdes i den løbende dialog. 

Er man ikke kommet så langt med hensyn til gensidig tillid, er landsklubbens anbefalinger med 

henblik på at få et sådant system til at virke: 

- At underviserne løbende registrerer sin faktiske arbejdstid. 

- At underviserne løbende gør opmærksom på, hvis den faktiske arbejdstid løber fra 

planlægningsforudsætningerne. 

- At TR holder lederen fast på løbende at godkende undervisernes tidsregistreringer, jf. 

ministeriets retningslinjer herom. 

- At TR arbejder for at sikre, at ledelsens løbende godkendelse af registreret faktisk 

arbejdstid også er en godkendelse af, at den registrerede arbejdstid har været nødvendig 

for løsningen af opgaverne. 

- At TR arbejder for at sikre, at erlagt overtid jf. den godkendte tidsregistrering anerkendes 

som merarbejde og honoreres/afspadseres efter overenskomstens regler. 

- At underviserne indsender redegørelse for merarbejde senest i forbindelse med årsopgø-

relsen, med mindre der er sikret automatik mellem godkendt registreret arbejdstid og 

honorering af overtid som merarbejde. 

 

 

Denne tilgang vil sikkert i praksis altid skulle kombineres med tilgangen om opgaveporteføljer. 
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Det er her ekstremt vigtigt at fastholde sondringen mellem opgaveportefølje som budget for og 

tidsregistreringen som regnskab for arbejdstiden. Opgaveporteføljen har ikke karakter af en ind-

gået akkord, men er alene et estimat over, hvad medarbejderen skal stræbe efter at nå. 

Denne tilgang vil også kunne kombineres med tilgangen, hvor lokalaftale, eller lokalt drøftede eller 

aftalte elementer er omdrejningspunktet.  

 

 

3c. Arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse hvor opgaveporteføljer er 

omdrejningspunktet 
 

Begrebet opgaveportefølje er ikke beskrevet i overenskomster og aftaler. 

Opgaveporteføljer er ikke desto mindre et planlægningsredskab, som mange professionshøjskoler 

og erhvervsakademier anvender.  

En opgaveportefølje beskriver typisk, hvilke arbejdsopgaver den enkelte medarbejder forventes at 

beskæftige sig med i den kommende periode f.eks. kommende semester eller år. Opgaveporte-

føljen fastlægges typisk gennem en drøftelse mellem medarbejder og nærmeste leder. Såfremt 

der i løbet af perioden tilføres medarbejderen nye opgaver, drøftes om der er plads til dem, eller 

om der er andre opgaver, der skal nedjusteres, ligesom det kan drøftes, om de yderligere opgaver 

vil udløse merarbejdshonorering. 

På nogle arbejdspladser sættes der tidsestimat på de enkelte opgaver, mens man på andre ar-

bejdspladser ikke gør det. 

Uanset om der anvendes tidsestimat eller ej, skal man huske, at der ikke er tale om en akkord, 

men alene et budget over, hvilke opgaver, der forventes løst. Tidsestimaterne kan ses som ledel-

ses bud på en tidslig prioritering mellem de forskellige opgaver i opgaveporteføljen. Denne tilgang 

skal altid kombineres med tilgangen om tidsregistrering. 

Opgaveporteføljerne kan f.eks. omfatte disse, eller nogle af disse elementer: 

- Velbeskrevne opgaver med eller uden tidsestimat. 

- Fælles forståelse for, hvad en opgave indebærer og ikke indebærer, herunder hvordan 

dagligdags administrative opgaver forventes løst. 

- Være dynamiske, hvor underviseren også løbende kan opdatere sin opgaveportefølje.  

- Være transparente i forhold til kollegers opgaveporteføljer. 

- Rimelig planlægningshorisont. 

- Beskrevet kadence for møder med leder. 

- Loft over antal ugentlige undervisningslektioner. 
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Denne tilgang vil også kunne kombineres med tilgangen om lokalaftale, eller hvor lokalt drøftede 

eller aftalte elementer er omdrejningspunktet. 

 

Eksempel på et fælles grundlag for arbejdstilrettelæggelse fra Pædagogik og Samfund i VIA 
I VIAs hovedområde Pædagogik og Samfund (tidligere Pædagogisk-Socialfaglig Højskole, fra 1.1.19 
nedlagt…) har arbejdstilrettelæggelsen siden 2015 fundet sted på grundlag af et papir ”Forvent-
ninger og rammer i Pædagogik og Samfund”. Papiret er udarbejdet i fællesskab af ledelse og TR 
og sætter nogle rammer for, hvordan arbejdstilrettelæggelse foregår lokalt på uddannelserne. De 
vigtigste elementer i dette rammepapir er: 

 Et krav om specificering af hvilke kategorier af opgaver, opgaveporteføljen (OP) skal indeholde 

samt sætte tidsestimater på (herunder fx grunduddannelse, FoU, efter/videre-uddannelse, fe-

rie + seniorordninger mv., organisatoriske opgaver). 

 En formulering om, at ”principper for udregning af tidsestimater er drøftet med TR” – dvs. TR 

skal inddrages i, hvordan ledelsen kommer frem til tidsestimater for forskellige typer af opga-

ver. Dette krav er håndteret ret forskelligt lokalt. 

 En skitsering af, hvad samtale om OP bør omfatte. 

 Et sæt af kriterier, ud fra hvilke ledelsen begrunder tildeling af tid til opgaver, herunder even-

tuel differentiering af tidstildeling mellem undervisere (f.eks. erfaring, gentagelser, synergi 

med FoU, opgavediversitet). 

 En formulering om, at det er et fælles ansvar for leder og underviser at være opmærksom på 

evt. ubalance mellem estimeret tid og registreret tid mhp. at afholde ’balancesamtale’. 

 
Som nævnt er der forskellige praksisser lokalt ift., hvordan TR inddrages i drøftelse af tidstildeling. 
Der er også variation i, hvor rimelige vilkårene opfattes af TR og undervisere på forskellige ud-
dannelsessteder I VIA.  
 
Fordele  
Med dette papir i hånden er TR blevet lukket ind i det rum, hvor ledelsen udarbejder mekanikken 
i tidstildelingen. Vi kan udfordre og kvalificere, og ledelsen må argumentere for valg og priorite-
ringer. I bedste fald kan vi tilbyde et samtykke til regnemetoderne, hvormed vi også kan stille le-
delsen i udsigt, at der vil være færre uoverensstemmelser mellem estimater og tidsregistrering. 
 
Ulemper/vanskeligheder 
Kan være svært at etablere en fælles version (TR og ledelse) af, hvad det betyder at tidsprincipper 
er ’drøftet’, hvis man som TR ikke mener de er rimelige/tilstrækkelige ift. en fornuftig opgaveløs-
ning inden for normal arbejdstid. Stadig svært at få kolleger til at være systematiske og grundige 
ift. tidsregistrering. 

 

Hvis opgaveporteføljen cementerer sin status som planlægningsredskab anbefaler landsklubben: 

- At opgavemængden er realistisk i forhold til medarbejderens arbejdstid så andre opgaver 

kan komme til. 
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- At medarbejderens ønsker til opgavesammensætningen indgår i drøftelsen  

- At opgaveviften er i overensstemmelse med forudsætningerne i stillingsstrukturen. 

- At opgaverne er jævnt fordelt henover planlægningsperioden. 

 

 

 

 

 


