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Vejledning rettet mod medlemmerne 

Arbejdstid uden lokalaftale på en professionshøjskole. 

 

Der har gennem mange år været en god tradition på det, der nu er professionshøjskoleområdet, for at ledelse og 

medarbejdere taler sig til rette om en hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse i praksis ved, at ledelse og 

tillidsrepræsentanter indgår en lokalaftale om arbejdstid. 

Der har dog gennem tiden været eksempler på, at der på nogle arbejdspladser ikke er blevet indgået nogen lokalaftale, 

ligesom sådanne situationer naturligvis også kan opstå i fremtiden. Danske Professionshøjskoler (fusion af 

Rektorkollegium om Bestyrelsesforeningen) har f.eks. i april 2013 meldt ud, at ledelserne ikke længere agter at indgå 

lokalaftaler med forberedelsesfaktorer m.v., 

Når der ikke er aftalt en lokalaftale, falder man tilbage til de arbejdstidsregler, der er fastsat i overenskomsten for akade-

mikere i staten, samt hvad der måtte være fastsat i lovgivning m.v. 

Overgangen til disse regler kan forekommer vanskelig og kompliceret på en underviserarbejdsplads med andre 

traditioner, hvorfor DM anbefaler, at man drøfter overgangen i klubben, hvor tillidsrepræsentanten er klædt på til at 

håndtere situationen og kan søge råd og vejledning i DM’s sekretariat. 

Arbejdstidsreglerne i overenskomsten. 

I overenskomsten for akademikere i staten er der fastsat en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer. Du kan 

naturligvis også være deltidsansat med et lavere timetal end de 37 timer om ugen.  

Overenskomstens arbejdstidsregler gælder også undervisere på professionshøjskolerne, som er ansat på 

tjenestemands- eller tjenestemandslignende vilkår. 

 

I Arbejdsmiljøloven er det bestemt, at du for hvert døgn (regnet fra normal arbejdstids begyndelse), skal have en sam-

menhængende hvileperiode på mindst 11 timer (11-timersreglen), og at du inden for hver periode på 7 døgn skal have fri 

i mindst 1 døgn.  

 

Der gælder endvidere, at den gennemsnitlige arbejdstid inden for en periode på højst 4 måneder ikke må overstige i 

gennemsnit 48 timer pr. uge.  

 

Overenskomsten indeholder ikke regler om forberedelsesfaktor for undervisning eller lignende. 

 

Merarbejde.  

 

Det er altså fastsat i overenskomsten, at arbejdstiden gennemsnitligt er 37 timer om ugen. Det betyder, at arbejdstiden i 

den enkelte uge ikke behøver at være 37 timer, men kan variere fra uge til uge.  

 

Du tilrettelægger selv i en vis grad selv din arbejdstid, så selv om du arbejder ud over 37 timer i den ene uge for 

eksempler i forbindelse med intensive undervisningsforløb, udviklingsarbejde eller andre større opgaver, kan det 

udlignes med mindre arbejde i andre uger, uden at der dermed er tale om merarbejde og uden at der udbetales et tillæg 

for dette merarbejde.  

 

Følgende forhold skal formelt være opfyldt for, at du har merarbejde i overenskomstens forstand: 

 Du har merarbejde af større omfang, og det har strakt sig over en periode, der normalt mindst skal være på 4 uger.  
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Merarbejdet skal være pålagt af din chef eller været en forudsætning for, at du kunne udføre dit arbejdet forsvarligt.  

Du skal aflevere en skriftlig indberetning til din chef om grundlaget for merarbejdet og merarbejdets karakter og 

omfang. Den skal du give din chef, når merarbejdet er stoppet eller mindst en gang årligt ,hvis merarbejdet strækker 

sig over længere tid. 

På baggrund af din indberetning og en samtale med dig, afgør din chef/ledelsen, om betingelserne for at yde godtgø-

relse for merarbejdet er opfyldt , og fastsætter derefter merarbejdet omfang.  

 

Dit merarbejde skal så vidt muligt afvikles som afspadsering/erstatningsfrihed af samme varighed som det fastsatte 

antal merarbejdstimer med et tillæg af 50 %. Afspadseringen skal være tildelt dig inden udløbet af det efterfølgende 

år. 

 

Hvis du ikke kan afspadsere, skal det godkendte merarbejde udbetales med et beløb, der pr. merarbejdstime udgør 

1/1924 af års bruttolønnen med tillæg af 50 %.  

 

 Med virkning fra 1.8.2013 etablerer professionshøjskolerne et system til løbende registrering af arbejdstiden, hvor du 

registrerer din arbejdstid og opgør eventuelt merarbejde. 

Arbejdsplanlægning og tidsregistrering. 

På de fleste af de arbejdspladser udenfor professionshøjskolerne, hvor man har fulgt overenskomstens arbejdstids- og 

merarbejdsbestemmelser gennem mange år, har man typisk aftalt eller fastlagt gensidigt accepterede spilleregler for, 

hvordan medarbejderne planlægger og registrerer deres arbejdstid.  

Såfremt der på din arbejdsplads ikke er en konsensus om, hvordan man skal registrere sin arbejdstid i det nye system, 

for eksempel for at være sikker på at få honoreret sit eventuelle merarbejde, er det DM’s anbefaling, at sagen drøftes i 

klubben. 

DM anbefaler ligeledes, at man, når man har modtaget sin arbejdsoversigt, systematisk gennemgår de forskellige 

arbejdsopgaver med henblik på om de er mulige at gennemføre med de af ledelsen udmeldte/(tildelte) ressourcer. 

Den nærmere fremgangsmåde foreslås drøftet i klubben. 

 

 

 

Godkendt den 24.5.2013 af bestyrelsen for DM Professionshøjskoler 


