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Bilag 1 Samarbejdsgrundlag

1.	Malsaetning
Med folkeskolereformen og aendrede arbejdstidsregler pa skoleomradet er det vigtigt med en feelles for-
staelse af de kommende asndringer. Nye rammer for skolens hverdag kraever et fornyet fokus pa, hvor-
dan ledelse og medarbejdere pa en tillidsbaseret made finder nye rammer for skolens hverdag.

Formalet med samarbejdsgrundlaget er med afsset i en lokal kontekst at kunne tilrettelsegge laerernes
arbejdstid, sa vi bedst muligt tilgodeser og realiserer intentionerne i folkeskolereformen:

o Folkeskolen ska! udfordre alle elever, sa de bllver sa dygtlge, de kan.
® Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.
© Tilliden til og trivsel i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel vi-

den og praksis.

Samarbejdsgrundlaget byggervidere pa den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem
medarbejdere og ledere pa Solrod kommunes skoler.

Med samarbejdsgrundlaget er der fokus pa at skabe gode rammer for folkeskolens udvikling og at un-
derstotte folkeskolen som en attraktiv arbejdsplads med udvikling og tillid. Samtidig far skoleledelsen og
laarerne mulighed for fleksibilitet i planlaegningen af skolens opgaver. Dette skaber de bedste forudsast-
ninger for undervisningen og laeringen. Der skal pa den enkelte skole vasre et godt og tillidsfuldt samar-
bejde prasget affair processor og h0j social kapital.

Med samarbejdsgrundlaget far lasrerne ansvaret for selvstaendigt og professionelt at lose skolens sam-
lede opgave. Skoleledelsen har ansvaret for at udvise klar og tydelig ledelse blandt andet ved at saette
mil og give retning for laerernes arbejde.
Intentionen er desuden at understotte skolerne i at kunne planlasgge fleksibelt og ubureaukratisk.

Nar der i det folgende skrives terere, menes der laerere og bornehaveklasseledere.

2.	Ledelsesrollen
Skolens leder varetager den overordnede paedagogiske, administrative og personalemaessige ledelse
og er ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og byradet.

Skoleledelsen folger op pa skolens ma! og malopfyldelse for savel de generelle mal for det faelles sko-
levaesen som for de lokale mal for skolen. Skoleledelsen sikrer pa den baggrund ved dialog med laerere,
elever og skolebestyrelse, skolens indsatsomrader, sa de passer til skolens behov.

Skoleledelsen skal vaere taet pa undervisningen og de paedagogiske processer.
Ledelsen skal underst0tte lasrernes professionelle roller, herunder give muligheder for, at bade den en¬
kelte Iserer og teamene handterer konflikter og skaber positive sociale rammer for eleverne. Ledelsen
skal sammen med laererne lobende vurdere indsatser i forhold til elever og klasser og dermed folge op
pa og prioritere den samlede arbejdsopgave.

Ledelsen skal understotte en lobende kompetenceudvikling, der sikrer, at den enkelte lasrer kvalificeret
kan varetage sine opgaver.
Det er saledes ledelsens opgave at skabe mening lokalt og sikre en aben, kommunikerende skole.

Ledelsen forestar skolearets plantegning i dialog med bade den enkelte laerer og via MED-systemet.

Det forventes, at lederen forholder sig abent og konstruktivt til det at give og modtage feedback og til at
indga i refleksion.

3.	Laererrollen
Samarbejdsgrundlaget skal sikre alle laerere indflydelse pa eget arbejde og beskriver, at alle har ansvar
for at bidrage til at udvikle "den gode skole".



Det forventes, at den professionelle laerer, bl.a. ud fra paedagogiske, didaktiske og metodiske overvejel-
ser, kan begrunde sine valg af metoder og prioriteringer i forhold til skolens samlede opgavel0sning.
Det forventes ligeledes, at den enkelte kommunikerer sine begrundelser i faglig dialog med kolleger og
ledelse og i samarbejdet med elever og forasldre.

Den enkelte lasrer bidrager aktivt til en dynamisk evalueringskultur pa skolen inden for de politisk fast-
satte mal og rammer - herunder de centralt fastlagte lasrings- og udviklingsmal, hvor skolen selv kan
identificere relevante indsatsomrader.

Det forventes, at lasreren forholder sig abent og konstruktivt til det at give og modtage feedback og til at
indga i refleksion indbyrdes og med ledelsen.

4.	Arbejdstid

Arbejdstiden for den enkelte laerer beregnes for en periode pa 1 ar ad gangen (normperioden). Der er
for en femarig periode aftalt en fravigelse fra Lov 409 § 3 stk. 2. sa arlig nettoarbejdstid i Solrad er pa
1.680 timer. Et skolear regnes fra den 1.august til den 31.juli det efterf0lgende ar.

Laereren skal sikres et professionelt raderum. Lsererne/teamene har ansvaret for at tilrettelaegge, plan-
lasgge, udf0re og evaluere indholdet af undervisningen og de dertil Iwende opgaver. Den enkelte lasrer
skal sikres den forn0dne tid til forberedelse og samarbejde.

Med baggrund i den af byradet udmeldte 0konomiske ramme har skolelederne vurderet, at i skolearet
2014/2015 gilder nedenstaende;

o At undervisningen (faglig og underst0ttende undervisning efter det udvidede undervisningsbe-
greb) for en laerer tilrettelaegges af skolelederen med et maximalt undervisningstimetal pa 850
timer arligt i 2014/2015

e At undervisningstimetallet nedsaettes i tilfaslde af, at laereren tillaegges "saerlige opgaver" pa
skolen.

o At undervisningen placeres med udgangspunkt i lovens 200 dage.
® At den enkelte skoles MED-udvalg fastlaegger et antal dage, hvor andre opgaver for laererne

kan placeres, med et samlet maksimum pa 210 dage.
• At en fuldtidsansat laerer varetager faelles forberedelse, team- og fagsamarbejde, og at den en¬

kelte laerer sikres tid til individuel forberedelse i forn0dent omfang inden for den ramme, der er
lagt.

Alle dele af arbejdstiden er underlagt den almene ledelsesret. Den enkelte laerer er til stede pa skolen,
hvor det giver mening i forhold til placering af undervisningen, saerlige opgaver, aftaler og retningslinjer
indgaet i skolens lokale MED-udvalg.

Det indarbejdes i skoleudbygningsplanen for den enkelte skole, hvordan den 0gede tilstedevaerelse ved
l0sning af opgaverne pa sigt kan virkeligg0res inden for de rammer, der behandles i de lokale MED-
udvalg. Arbejdsstedet skal fremme teamsamarbejdet, det tvaerfaglige samarbejde, og at laereren kan 10-
se den fulde arbejdsopgave pa arbejdsstedet.

5.ferieuge	kan indregnes i arsnormen, udbetales som l0n eller afvikles som hele dage, hvor dette er
foreneligt med skolens drift. Afvikling som hele dage aftales konkret med skoleledelsen.

5. Opgaveoversigt
Skoleledelsen skal fremme et samarbejde, der bygger pa tillid, og i sin planlaegning af skolens opgaver
bidrage til, at medarbejderne oplever gennemskuelige og involverende processer.

I det lokale MED-udvalg skal det draftes, hvilke principper og kriterier, der skal ligge til grund for tilrette-
laeggelsen af arbejdet, herunder balancen mellem undervisningsopgaver, faellesforberedelse, individuel
forberedelse og saerlige opgaver. Det skal ligeledes i MED-udvalget aftales retningslinjer for den kon-
krete udm0ntning af opgaveoversigten, varsling af nye arbejdsopgaver eller aendringer i opgaveoversig-
ten.
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Pa baggrund af draftelser i MED- udvalget udferdiges en "kalender" for skolearet, omfattende bl.a.
tidspunkter for trader mv.

Malet med opgaveoversigten er at skabe gennemsigtighed i laererens individuelle arbejdsopgaver. Sam¬
let set skal opgaveoversigten give et overblik over laarerens arbejdsopgaver med udgangspunkt i et
grundskema.

Opgaveoversigten skal ses som et Vcerkt0j og et lonadministrativt redskab, der kombineret med skolens
"kalender", ferieplan, antallet af undervisningstimer, underst0ttende undervisning og timer med det ud¬
videde undervisningsbegreb underst0tter skolen og laereren i at kunne planlsegge og udf0re arbejdet
fleksibelt og ubureaukratisk.

Hvis en laerers opgaver ikke forandres i l0bet af aret betragtes opgaveoversigtens tidsangivelser som
vaerende medgaet til opgavel0sningen.
Overtid skal, ved aendringer i l0bet af normperioden, sa vidt muligt undgas.
Hvis en laerer patager sig ekstra enkeltlektioners undervisning eller saerlige opgaver som overtid folges
den indgaede l0naftale.

Hvis sammensaetningen af en laerers undervisningsopgaver skal aendres varigt i normperioden, og dette
efter draftelse af byttemuligheder etc. mellem leder og laerer medf0rer et h0jere u-timetal end oprinde-
ligt angivet pa opgaveoversigten, sa f0lges den indgaede l0naftale.

6.	Tillidsrepraesentanter og arbejdsmiljorepraesentanter
Parterne er enige om, at et udbytterigt samarbejde om kerneopgaven - mellem medarbejdere og mel¬
lem medarbejdere og ledere - er praeget af gode relationer og hyppig, problemtesende kommunikation.
Derfor sikrer den enkelte skole den n0dvendige og tilstraekkelige tid til, at tillidsvalgte i dagligdagen kan
varetage deres hverv, herunder deltage i faste m0der i de respektive faglige organisationer. Tillidsre-
praesentanten far i sin opgaveoversigt afsat radighedstimer til dette formal.

7.	Ikrafttraeden og evaluering
Samarbejdsgrundlaget er skabt i dialog mellem Solrad Laererforening og Solrad Kommune.

Samarbejdsgrundlaget er et bilag til forhandsaftalen (l0naftalen) og har virkning fra den 1 .august 2014
til den 31.juli 2015.

Samarbejdsgrundlaget er indgaet i henhold til § 2 i Lov 409 om suppleringer og fravigelser af loven.
Hvor der ikke er foretaget suppleringer eller fravigelser gaelder Lov 409.

Samarbejdsgrundlaget evalueres i en l0bende dialog mellem Solrad Laererforening og Solrad Kommu¬
ne.

o F0rste faelles evaluering placeres prime oktober maned 2014.
o Draftelser vedr. et samarbejdsgrundlag for skolearet 2015/16 indledes efter byradets budget-

vedtagelser dog senest i december 2014
« Anden evaluering placeres i marts 2015.

1i Jo!y

Solrod Kommune
Rita Pedersen Hanne Rothausen Faurfelt
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