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Solrødaftalen - A20 i Solrød 

I september 2020 blev den centrale aftale A20 

vedtaget med ⅔ flertal. Siden da har Solrød 

Lærerforening, kommune og skolelederforening 

forhandlet om, hvordan aftalen bedst kunne 

implementeres lokalt. Vi har ønsket at bygge bro 

mellem A20 og den kultur og tradition, der har 

kendetegnet det hidtidige samarbejde i Solrød 

Kommune, og vi er nu nået til det punkt, hvor vi kan 

løfte sløret for den aftale, der er indgået, og som 

herefter omtales som Solrødaftalen. 

Hovedelementerne i A20 er: 

● Rimeligt forhold mellem forberedelse og 
undervisning. 

● Gennemsigthed og tydelighed i 
opgaveprioriteringen. 

● Øget samarbejde på alle niveauer - 
Lærer/leder, TR/leder og kommune/kreds. 

I Solrødaftalen konkretiseres elementerne fra A20 

samtidig med, at vi bibeholde de elementer fra vores 

nuværende samarbejdsgrundlag, der bidrager til 

dette. Aftalen regulerer områder, som den tidligere 

samarbejdsaftale ikke havde med. Samtidig har vi lagt 

stor vægt på de input og ønsker der har været fra 

faglige klubber på skolerne og ikke mindst vores 

generalforsamling i 2020, og vi føler os derfor 

overbevist om, at den vil skabe positive forandringer 

på skolerne. 

I Solrødaftalen er vi blevet enige om sænke 

undervisningsloftet fra 850 til 810 timer (max. 27 

lektioner om ugen), hvilket giver en bredere fordeling 

af undervisningsopgaverne. Der kan være særlige 

omstændigheder, der gør, at det giver mening at læse 

mere end 810 timer. I så fald er der en kattelem, der 

muliggør dette.  

Der er forhandlet en faktor på 0.5 per uv-time. Tiden 

til forberedelse skal forstås som værende direkte i 

relation til elevernes trivsel og læring og dækker både 

individuel og fælles forberedelse. På 

opgaveoversigten angives dette som henholdsvis 
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individuel og fælles forberedelse. Dette giver bedre 

mulighed for at overskue og planlægge sin 

forberedelsestid.  

Vi har stadig meningsfuld tilstedeværelse, som vi 

kender fra tidligere. Det betyder, at den enkelte lærer 

er til stede på skolen, når det giver mening i forhold til 

placering af undervisningen, særlige opgaver, aftaler 

og ledelsens prioriteringer. Principper for 

tilstedeværelse og selvtilrettelagt tid drøftes mellem 

ledelsen og TR og fremlægges på det årlige 

samarbejdsmøde. 

Elevpauser vil fremover også figurere på 

opgaveoversigten. Disse har også tidligere været en 

del af arbejdstiden og indgået som en del af den 

samlede faktortid, men kommer nu til at stå for sig 

selv. Dette gøres for at synliggøre opgaven og give 

bedre grundlag for dialog omkring, hvilke opgaver der 

indgår i denne del af arbejdstiden. Konkrete 

eksempler er beskrevet i aftalen. 

Desuden er der aftalt en reduktion i antallet af 

lektioner for nyuddannede lærere. I det første år efter 

endt uddannelse vil antallet af ugentlige lektioner 

blive reduceret med 2 og i andet med 1 lektion om 

ugen. 

Vi har udarbejdet årshjul for at skabe overblik i 

samarbejdet på de forskellige niveauer. For lærere 

betyder det en øget mulighed for at blive hørt og 

kvalificere ledelsens beslutninger fx ved det årlige 

samarbejdsmøde på skolerne. 

Ovenstående var nogle af de vigtigste elementer fra 

Solrødaftalen. Dele af aftalen er allerede trådt i kraft, 

så aftalen kan implementeres fuldt ud i skoleåret 

21/22. 

En enig kredsstyrelse, har vurderet, at vi med aftalen 

sikrer rammer om vores arbejde, bedre 

gennemsigtighed, samt skaber et rimeligt forhold 

mellem undervisning og forberedelse samtidig med at 

vi viderefører vigtige elementer fra vores tidligere 

aftale.  

Solrødaftalen vil blive gennemgået på 

præsentationsmøder på de enkelte skoler allerede 

den 22. og 23. marts, men i mellemtiden kan aftalen 

læses her.  

 

OK21 

Nu er der indgået et treårigt forlig på alle de offentlige 

områder; kommunerne, regionerne og staten. Det er 

gået stærkt, og der har ikke været megen offentlig 

debat. Arbejdstagernes ønsker har primært gået på en 

sikring af reallønnen, fordi det var kendt, at pga. hele 

COVID-situationen ville der være en begrænset 

ramme til rådighed. Op til afstemningen vil der som 

sædvanlig udkomme et særnummer af Folkeskolen 

med fokus på OK21-resultatet, men her kommer 

hovedelementerne i punktform: 

• Generelle lønstigninger i perioden: 5,02% - og med 

størst udmøntning i periodens første to år 

• Forventet lønstigning pga reguleringsordningen: 

0,27% 

• Forøgelse af fritvalgsordningen: 0,55% - kan 

udbetales med lønnen eller indbetales til pension 

• Forventet prisstigning i overenskomstperioden: 

3,95%, så reallønnen skulle være godt og vel sikret 

• Lønforbedringer for børnehaveklasselederne – ikke 

store, men de er der. 

• Beløbet som udbetales fra Gruppelivsordningen til 

dækning af kritisk sygdom forøges fra 125.000 til 

150.000 kroner 

• Retten til sorgorlov udvides 

Set i det lys er det opnåede resultat uden at være 

prangende i kredsstyrelsens optik et udtryk for det 

bedst opnåelige i situationen, og vi vil derfor anbefale 

jer at stemme ja, når forliget kommer til afstemning, 

hvilket vil ske i perioden fra 6.-19. april. 
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Onsdag den 25. marts (17.30-18.30) og onsdag den 7. 

april (17.00-18.00)  vil der blive mulighed for at 

deltage i virtuelle medlemsmøder på landsplan. 

Invitationen til møderne og link vil man få tilsendt af 

sin TR. Linket til afstemningen om overenskomsten vil 

du få i den mail du har opgivet til DLF.  

 

God Påskeferie 

Vi håber, i alle vil få en god og velfortjent 

Påskeferie og ikke mindst holder jer sunde og 

raske. 

Kredskontoret er lukket fra mandag 29/3 til og 

med mandag 5/4, men vi kan stadig fanges på 

mail 045@dlf.org eller kredsmobil 93944330. 
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