
 

 

 

 

 

               Himmerlands Lærerkreds 

 

       
      Juni 2015 

 

Arbejdsgruppen (409-udvalget) bestående af repræsentanter fra lærerkredsen, skolelederforeningen og 
Center Børn og unge vil på baggrund af afholdte møder gerne informere om processen og drøftelserne på 
nuværende tidspunkt.  

 

Fælles udmelding i forhold til arbejdet med OK15 og 15-punktsprogrammet: 

409- udvalget sendt e den 27. april en fælles udmelding om, at der i forhold til planlægningen af kommende 
skoleår er en fælles forståelse mellem parterne af, at skolelederne skal holde fokus på prioriteringen af - og 
proportionalitet mellem - undervisning, sammenhængende tid til forberedelse, efterbehandling af 
undervisningen og samarbejde – og at det er centralt, at der sikres gode rammer herfor i en dialog mellem 
ledelse, TR/AMR og den enkelte lærer.  

Sammenhængende tid til forberedelse, efterbehandling og samarbejde er efter udvalgets opfattelse, 
defineret ved blokke á mindst 1 time – og generelt skal det tilstræbes, at tiden til forberedelse og 
efterbehandling af undervisningen så vidt muligt ligger i sammenhængende blokke! 

409-udvalget vil på baggrund af netop afholdt møde gerne signalere, at der stadig er fokus på ovenstående 
– og at det er vigtigt at den sammenhængende forberedelse synliggøres overfor den enkelte lærer.  

Der vil i sammenhæng med efterårets læringssamtaler blive fulgt op på ovenstående. 

 

 

 

 



               Himmerlands Lærerkreds 

 

       
      April 2015 

 

Arbejdsgruppen (409-udvalget) bestående af repræsentanter fra lærerkredsen, skolelederforeningen og 
Center Børn og unge vil på baggrund af afholdte møder gerne informere om processen og drøftelserne på 
nuværende tidspunkt.  

 

Fælles udmelding i forhold til arbejdet med OK15 og 15-punktsprogrammet: 

Det arbejde, som udvalget hidtil har lagt i fortolkningen af lov 409 og udarbejdelse af det fælleskommunale 
værdigrundlag med tilhørende principper ligger heldigvis i god forlængelse af OK15 og det 15-
punktsprogram, der udgøres af bilag 1.1. 

  

Udvalget vil på det grundlag tilkendegive, at der i forhold til planlægningen af kommende skoleår er en 
fælles forståelse mellem parterne af, at skolelederne skal holde fokus på prioriteringen af - og 
proportionalitet mellem - undervisning, sammenhængende tid til forberedelse, efterbehandling af 
undervisningen og samarbejde – og at det er centralt, at der sikres gode rammer herfor i en dialog mellem 
ledelse, TR/AMR og den enkelte lærer.  

 

Sammenhængende tid til forberedelse, efterbehandling og samarbejde er efter udvalgets opfattelse, 
defineret ved blokke á mindst 1 time – og generelt skal det tilstræbes, at tiden til forberedelse og 
efterbehandling af undervisningen så vidt muligt ligger i sammenhængende blokke! 

  

409-udvalget vil med denne udmelding signalere, at det også fremadrettet er værdigrundlaget med 
tilhørende principper, der danner grundlaget for udmøntning af OK15, lov 409 og folkeskolereformen. 

 

 



 



 

 


