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Hjælp til arbejdet med opgaveoversigten 
Det skal fremgå af opgaveoversigten, hvad der er den fast påregnelige løn i forbindelse med fx løbende 

udbetaling af undervisningstillæg for timer over 750 årlige undervisningstimer for lærere og for timer over 

836 årlige undervisningstimer for børnehaveklasseledere samt tillæg efter overenskomstens § 5, stk. 9 og 11  

Undervisning 
Fagopdelte undervisningsopgaver, som den enkelte lærer/børnehaveklasseleder skal varetage i løbet af 

normperioden anføres under ”Undervisning”. Desuden skal der anføres understøttende undervisning 

og/eller lektiehjælp. 

Opgaver 
 Opgaver, som indgår i beregningen af undervisningstillæg - typisk opgaver, der er omfattet af det 

udvidede undervisningsbegreb 

 Opgaver (med eller uden tidsangivelse), som lærerne/børnehaveklasselederen herudover forventes 

at skulle løse i løbet af normperioden. 

Eksempler på opgaver, der indgår i beregningen af undervisningstillæg skal angives med tid 

(tid ud over skemalagt undervisning) 
 Lejrskoler og ekskursioner 

 Påtænkt undervisning som vikar, jf. opgaveoversigt/mødeplan 

 Vejledning af elever  

 Elevsamtaler 

 Elevrådskontaktlærers deltagelse i møder med elever  

 SSP/fritidsvejleders vejledning af elever 

 Åbningstimer på det pædagogiske læringscenter (PLC) 

 Sociale arrangementer som f.eks. skolefester/klassefester (hvis opgaven ikke udelukkende er at føre 

tilsyn) 

 Vikarpuljetimer  

Eksempler på opgaver, der ikke indgår i beregningen af undervisningstillæg og derfor ikke 

nødvendigvis skal angives med tid (tid ud over skemalagt undervisning) 
 Klasselærer/kontaktlærerfunktion  

 Forældresamarbejde 

 Tilsyn med faglokale/samling  

 Tilsyn med elever i frikvarterer 

 Deltagelse i teammøder, PR-møder og udviklingsmøder  

 Tilrettelæggelse af motionsløb og andet overordnet planlægning  

 Team-/fagkoordinator 

 Akt-, IT-, læsevejleder uden elever 

 TR/AMR 

 Pædagogisk/administrativt arbejde  

 MED-udvalg 

 Som supplement til opgaveoversigten skal anføres lærerens/børnehaveklasselederens forventede 

tilstedeværelse i det antal arbejdsdage, som er aftalt ved den enkelte skole. 
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 Her anføres tilstedeværelsen i de 40 skoleuger og på elevfridagene, således at tilstedeværelsen i alt 

udgør 1676 timer. 
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Det udvidede undervisningsbegreb 
Med arbejdstidsreglerne i lov 409 anvendes det udvidede undervisningsbegreb som grundlag for, hvilke 

aktiviteter der udløser undervisningstillæg. Fortolkningen af det udvidede undervisningsbegreb kendes fra 

A05.  Her står følgende: 

"Undervisning foregår, når læreren skaber og fremmer processer, der øger elevernes kompetencer. Ud over 

undervisning som klasseundervisning, holdundervisning og individuel undervisning finder undervisning i 

princippet sted ved alle aktiviteter sammen med elever uanset organisering" 

 
Aktiviteter med elever der indgår som undervisning 
og udløser undervisningstillæg 

 
Aktiviteter med elever der IKKE indgår som 
undervisning 

Klasseundervisning 

 

 

 

 

 

 

 

Holdundervisning  

Rådgivning/sparring /vejledning  

Løbende evaluering  

Målfastsættelse og evaluering  

Elevsamtaler  

Skolehjemsamtaler   

Lejrskoler/ekskursioner  

Timeløse fag – tjekke siden UVM  

Prøveafvikling og censorvirksomhed  

Undervisning med deltagelse af gæstelærer Tilsynsopgaver ved fællesarrangementer, hvor 
læreren alene varetager tilsynsfunktioner med det 
overordnede sigte at skolens tilsynsbestemmeiser 
overholdes. Fx at vise vej ved motionsløb eller at 
føre tilsyn med elever der er tilskuere ved et 
fællesarrangement. 

Understøttende undervisning, herunder 
Lektiehjælp/faglig fordybelse 
Motion og bevægelse 

 

Teaterbesøg, museumsbesøg, klasse- og skolefester, 
idrætsdage, juleafslutninger, virksomhedsbesøg 

 

Møder med og vejledning af elever for: Fritidsvejleder 
Elevrådskontaktlærer Læsevejleder 
AKT-vejleder Specialundervisningsvejleder 

Udvalg på skolen nedsat til arbejde med skole- 
udvikling mv., hvor elever deltager som medlem af 
udvalget 

Elevpauser med lærerstyrede aktiviteter Pauser hvor lærerens opgaver er at sørge for, at 
eleverne overholder skolens ordensregler. "Den 
kollektive tilsynsforpligtelse" 
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