Aftale mellem Lejre Lærerforening og
Lejre Kommune vedr. prøver/eksamener.
Det gælder for prøver/eksamener i de obligatoriske fag
dansk mundtligt, engelsk mundtligt, naturfagsprøven,
at tiden til afvikling anses som en del af opgaven i at undervise i de pågældende fag og medtænkes
ved fastsættelse af de pågældende læreres opgaveportefølje.

Fag til udtræk:
Matematik, mundtligt

13 timer + 3/4 time pr. gruppe

Tysk/fransk, mundtlig, historie,
kristendomskundskab, samfundsfag, idræt:

8 timer + ¾ time pr. gruppe

Censur (udtræks-/obligatoriske fag):

5 timer + 1/3 time pr. gruppe til forberedelse
af prøven.
Prøvedagen: Der gives den faktisk forbrugte
tid på selve dagen/dagene jf.
prøvebekendtgørelserne

Sygeprøver: 3 timer pr. elev.
Eksamination og censur af udefra kommende elever:
Hvis antallet af elever kendes fra skoleårets begyndelse, indregnes de på samme måde som skolens
egne elever.

Hvis en lærer fører op til en prøve for første gang eller det er mere end 5 år siden en lærer sidste
gang førte op til prøve tillægges der 5 timer.
Ligeledes gives der også mere tid til lærerens forberedelse når der kommer en ny bekendtgørelse
eller når prøveformerne ændres.

Dato: 07-10-2019
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Udbetaling/indregning i arbejdstid:
Parterne er enige om, at undervisningstiden for lærerne planlægges med skema i 200
skoledage.
Den undervisning der i prøveperioden (ca. 4 uger) ikke leveres i afgangsklasserne,
kan trækkes fra tiden til prøver/eksamener.
Dette gælder alle de fag, der for den enkelte lærer er aflyst i afgangsklasserne samt
de fag, der er placeret på prøvedagene.
For de obligatoriske fag gælder, at undervisningstiden i prøveperioden bruges til at
afholde/planlægge afgangsprøver for.
Hvis der er tid tilbage i lærerens favør, udbetales disse.
Hvis der er tid tilbage i ”skolens” favør indgår disse i eksempelvis vikarløsninger i
samarbejde mellem læreren og ledelsen.
Lærer og leder har forud for prøvetiden en samtale om, hvordan prøvetiden skal
planlægges mht. lærerens skema og opgaver.
Hvis det aftales, at læreren ikke ønsker at veksle undervisningstid til prøver med
merarbejde til følge sker der konkret udbetaling jf. bemærkninger til Lov 409 bilag
2.1§ 7 stk. 2 b i den centrale aftale mellem Kommunernes Landsforening og
Danmarks Lærerforening.
Aftalen kan opsige af en af parterne med 3 md. varsel til udgangen af et skoleår.
Aftalen skal evalueres af parterne.
Dato:

For Lejre Lærerforening

For Lejre Kommune

_______________________

_____________________

Per Brinckmann

Helle Dydensborg

