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Nye regler for afregning ved lejrskole
Fra 1. august 2018 er den nye bestemmelse om rådighedstjeneste trådt i kraft.
Deltagelse i lejrskole mv. medregnes i arbejdstiden med 14 arbejdstimer og 10 timers
rådighedstjeneste med 1/3 pr. døgn.
Døgnets begyndelse er altid kl. 00.00 og varer til det efterfølgende døgns begyndelse kl.
00.00. Beregningen sker med udgangspunkt i en konkret optælling.
Eksempel med lejrskole på 3 dage:
1. dag. Lærere rejser af sted på lejrskole kl. 8.00 om morgenen. Der afregnes ud fra konkret optælling fra kl. 8.00 til kl. 24.00, dvs. 16 timer i alt. De 16 timer afregnes med 14
arbejdstimer og 2 timers rådighedstjeneste.
2. dag. Medregnes med 14 arbejdstimer og 10 rådighedstimer.
3. dag. Hjemkomst kl 15.00 om eftermiddagen. Fra kl. 00.00 til 14.00 afregnes med arbejdstimer fra kl. 14.00 til 15.00 afregnes med 1 rådighedstimer.
I dette eksempel afregnes dagene med i alt 42 arbejdstimer og 13 rådighedstimer.
De 13 rådighedstimer omregnes ved at gange med 0,33 og svarer derfor til 4,29 arbejdstimer.
Samlet medregnes i dette eksempel i alt 46,29 timer.
I stedet for at medregne rådighedstjenesten i arbejdstiden, kan den udbetales med sædvanlig timeløn ved førstkommende lønudbetaling efter registrering. Foreningen vil opfordre til, at man anmoder skolelederen om udbetaling, da det er vores opfattelse, at de ekstra rådighedstimer ellers blot risikerer at forsvinde i opgaveoversigten – uden at det medfører en reel arbejdsmæssig lettelse. Fx kan de ekstra rådighedstimer medføre, at tiden til
forberedelse og efterbehandling bliver reduceret.
Hvis skolelederen ikke er indstillet på at udbetale rådighedstimerne, skal der være en dialog mellem leder og lærer om, hvordan rådighedstimerne så indgår i opgaveoversigt.
De 14 arbejdstimertimer medregnes i henhold til det udvidede undervisningsbegreb i opgørelsen af undervisningstillæg. Rådighedstimerne medregnes ikke i opgørelsen af undervisningstillæg.
Foreningen hører gerne, hvis skolelederen modsætter sig ønsker om udbetaling af rådighedstimerne.
Med venlig hilsen
Ivan Jespersen

