Orientering til forældre om lærernes og pædagogernes arbejdstid
fra 1. august - kommende skoleår.
Den 1. august 2014 træder Lov 409 om lærernes nye arbejdstidsregler i kraft.
Det medfører, at lærernes arbejdstid generelt skal bruges på skolen
- indenfor almindelig arbejdstid, hvor lærerne skal være til stede og arbejde i 1680 timer/år.
Pædagogerne har aftalt en lignende arbejdstid, så det pædagogiske personale er ligestillet.
Den enkelte skole fastlægger selv organiseringen af arbejdstiden,
og de enkelte arbejdsdage kan have varierende længde.
Det, som i medierne er bekrevet som 'normalisering af lærernes arbejdstid',
betyder også, at lærernes arbejdstid ikke længere er så fleksibel som hidtil.
For skolerne betyder det nu en ekstraudgift (løntillæg) at indkalde lærerne
til møder, arrangementer mv. efter almindeligelig arbejdstids ophør.
Som forældre vil I derfor opleve, at skole-hjemsamarbejdet
generelt kommer til at ligge indenfor almindelig arbejdstid.
Derudover er skolerne ved at prioritere hvilke af de arrangementer,
som traditionelt ligger om aftenen (forældremøder, skolefest, mv.),
der skal fastholdes, og hvilke, der af økonomiske årsager, får en anden form.
Prioriteringen sker i samarbejde med skolebestyrelserne.
Skolerne i Mariagerfjord Kommune fastlægger selv,
hvordan arbejdstiden tilrettelægges på den enkelte skole.
Formelt er det skolelederen, der beslutter arbejdstiden.
Dette sker dog i dialog og samarbejde med medarbejderne.
Som et eksempel kan arbejdstiden blive fordelt over 42 uger,
og en normal arbejdsuge kan være på 40 timer.
Den enkelte skole fastlægger selv dette, og de enkelte arbejdsdage kan have varierende længde.
- Arbejdstiderne de enkelte dage vil blive oplyst på den enkelte skoles SkoleIntra.
Det er den enkelte skoles ansvar at melde ud til forældrene,
hvordan og hvornår de i det daglige kan komme i kontakt med lærerne,
når der er brug for dialog - og ikke blot beskeder via ForældreIntra.
Det vil ikke længere være muligt at kontakte lærerne udenfor arbejdstiden.
Det er ikke en beslutning, lærerne selv har truffet, men en konsekvens af de nye arbejdstidsregler.
Akut - ved ulykker og lignende særlige tilfælde - kan skolens ledelse kontaktes efter arbejdstid.
- Ledelsen vil så kontakte den relevante lærer/ pædagog, hvis det vurderes nødvendigt.
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