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Forberedelsestiden er hellig for os
Vi ønsker med denne resolution at understrege parternes fælles ambition om, at lærernes forberedelsestid ikke reduceres som en konsekvens af den nye lokalaftale.
En aftale er altid et kompromis, og sådan var det også denne gang. For eksempel var det ikke vores ønske, at tilstedeværelsesforpligtelsen skulle forøges. En aftale er imidlertid et udtryk for, at parterne - i
ånden af samarbejde og gensidig tillid og forståelse - forsøger at løfte udfordringerne sammen. Det er
en stor styrke for skolevæsenet og tilfredsstillelse for parterne, at det endnu en gang lykkedes at opnå
enighed om arbejdsvilkårene. Det vil vi gerne kvittere for.
Vi vil oprigtigt deltage i forpligtende, faglige fællesskaber og bidrage til stadig udvikling og fornyelse af
den pædagogiske og undervisningsmæssige praksis. Men kvalificeret undervisning forudsætter god tid
til forberedelse.
Vi ønsker derfor at betone formuleringen i aftalen: ”Det er en fælles ambition, at der inden for tilstedeværelsestiden prioriteres tid til fælles forberedelse, teamsamarbejde samt didaktisk og pædagogisk
sparring.” og henleder derudover opmærksomheden på en anden aftaleformulering: ”Kvaliteten i planlægningen af et kommende skoleår er helt afgørende for en skole. Det er derfor en fælles ambition, at
skoleåret planlægges i så god tid, at der er reel mulighed for at gennemføre de nødvendige processer og
justeringer undervejs”.
Det gør vi sammen med en appel om, at lærerne på de enkelte skoler får medbestemmelse på den konkrete udmøntning af tilstedeværelsestiden for på den måde professionelt at kunne tage ansvar for at
anvende arbejdstiden mest effektivt og meningsfuldt.
Forberedelse og efterbehandling er fundamentet i vores arbejde. Vi forbereder og efterbehandler gerne
sammen med kolleger, når det er formålstjenligt, men det gør ikke arbejdet mindre tidskrævende tværtimod.
Forberedelsestiden er hellig for os, og udmøntningen og tilrettelæggelsen skal have ledelsens allerstørste opmærksomhed i forbindelse med skoleårets planlægning.
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