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Herningegnens Lærerforening har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle lærere og 
børnehaveklasseledere ansat på folkeskoler i kredsen. Undersøgelsen er foretaget med det formål at 
tilvejebringe mere viden om medlemmernes oplevelser af forskellige aspekter af deres dagligdag; 
særligt relateret til lov 409 og bilag 4 om arbejdstid som er en del af OK-15 aftalen. Denne viden er 
vigtig for kredsen, da Herning og til dels Ikast-Brande kommuner til dato ikke har reageret hand-
lingsorienteret på kredsens henvendelser vedr. kreds og kommunens forpligtelser til fælles evalue-
ring af bilag 4 – herunder efterlevelsen af de 15 punkter. 
Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Kommunikation og Analyse i Danmarks Lærerforening 
Svarprocent 
671 (472 fra Herning og 199 fra Ikast-Brande) ud af i alt 1.278 lærere/børnehaveklasseledere har 
besvaret spørgeskemaundersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 52. For Herning kommune er 
svarprocenten 54, mens den for Ikast-Brande kommune er 49 pct. 
 
Resumé 

- 40 pct. af lærerne har været til en drøftelse med skolelederen om opgaveoversigten, og kun 
ved hver tredje samtale indgik der en drøftelse af tidsforbrug til forberedelse og øvrige op-
gaver 

- 80 pct. af lærerne modtog opgaveoversigten inden skoleårets start, men den er blevet juste-
ret siden for 41 pct. af lærerne. 

- 75 pct. af lærerne har fastlagt, sammenhængende og effektiv tid til forberedelse, men 71 pct. 
har også oplevet at blive bedt om at løse andre opgaver i den tid, der var fastlagt til forbere-
delse. I disse tilfælde har lederen ifølge 86 pct. ikke forholdt sig til, hvordan lærerne da skul-
le forberede deres undervisning 

- Kun 11 pct. svarer, at ledelsen har bestemt at opgøre arbejdstiden månedligt, men 35 pct. 
siger, at ledelsen løbende er opmærksom på deres arbejdstid. 72 pct. af lærerne føler, at le-
delsen har givet dem ansvaret for, at deres arbejdstimer opgøres, men 72 pct. vil også kunne 
få hjælp fra ledelsen, hvis de henvender sig grundet for stor arbejdsmængde. 

- 60 pct. af lærerne føler ikke de har et større overblik over deres arbejdssituation i dette sko-
leår sammenlignet med sidste skoleår. 69 pct. oplever at have de nødvendige pauser i løbet 
af dagen, og 77 pct. af lærerne har til dato haft vikartimer. 

 
Herningegnens Lærerforening hæfter sig særligt ved, at resultatet jf. figur 3 viser, at kun ca. 13 % 
oplever at punkt 3 i bilag 4 overholdes. 
(Af de 40% som oplyser at have været til drøftelse med ledelsen om opgaveoversigten har 33% af disse drøftet det 
forventede  tidsforbrug til de forskellige opgaver på opgaveoversigten.  Herningegnens Lærerforening kan således kon-
kludere at ud af de 671 som har svaret har 87 oplevet at punkt 3 i bilag 4 overholdes.)  
 
Herningegnens Lærerforening bemærker endvidere, at mere end 2/3 af lærerne er bedt om at løse 
andre opgaver i den planlagte forberedelsestid.  Samtidigt forholdt ledelsen sig kun i 14 % af tilfæl-
dene sig til hvornår læreren så skulle forberede sin undervisning. (Figur 8 og figur 9 i undersøgel-
sen). Dette er efter Herningegnens Lærerforenings vurdering langt fra KL og DLF’s formuleringer i 
punkt 6 (Kilde: de 15 punkter i bilag 4).    
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Lærere i kommunerne 

Af de 671 medlemmer, der har svaret på undersøgelsen, arbejdede fire pct. i en anden kommune 

sidste skoleår, mens seks pct. er nyuddannede eller nyansatte. Af de lærere, der er nyuddanne-

de/nyansatte, har 30 pct. fået en mentor stillet til rådighed. Dette fremgår af figur 1.  

Figur 1: ”Har du som nyuddannet/nyansat fået stillet en mentor til din rådighed?” 

30%

70%

Ja

Nej

 
Kilde: Danmarks Lærerforening, oktober 2015 
Note: n= 40 

 

Opgaveoversigten 

I lov 409 § 5 hedder det bl.a., at lærernes opgaveoversigt udarbejdes på baggrund af en dialog mel-
lem ledelse og lærer. Der skal i denne dialog indgå en drøftelse af det forventede tidsforbrug. Som 
det fremgår af figur 2, har kun 40 pct. af lærerne i Herning og Ikast-Brande kommune været til en 
sådan drøftelse med ledelsen. I Ikast-Brande kommune er der signifikant flere (46 pct.) af lærerne, 
der har været til en drøftelse med deres skoleleder. 
 
 

Figur 2: ”Har du været til en drøftelse med din skoleleder om indholdet i din opgaveoversigt for dette skoleår?” 

40%

60%

Ja

Nej

 
Kilde: Danmarks Lærerforening, oktober 2015  
Note: n= 671 
 

Af de, der har været til en drøftelse, har kun 33 pct. drøftet det forventede tidsforbrug til forbere-

delse samt øvrige opgaver. Dette kan ses i figur 3. Flere lærere uddyber her, at drøftelsen af det for-

ventede tidsforbrug kun var overordnet og ikke satte tid på alle lærernes opgaver. Andre lærere har 

fremhævet, at drøftelsen havde mere karakter af at være en monolog fra ledelsens side end en dia-

log. Flere lærere bemærkede også, at de selv er blevet bedt om at fordele den tid, de har til rådighed, 

på de opgaver, de skal løse. 
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80%

20%

Ja

Nej

Figur 3: ”Indgik der en drøftelse af det forventede tidsforbrug, til forberedelse samt til øvrige opgaver i drøftelsen af  

opgaveoversigten?” 

33%

67%

Ja

Nej

 
Kilde: Danmarks Lærerforening, oktober 2015  
Note: n= 266 

 

I bilag 4 om arbejdstid, afsnit 3, hedder det, at opgaveoversigten skal være udtryk for retfærdighed 

og være udarbejdet ud fra forståelige, gennemskuelige og saglige kriterier. Dette oplever 39 pct. af 

lærerne i Herning og Ikast-Brande kommune er tilfældet for deres opgaveoversigt, mens 61 pct. 

oplever, at dette ikke er tilfældet, jf. figur 4. 

 

Figur 4: ”Oplever du, at din opgaveoversigt er retfærdig og udarbejdet ud fra forståelige, gennemskuelige og saglige  

kriterier?” 

39%

61%

Ja

Nej

 
Kilde: Danmarks Lærerforening, oktober 2015  
Note: n= 671 
 

Som det fremgår af figur 5, fik 80 pct. af lærerne i Herning og Ikast-Brande kommune deres opga-

veoversigt forud for skoleårets start. 59 pct. af lærerne har ikke fået justeret deres opgaveoversigt. 26 

pct. af lærerne har fået justeret deres opgaveoversigt en enkelt gang, og 11 pct. har fået en justeret 

opgaveoversigt 2 gange. Fire procent har fået justeret deres opgaveoversigt 3-4 gange. Dette fremgår 

af figur 6. I Herning kommune er der signifikant flere af lærerne (63 pct.), der ikke har fået justeret 

deres opgaveoversigt. 

 

 

Figur 5: ”Modtog du en opgaveoversigt inden skoleårets start, august 2015?” 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Danmarks Lærerforening, oktober 2015  

Note: n= 671 
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Figur 6: ”Hvor mange gange har din leder i dette skoleår givet dig en justeret opgaveoversigt?” 
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Kilde: Danmarks Lærerforening, oktober 2015  
Note: n= 671 

 

Forberedelsestid 

I bilag 4 om arbejdstid, afsnit 4 hedder det, at planlægningen skal sikre, at lærerne har fastlagt, sam-

menhængende og effektiv tid til forberedelse. I figur 7 ses det, at 75 pct. af lærerne i Herning og 

Ikast-Brande kommuner dette skoleår har fastlagt, sammenhængende og effektiv tid til forberedelse. 

Derimod svarer 25 pct., at de ikke har det. 

 

Flere lærere kommenterer, at de har fastlagt, sammenhængende og effektiv tid til forberedelse, fordi 

de selv kan fastsætte forberedelsestiden i deres teams. Andre lærere påpeger, at forberedelsestiden 

ligger fast, men oftest er for kort. Derudover bemærker flere, at selvom deres forberedelsestid er 

fastlagt og sammenhængende, går den ofte med at være vikar, eller til møder og kurser. 

 

Figur 7: ”Har du i dette skoleår fået fastlagt, sammenhængende og effektiv tid til forberedelse?” 

75%

25%

Ja

Nej

 
Kilde: Danmarks Lærerforening, oktober 2015  
Note: n= 671 
 

I punkt 6 i bilag 4 om arbejdstid står der, at den fastlagte forberedelsestid som udgangspunkt ikke 

skal anvendes til andre formål. Hvis dette sker, skal ledelsen forholde sig til, hvordan læreren så får 

mulighed for at forberede sig. Af figur 8 fremgår det, at 71 pct. af lærerne i Herning og Ikast-Brande 

kommuner er blevet bedt om at løse andre opgaver i deres fastlagte forberedelsestid. Af disse lærere 

svarer kun 14 pct., at deres leder i denne situation forholdt sig til, hvordan de så ville få mulighed 

for at forberede sig. Dette fremgår af figur 9.  
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Figur 8: ”Er du i dette skoleår blevet bedt om at løse undervisningsopgaver eller andre opgaver i den tid, der var  

fastlagt til forberedelse?” 

71%

29%

Ja

Nej

 
Kilde: Danmarks Lærerforening, oktober 2015  
Note: n= 671 
 

Figur 9: ”Forholdte din leder sig i denne situation til, hvordan du da kunne få mulighed for at forberede  

undervisningen?” 

14%

86%

Ja

Nej

 
Kilde: Danmarks Lærerforening, oktober 2015  
Note: n= 478 
 
 
Arbejdstid 
Ifølge punkt 13 i overenskomstaftalens bilag 4 skal ledelsen løbende være opmærksom på lærerens 

præsterede arbejdstid. Der står desuden, at dette fx kan ske ved, at læreren ved udgangen af en må-

ned har mulighed for at få en opgørelse af den præsterede tid. I figur 10 ses det, at 89 pct. af lærerne 

svarer, at ledelsen på deres skole ikke har valgt at opgøre arbejdstiden månedligt. 35 pct. af lærerne 

svarer, at ledelsen er opmærksom på deres præsterede arbejdstid, mens 65 pct. svarer, at dette ikke 

er tilfældet. Dette fremgår af figur 11. 

 

Flere lærere bemærker, at de ikke ved, hvorvidt ledelsen er opmærksom på deres præsterede arbejds-

tid eller ej. Der er også flere lærere, der påpeger, at de opgør deres arbejdstid i et excel-ark eller lig-

nende, som ledelsen har adgang til, men at de ikke ved, om ledelsen orienterer sig i disse. 



 Side 6 af 9 
 

 

Figur 10: ”Har ledelsen på din skole besluttet, at din arbejdstid opgøres månedligt?” 

11%

89%

Ja

Nej

Kilde: Danmarks Lærerforening, oktober 2015  
Note: n= 671 
 

Figur 11: ”Er ledelsen løbende opmærksom på din præsterede tid?” 

35%

65%

Ja

Nej

Kilde: Danmarks Lærerforening, oktober 2015  
Note: n= 671 
 

Næsten trefjerdedele  (72 pct.) af lærerne i Herning og Ikast-Brande kommuner oplever, at ledelsen 

giver dem ansvaret for, at deres præsterede arbejdstid opgøres. 28 pct. oplever ikke, at dette er til-

fældet. Se figur 12. 

 

Figur 12: ”Oplever du, at ledelsen har givet dig ansvaret for, at dine præsterede arbejdstimer opgøres?” 

72%

28%

Ja

Nej

 
Kilde: Danmarks Lærerforening, oktober 2015  
Note: n= 671 
 
 
Mange, 72 pct., oplever dog, at de kan få hjælp fra deres ledelse, hvis de henvender sig pga. for stor 
arbejdsmængde. Jf. figur 13. Flere lærere bemærker dog, at ledelsen ofte er forstående overfor deres 
problemer, men at de ikke kan handle på problemerne, og nogle lærere er i så fald blevet bedt om 
selv at prioritere i deres opgaver eller sænke deres ambitioner. En del lærere bemærker også, at de 
ikke har henvendt sig til ledelsen og derfor ikke ved, om de vil kunne få hjælp. Nogle lærere påpe-
ger, at ledelsen hjælper dem med at prioritere i deres opgaver, hvis de henvender sig til ledelsen. 
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Figur 13: ”Får du hjælp fra din ledelse, hvis du henvender dig på grund af for stor arbejdsmængde?” 

72%

28%

Ja

Nej

 

Kilde: Danmarks Lærerforening, oktober 2015  
Note: n= 671 
 
 
Forhold i dagligdagen 
23 pct. af lærerne i Herning og Ikast-Brande kommuner har dette eller sidste skoleår henvendt sig til 
egen læge pga. stress eller stresslignende symptomer, mens 77 pct. ikke har. Dette viser figur 14. 
Flere lærere bemærker dog, at de enten burde have opsøgt læge allerede, eller at de formentlig vil 
gøre det. 

 

Figur 14: ”Har du i dette skoleår eller sidste skoleår opsøgt din læge på grund af stress eller stresslignende sympto-
mer?” 

23%

77%

Ja

Nej

Kilde: Danmarks Lærerforening, oktober 2015  
Note: n= 671 
 
Figur 15 viser, at 40 pct. af lærerne føler, at de har et større overblik over deres arbejdssituation 
dette skoleår sammenlignet med sidste skoleår. 60 pct. af lærerne oplever ikke, at dette er tilfældet. 
En del lærere tilføjer, at de ikke synes der er sket en nævneværdig ændring, mens andre påpeger, at 
det er bedre, da de nu har erfaringerne fra sidste skoleår. Flere lærere bemærker, at de har fået et 
større overblik, fordi de er gået ned i tid eller har fået færre opgaver, mens andre nævner, at de har 
fået et mindre overblik, da de skal undervise mere eller har fået nye opgaver. 
 

Figur 15: ”Har du et større overblik over din arbejdssituation i dette skoleår, sammenlignet med sidste skoleår?” 

40%

60%

Ja

Nej

Kilde: Danmarks Lærerforening, oktober 2015  
Note: n= 671 
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21 pct. af lærerne oplever, at betingelserne for teamsamarbejdet er blevet bedre dette skoleår sam-
menlignet med det sidste, mens 24 pct. oplever, at betingelserne er blevet dårligere dette skoleår. 55 
pct. oplever, at betingelserne er uændrede. Der er signifikant flere i Ikast-Brande kommune (28 
pct.), der oplever, at betingelserne for teamsamarbejdet er blevet bedre dette år sammenlignet med 
sidste år. 
Seks pct. af lærerne oplever, at mulighederne for samarbejde med forældre, PPR, andre personale-
grupper og lokalsamfundet samlet set er blevet bedre dette skoleår, mens 21 pct. oplever, at de er 
blevet dårligere. Størstedelen af lærerne, 73 pct., oplever, at mulighederne er uændrede. Dette viser 
figur 16. 
 

Figur 16: ”Hvordan oplever du disse forhold, dette skoleår sammenlignet med sidste skoleår?” 

21%

6%

55%

73%

24%

21%

Betingelserne for

teamsamarbejdet

Samlet set mulighederne for

samarbejde med forældre,
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og lokalsamfundet.

Bedre Uændrede Dårligere

 
Kilde: Danmarks Lærerforening, oktober 2015  
Note: n= 671 
 
Figur 17 viser, at 69 pct. af lærerne oplever, at arbejdstiden er tilrettelagt således, at de har de nød-
vendige rekreative pauser, mens 31 pct. ikke oplever det. 

 

Figur 17: ”Oplever du, at arbejdstiden er tilrettelagt, så du har de nødvendige rekreative pauser (frokost, toiletbesøg 
mv.)?” 

69%

31%

Ja

Nej

 
Kilde: Danmarks Lærerforening, oktober 2015  
Note: n= 671 
 
62 pct. af lærerne har pauser til rekreative formål hen over dagen, mens 38 pct. ikke har, jf. figur 18. 
Flere af lærerne bemærker, at de på papiret har pauser, men at det ikke fungerer i praksis. De bruger 
i stedet deres pauser på forberedelse, gårdvagter, elevkonflikter eller vikaropgaver. Flere af de lærere, 
der har angivet, at de har pauser, uddyber dog, at det ikke gælder alle dage. 
 

Figur 18: ”Har du hen over dagen pause til rekreative formål?” 

62%
38%

Ja

Nej

 
Kilde: Danmarks Lærerforening, oktober 2015  
Note: n= 671 



 Side 9 af 9 
 

 

Som det fremgår af figur 19, har størstedelen af lærerne, 77 pct., til dato haft vikartimer. 23 pct. 
svarer, at de ikke har haft vikartimer til dato. 

 

Figur 19: ”Har du haft vikartimer til dato?” 

77%

23%

Ja

Nej

 
Kilde: Danmarks Lærerforening, oktober 2015  
Note: n= 671 

 
 
Generelt kommenterer flere lærere, at de mangler tid i dagligdagen. Den tid, de har til forberedelse, 
er ikke nok, og den går ofte til at tage hånd om andre opgaver. Derudover nævner flere, at de mang-
ler en klar opgaveoversigt. 
 
Fakta om undersøgelsen 

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført af Herningegnens Lærerforening i perioden 5. oktober til 

23. oktober som en webbaseret undersøgelse. Målgruppen var lærere og børnehaveklasseledere på 

folkeskoler i Herning og Ikast-Brande kommuner. Spørgeskemaet blev udsendt til i alt 1278 lærere. 

Heraf har 671 besvaret spørgeskemaet, og svarprocenten er derfor 52 pct. 

Ved hver figur i notatet er angivet et ’n’, som oplyser, hvor mange der har besvaret det pågældende 

spørgsmål. Da figurerne viser afrundede tal, kan der være tilfælde, hvor de viste procenter summer 

til 99 eller 101. 


