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Jeg skal på lejrskole – hvad betyder det arbejdsmæssigt? 

 – en del af RLFs ”værktøjskasse” 

 

Rødovre august 2014 

 

Tidligere har der været en aftale om afregning i forbindelse med lejrskoler - en aftale, der var indgået mel-
lem Danmarks Lærerforening og KL. I Lov 409 fremgår det, at der medregnes 14 timer for at være på lejr-
skole. Det må nødvendigvis have konsekvenser for arbejdstiden. 

Rødovre Lærerforening har derfor udarbejdet nedenstående hjælpepapir til alle medlemmer. 

Der er efter Rødovre Lærerforenings opfattelse 3 muligheder for tidsafregning i forbindelse med lejrskoler, 
mv.: 

1. At der i forbindelse med en kommunal arbejdstidsaftale er indgået en kommunal akkord vedr. tid til 
lejrskoler mm. (Der er i Rødovre Kommune ikke indgået en sådan aftale) 

2. Skolerne afregner personalet for hele den udførte arbejdstid på op til 24 timer pr døgn. 
3. Skolerne bemander lejrskolerne således, at der kan udformes en vagtplan, så den enkelte medar-

bejder kun er på arbejde i 14 timer pr døgn. 

Såfremt du skal deltage i lejrskoler, hytteture eller lign. uden at der: 

 afregnes for alle 24 arbejdstimer pr døgn 

eller 

 laves en vagtplan, således at du højest skal være på arbejde 14 timer pr døgn 

bedes du notere hvorledes det foregår og underrette din TR, der efterfølgende kontakter kredsen.  

Der gives ikke ulempegodtgørelse for arbejde efter kl. 17 i forbindelse med lejrskole. Til gengæld skal al 
aktivitet sammen med eleverne på nær tilsyn (svarende til pausetilsyn på skolen) udløse undervisningstil-
læg. 

Med venlig hilsen 

Rødovre Lærerforening 

Hvad står der i Lov 409 om lejrskoler: 

Lov 409, bilag 2.1 om lejrskoler: 

”§7 punkt 7. vedr. lejrskoler 
Lejrskoler, hytteture, studieture mv. (arrangementer med overnatning), der udføres som en del af tjene-
sten, medregnes i arbejdstiden, dog højest med 14 timer pr. døgn. 

Bemærkning 

Rejsetid i forbindelse med lejrskoler, hytteture, studieture mv (arrangementer med overnatning) medreg-
nes efter pkt. 7, ikke efter pkt. 8" 
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