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1. Deltagelse i KL partnerskab om efffektiv brug af lærernes arbejdstid
Sagstype: Åben
Type:
Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 11/599

Sagsfremstilling
KL har rettet henvendelse til Høje-Taastrup Kommune med opfordring til, at kommunen indgår
i det eksisterende partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid. Henvendelsen er begrundet i de øvrige deltageres ønske om, at inddrage Høje-Taastrup Kommune set i relation til
det arbejde kommunen gennemførte i forbindelse med overgangen til ny lærerarbejdstidsaftale
i 2010. KL tilbyder Høje-Taastrup kommune vederlagsfri deltagelse.
Partnerskabets formål er at understøtte kommunernes arbejde med at optimere ressourceforbruget i folkeskolen. Partnerskabet skal for hver kommune, som deltager:
Afdække hvor meget lærerne i gennemsnit underviser, og hvor stor en del af arbejdstiden, som
anvendes på andre aktiviteter. Undersøge om der er forskelle mellem den faktiske undervisningstid og den undervisningstid, som er forudsat i kommunens budget.
Sammenligne om kommunens lærere bruger mere, det samme eller mindre tid på undervisning
end lærere i andre kommuner. Undersøge om der er forskelle på, hvor meget lærerne underviser på kommunens skoler.
Sammenligne analysens resultater med relevante nøgletal for den enkelte kommune. Skønne
over de deltagende kommuners umiddelbare økonomiske potentiale ved at korrigere brugen af
lærernes arbejdstid.
Hver kommune nedsætter en politisk styregruppe, som er ansvarlig for: at drøfte analysens
resultater for kommunen og de problemstillinger, som konsulenterne rejser
Som udgangspunkt deltager kommunens borgmester og kommunaldirektør i styregruppen.
Kommunen beslutter, hvordan styregruppen i øvrigt sammensættes.
Økonomi
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag
Ingen bemærkninger
Information
Ingen bemærkninger
Høring
Ingen bemærkninger
Vurdering
Administrationen vurderer, at deltagelse i partnerskabet vil give Høje-Taastrup Kommune en
god mulighed for at evaluere den nuværende lærerarbejdstidsaftale for kommunen. Desuden
vil partnerskabet give mulighed for ny inspiration samt grundlag for et tværkommunalt netværkssamarbejde.
Administrationen anbefaler, at den politiske styregruppe består af Institutions- og Skoleudvalgets medlemmer samt borgmesteren. Fra administrationen deltager kommunaldirektøren, børne- og kulturdirektøren og centerchefen for Institutions- og Skolecenteret.
Institutions- og Skolecenteret er sekretariat for styregruppen.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger
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Indstilling
Administrationen indstiller, at
1.

Høje-Taastrup Kommune deltager i KL’s Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid.

2.

Den politiske styregruppe består af Institutions- og Skoleudvalgets medlemmer samt
borgmesteren. Fra administrationen deltager kommunaldirektøren, børne- og kulturdirektøren og centerchefen for Institutions- og Skolecenteret.
Institutions- og Skolecenteret er sekretariat for styregruppen

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-06-2011
Tillægsdagsorden sag 1
Anbefales, idet det forudsættes at deltagelsen ikke medfører øget administrativt arbejde på
skolerne.
Bilag:
1 Åben Partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid
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