Vejledning til:
UDFYLDNING AF SKOLEÅRSKALENDER 2021-2022
Kalender beregnet til lærere og børnehaveklasseledere som en del af deres arbejdstidsplan.

Udfyld først månedskalenderen!!!
KALENDERDAGE
Skoleåret 2021-2022 begynder den 1. august 2021 og slutter d. 31. juli 2022, og består af i alt 365 kalenderdage
De 365 kalanderdage kan i et skoleår opdeles i følgende dage:
FERIE(I kalenderen angivet med grønt)
Organisationsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere gælder følgende:

Hvis ikke skolen inden udgangen af august måned varsler anden ferie, anses ferien for afholdt de 5 hverdage i den uge, hvor skolens elever holder
skolen inden udgangen af marts varsler anden ferie, anses ferien for afholdt de sidste 18 hverdage i juli samt de to første hverdage i august.
Det er en forudsætning, at skolen holder virksomhedslukket i de angivne perioder.
Det forudsættes, at normperioden følger skoleåret og starter den 1. august.
OBS - følger skolen organisationsaftales ovenstående ferieregler er der i skoleåret 25 feriedage. 2 feriedage i august, 5 feriedage i efterårsferien og

Skolen kan dog altid varsle en anden ferie end ovennævnte. Hovedferien - 3 uger varsles med 3 mdr. og restferien varsles med 1 mdr.
I skoleåret er der 6 søgnehelligdage. Disse dage er helligdage, der IKKE falder på en lørdag eller søndag. Al arbejde på Søgne/helligdage skal så
normperioden med et tillæg af 50%. Skal timerne udbetales skal dette være aftalt skriftligt med den enkelte. Timerne der udbetales er nettetimelønn
udbetales et ulempetillæg for samme antal timer på 25%). I fanen "ulempe-weekendtillæg" udregnes disse satser.
SKOLEDAGE (I kalenderen angivet med hvidt)
Antallet af skoledage skal i gennemsnit over en årrække være på 200 dage.
Som udgangspunkt tilstræbes det at lande på 200 skoledage

ANDERLEDES SKOLEDAGE
Ovennænvte gennemsnitlige 200 skoledage består af helt almindelige skoledage hvor der læses et almindeligt skoleskema samt evt følgende dage
Fagdage(I kalenderen angivet med orange)
Emnedage(I kalenderen angivet med lyserødt)
Lejrskoledage(I kalenderen angivet med lyseblåt)
Ekskursionsdage(I kalenderen angivet med gult)

PÆDAGOGISKE DAGE(I kalenderen angivet med lilla)
Pædagogiske dage er dage lærerne er på arbejde, men ikke underviser eleverne. Det kan være forberedelsesdage op til skolestart eller evaluerin
gået på sommerferie. Pædagogiske dage kan også være dage hvor lærerne, børnehaveklasselederen og lederen planlægger det kommende skole
pædagogiske emne. Disse dage kan såvel ligge på skoledage som i weekender.

IKKE RELEVANTE DAGE(I kalenderen angivet med sort)
Ikke relevante dage er dage den ansatte ikke er ansat.
Ansættes en lærer først d. 1. oktober, skal alle dage i august og september vælges som "ikke relevante dage". På denne måde får skolen korrekt op
dage, som nu ikke længere er et helt skoleår.
Det samme hvis en lærer slutter før skoleåret slutter. Da vælgers de dage læreren ikke er ansat, og normperioden vil være nemmere at tælle op.

0-DAGE/REST DAGE (I kalenderen angivet med blåt)
Det totale antal dage fratrukket ferie, lørdage, søndage, søgne/helligdage, samt 200 skoledage udgør: (365 kalenderdage - 105 lør/søn - 6 S/H-dage
skoledage = 29 restdage. Disse 29 dage er i princippet arbejdsdage. Hvis der ikke disponeres over disse dage(Planlægges arbejdstid), vil de blive b
afspadseringsdage - også kaldet 0-dage.

SÆRLIGE FERIEDAGE
Reglerne omkring de særlige feriedage ændres ikke som følge af den nye ferielov. De særlige feriedage optjenes stadig i et kalenderår og afvikle
Har man som ansat under statens ferieaftale været ansat hele optjeningsåret(2020), har man derfor ret til at afvikle 5 særlige feriedage til afvikling i fe
30. april 2022). Den enkelte lærer kan selv bestemme, på hvilke af de i forvejen planlagte arbejdsdage man ønsker at afholde sine særlige ferie
foreneligt med tjenesten og varsles i god tid. Har den ansatte ikke afviklet eller planlagt de særlige feriedage ved årsskiftet d. 1. januar 2022
planlægge dagene med 30 dages varsel, således de er afviklet når ferieåret slutter d. 30. april 2022. Særlige feriedage der ikke er afviklet d. 30.
aftales(skriftligt) til overførsel til det kommende ferieår. En evt. aftale om overførsels af særlige feriedage til et nyt ferieår skal være skriftlig aftalt senes

Arbejdstid - Arbejdstidsoversigt
En fuldtidslærer der efter fradrag af 105 lørdage/søndage, 6 søgnehelligdage samt 25 feriedage har 229 mulige arbejdsdage i skoleåret 2021/2022
skal læreren arbejde 7,4 timer pr. dag hvilket giver en nettoarbejdstid på 1.694,60 timer. Arbejder læreren ikke på alle de mulige arbejdsdage, betyd
de fastsatte arbejdsdage bliver længere end de 7,4 timer. Da alle arbejdsdage sjældent er ens på skolen(undervisningsdage, emneuger, lejrskoler,
det være svært at redegør for, hvor mange timer læreren skal arbejde på helt almindelig skoledage, fagdage og emnedage. Derfor har
"arbejdstidsoversigt", som redegør for alle lærerens arbejdsdage, og også viser hvor mange timer en lærer skal arbejde på helt almindelige
emnedage for at arbejdstiden stemmer med beskæftigelsesgraden.

