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Ferleaftale vedr, skoleåret 20 19/20 mellem Silkeborg
Lærerforening og Skoleafdelingen

Denne aftale vedrører ferieplanlægning for alle folkeskolelærere/børnehaveklasseledere
ansat ved Skoleafdelingen, Silkeborg Kommune i skoleåret 2019/20.

Der er indgået en Rammeaftale om arbejdstid mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg
Lærerforening, hvor der bl.a. er aftalt en nettoatbejdstid, der udgør 1680 timer for en
fuldtidsansat lærer, og at arbejdstiden er fordelt p max. 210 dage.

Den nye ferielov med samtidighedsferie (Lov nr. 60 af 30/01/2018) er p det kommunale
område blevet implementeret gennem to nye ferieaftaler: Aftale om ferie og Aftale om 6.
ferieuge m.m., som træder i kraft den 1. september 2020.

For at sikre en smidig overgang til de nye ferieregler er der ved Lov om forvaltning og
administration af tilgodehavende feriemidler (Lov nr. 58 af 30/01/2018) vedtaget en
overgangsordning for s vidt angår 1.-5. ferieuge.

Overgangsordningen betydet, at der optjenes ferie som vanhigt i perioden fra 1. januar
2019 til 31. august 2019. Fra den 1. maj til den 31. august 2020 er det en forkortet
periode (miniferieret), hvor ansatte kan holde den ferie, som er optjent i perioden 1.
januar til 31. august 2019. For fuldtidsansatte, der har været ansat i hele den nævnte
optjeningsperiode, betyder det, at der er 16,64 dage til rådighed for afholdelse i
miniferieret.

Dermed kan der aIts kun varsles 16 feriedage i perioden 1. maj til 31. august 2020.

I Silkeborg Kommune er der traditionelt fastlagt kollektiv ferielukning i 4-ugers ferie (20
feriedage) i elevernes sommerferie.

Det vil ikke, med mindre der foretages justeringer i planlægningen af kommende skoleår,
være muligt i miniferieret, idet lærerne jf. ovenstående ikke har optjent tilstrækkelig
ferie.

Det færre antal feriedage vil i praksis betyde, at der i skoleåret 2019/20 vil være flere
netto-arbejdstimer til rådighed, således at der i det kommende skoler skal præsteres
timer ud over arbejdstids-normen p 1680 timer:
• Skoleåret 2019/20: 29,6 timer (4 dage)

Placering af timerne i en omstillingspulje
I skoIeret 20 19/20 er der i Silkeborg Kommune en række ekstraordinære
implementerings- og udviklingsopgaver bla. i forbindelse med:
• Indførelse af AULA og sammenhæng til læringsplatform
• Indarbejdelse af en ny praksis i forbindelse med notat- og journaliseringspligten

(herunder GDPR)
• Indarbejdelse af praksis omkring PLF (professionelle læringsfællesskaber)
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Herudover ønsker skolecheten at afholde et fælles pædagogisk møde for hele
skolevæsenet, der indhoidsmæssigt tilrettelægges i et samarbejde mellem omrdeledeIsen
og de faglige organisationer.

Det betyder, at puljerne til hhv. Udvikling og Andre opgaver kommer under pres. For at
imØdegå dette er det besluttet, at de ekstra arbejdstimer i kommende skoleår samles i en
pulje — omstillingspuljen. Puljen anvendes i kommende skoIer til at løse ovenstående
opgaver. Omstillingspuljen er i lighed med resten at lærernes arbejdstid underlagt ledelse.

Den generelle gennemsnitlige tilstedeværelsestid ændres ikke. I udgangspunktet placeres
timerne p de 210 arbejdsdage. Der kan dog være situationer, hvor det ved gensidig
aftale mellem leder og medarbejdere i LokalMED kan aftales, at timerne præsteres p
yderligere dage.

Omstillingspuljen fremgår p opgaveoversigten som en særskilt pulje p 29,6 timer, og
puljens anvendelse beskrives jf. nedenstende:

I skoleåret 2019/20 er der i Silkeborg Kommune en række ekstraordinære
implementerings- og udviklingsopgaver bl.a. i forbindelse med:
• Indførelse af AULA og sammenhæng til læringspiatform
• Indarbejdelse af en ny praksis i forbindelse med notat- og journaliseringspligten

(herunder GDPR)
• Indarbejdelse af praksis omkring PLF (professionelle læringsfællesskaber)

Omstillingspuljen anvendes til dette formål samt til sikring at mulighed for, at alle
medarbejdere har afsat tid til deltagelse i et større pædagogisk arrangement.

Ferie og fastlagte 0-dage placeres og afholdes således i det kommende skoleår,
2019/20
• Elevfri dage — 0-dage: 14.-18. oktober 2019 (uge 42)
• Ferie: 10.-14. februar 2020 (uge 7)
• Ekstra 0-dage: 6.-9. juli 2020 (29,6 timer)
• Ferie: 10.-31. juli 2020

Silkeborg, den 20. juni 2019
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