Kære leder ved institution med gymnasial uddannelse
De nye fleksible rammer for arbejdstiden har betydet store forandringer
ude på skolerne. Der er allerede nu mange eksempler på, at implementeringen forløber godt i praksis og understøtter skolernes arbejde med mere
kvalitet til gavn for eleverne.
I Undervisningsministeriet følger vi i den sammenhæng en række indikatorer for jeres kvalitetsarbejde med resultater og læring - fx karakterer, frafald og løfteevne - via bl.a. det dialogbaseret kvalitetstilsyn, ligesom data i
denne sammenhæng offentliggøres på ministeriets hjemmeside.
Som opfølgning på jeres arbejde med at implementere de nye arbejdstidsregler, vil vi fra skoleåret 2014/15 også følge udviklingen i lærernes tid
sammen med eleverne til direkte læringsrettede aktiviteter.
Undervisningsministeriet vil på den baggrund opstille følgende to indikatorer for lærernes tid med eleverne:
 Indikator 1: Lærernes elevsamvær i henhold til reglerne om uddannelsestid
 Indikator 2: Lærernes andre former for elevsamvær med et direkte læringsformål
Formålet med indikatorerne er at muliggøre, at man kan følge udviklingen i
forhold til den klare politiske målsætning om mere tid mellem lærere og
elever samt at kunne dokumentere denne udvikling over for Rigsrevisionen
og Statsrevisorerne.
Informationen vil også være relevant for jer som ledere og jeres bestyrelser
i den løbende udviklings- og forandringsproces i forhold til lærernes arbejdstidsanvendelse.
De to indikatorer skal opgøres som procentdel af lærernes samlede arbejdstid. Sammen med en tredje indikator om årlige udgifter til over/merarbejde
(som opgøres fra centralt hold gennem udtræk fra Finansministeriets Forhandlingsdatabase) vil de to indikatorer give et nyttigt billede af, hvordan
implementeringen af lærernes nye arbejdstidsregler forløber.
Vedlagt dette brev er en vejledning, hvoraf det fremgår, hvilke data der skal
indberettes til Undervisningsministeriet for, at vi kan opstille de to indikatorer.
Indikatorerne giver viden om lærernes tid med eleverne, men ikke viden
om den øvrige arbejdstidsanvendelse
Jeres klargøring af data til indberetningen skal ske via datatræk fra jeres
forskellige planlægningssystemer samt evt. budgetregneark og en efterføl-
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gende behandling af disse. Indberetningen kræver ikke registreringer af tid
fra lærerne.
I skal udelukkende indberette data om lærernes tid med eleverne samt
tilhørende baggrundsdata som muliggør beregning af lærernes samlede
undervisningstid og sammenligning med tidligere undersøgelser.
Inddragelse af sektoren gennem pilotprojekt
Udviklingen af indikatorerne for arbejdstidens anvendelse og den vedlagte
vejledning er sket i samarbejde med 15 pilotskoler med forskellige gymnasiale uddannelser. Vejledningen har også været drøftet med Danske Gymnasier, Lederforeningen for VUC, Danske Erhvervsskoler – Lederne samt
Private Gymnasier og Studenterkurser. Udsendelsen af vejledningen sker
med opbakning fra lederforeningerne.
Pilotprojektet har vist, at den lokale registrerings- og opfølgningspraksis på
skolerne er meget forskelligartet. Formålet med vejledningen er at sikre en
tilstrækkelig ensartet og valid klargøring og indberetning af data, der er så
lidt besværlig for jer som mulig.
Vi er opmærksomme på, at første indberetning kan blive en særlig udfordring, da den omfatter aktiviteter afholdt før denne vejledning. Disse data
er imidlertid nødvendige for at kunne etablere en indikator for 2014/15.
Den meget forskellige registrerings- og opfølgningspraksis på skolerne betyder, at de data, som skolerne lægger ind i systemerne, varierer. Det er
desværre p.t. ikke muligt at etablere en it-understøttet dataindsamling,
hvor data trækkes ud af de lokale systemer og direkte ind i datavarehuset.
Undervisningsministeriet vil efter indberetningen for 2016 evaluere dataindsamlingen bl.a. med henblik på at tilvejebringe en it-understøttet dataindberetning.
Udover en række ønsker til dataindsamlingen – som vi har forsøgt at imødekomme i videst muligt omfang – har pilotskolerne ytret ønske om, at vi
også tilvejebringer data om elevernes tid med lærerne – altså en indikator
set fra et elevperspektiv. Undervisningsministeriet vil derfor igangsætte et
arbejde med at afdække mulighederne for også at opgøre disse data for
skolerne.
Vejledning, dataindberetning og offentliggørelse
Vedlagt dette brev er vejledningen til, hvilke data I som skole skal indberette til Undervisningsministeriet, og hvordan I skal klargøre data.
Første indberetning vil være i oktober 2015. Undervisningsministeriets
hjemmeside til indberetning af data åbnes primo sommeren 2015. I vil
modtage et brev fra STIL herom. Af vejledningen kan I se, hvem I kan kontakte ved spørgsmål.
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Vi vil stille jeres egne data til rådighed for jer via datavarehuset, når data er
kvalitetssikret af STIL.
Med venlig hilsen

Per Hansen
Afdelingschef, Lov- og Kommunikationsafdelingen

