
---------------------------- 
 ØD. Jr. Nr. 16.32/012 

1 

 

 

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 
Serie C-I 

                                   Afsnit 8,Gruppe 1                           

       30. juni 2004                                                                                                  Lb.nr.               

 

Aftale 

om 

arbejdstid m.v. for ledere og undervisere 

ved Ilinniarfissuaq. 

 
 

 
Der er mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniagartuut Kattuffiat/Akademikernes 
Sammenslutning i Grønland – ASG, i henhold til § 47, stk. 1 i Landstingslov nr. 21 af 18. 
december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, indgået 
nedenstående aftale om arbejdstid m.v. for ledere og undervisere ved Ilinniarfissuaq. 
 
 

Indledning 
 
Det pligtige antal arbejdstimer erlagt som undervisning er fastsat under hensyntagen til, at det 
påhviler undervisere ved Ilinniarfissuaq - ud over at tilrettelægge og forberede undervisningen 
- at varetage en række generelle opgaver uden direkte forbindelse med undervisningen, såsom 
fremmøderegistrering, samarbejdsopgaver - bl.a. i form af deltagelse i råds- og udvalgsarbejde 
- og lignende. Det påhviler endvidere undervisere at varetage udvikling i tilknytning til 
undervisningen, at tilrettelægge og deltage i studieuger, at yde vejledning i og uden for 
undervisningstiden, herunder i vejledningstimerne, samt at forberede og gennemføre prøver 
og eksaminer. 
 

§ 1. 
Arbejdstid og undervisningstid 

 
Et undervisningsår regnes fra 1. august til 31. juli. 
 
Stk. 2. Den pligtige årlige arbejdstid er fastlagt til 2080 timer, incl. ferie- og søgnehelligdage. 
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Stk. 3. Det normale pligtige undervisningstimetal er årligt 684 timer, se dog stk. 4-5, som 
fordeles på 36 undervisningsuger. 
 
Stk. 4. Rektor har en årlig undervisningspligt på 144 skemalagte undervisningstimer. 
 
Stk. 5. Studielederen har en årlig undervisningspligt på 288 skemalagte undervisningstimer 
 
Stk. 6. En undervisningstime/lektion beregnes med 60 minutter og har en varighed af mindst 
45 minutter.   
 

§ 2. 
Omregningsfaktorer. 

 
Ved opgørelsen af det samlede årlige arbejdstimetal, omregnes undervisningstimer (lektioner) 
i de enkelte fag til arbejdstimer med en omregningsfaktor på 2,11. 
 
Stk. 2. Ved undervisning i grønlandsk, dansk og engelsk omregnes de pågældende fag ud over 
omregningen i stk. 1, således at 6 timer svarer til 7 timer. Undervisningstimer i øvrige fag 
omregnes med 8 timer svarende til 9 timer.  
 
Stk. 3. Ved undervisning i liniefag, speciale A, B og C omregnes de pågældende fag ud over 
omregningen i stk. 1, således at 4 timer svarer til 5 timer. Består et hold af 4 eller derunder, 
ansøges om dispensation til oprettelse af et sådant. 
 
Stk. 4. Ved tværfagligt samarbejde det første studieår, tværsprog og krea samt naturfag og 
orientering , omregnes de pågældende fag ud over de i stk. 2 omregnede, således at 8 timer 
svarer til 9 timer. 
 

§ 3. 
Fag- og timefordelingsplan 

 
Før undervisningsårets start udfærdiges fag- og timefordelingsplan for den enkelte underviser. 
Udfærdigelse af fag- og timefordeling kan ske hvert semester. 
 
Stk. 2. Fag- og timefordelingsplanen forelægges underviseren så vidt muligt senest 4 uger før 
undervisningens start.  
Stk. 3. Afvigelser fra fag- og timefordelingsplanen samt pålæg om varetagelse af undervisning 
i øvrigt, forelægges underviseren senest 4 uger før afvigelsen / pålægget træder i kraft. 
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Stk. 4. Planlagte undervisningstimer i henhold til stk. 1 – 3, som bortfalder, og som ikke 
indenfor undervisningsåret erstattes af andre timer - herunder undervisningstimer, vikartimer, 
 tillægstimer m.v., - aflønnes som om timerne var erlagt. 
 
Stk. 5. Såfremt grundlaget for fag- og timefordelingsplanen ændres væsentligt - eksempelvis 
ved bortfald af hold - og dette medfører bortfald af planlagte overtimer ifølge fag- og 
timefordelingsplanen, skal et sådant bortfald af planlagte overtimer meddeles mindst 4 uger 
inden det planlagte tidspunkt for overtimerne. Såfremt et sådant varsel ikke gives, regnes den 
del af de bortfaldne overtimer, der ikke inden for undervisningsåret erstattes af andre 
overtimer, som udført overarbejde. 
 

§ 4. 
Skemalægningstillæg 

 
Skemalægning honoreres med 668 kr. pr. klasse, hver gang der lægges skema. Honoraret 
udløses maksimalt 2 gange pr. undervisningsår. Honoraret reguleres efter de for tjenestemænd 
i Grønland til enhver tid gældende regler om særlige tillæg i henhold til aftale med ASG. 
 
Stk. 2. Er den ansatte omfattet af denne tjenestetidsaftale i medfør af AC-overenskomsten, er 
pågældende ikke berettiget til skemalægningstillæg efter stk. 1.  
 
 

§ 5. 
Tillæg for tid 

  
Der ydes tillæg for tid efter §§ 6- 10. 
 
Stk. 2. Ved opgørelse af det pligtige årlige undervisningstimetal, jf. § 1, stk. 3-5, 
sammentælles tillæg for tid og antallet af skemalagte undervisningstimer.  
 

 
§ 6 

Tid for pasning af samlinger 
 
Ved tilsyn og pasning af følgende samlinger på Ilinniarfissuaq ydes følgende timer årligt: 
Samling    Antal timer 
 
AV/mediesamling  36 timer 
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Biblioteksarbejde   36 timer 
Biologi/geografisamling  36 timer 
Bogsamling   72 timer 
Formningssamling  36 timer 
Fysik/kemisamling  54 timer 
Husgerning   36 timer 
Håndarbejdssamling  36 timer 
Idrætssamling   36 timer 
Musiksamling   36 timer 
Sløjdsamling   36 timer 
 
 

§ 7. 
Tid for særlige hverv  

 
For varetagelse af hvervet som leder på den decentrale uddannelse, ydes 396 timer årligt.  
 
Stk. 2. Til den daglige IT-vejledning og opsyn med dataudstyr afsættes minimum 360 timer og 
maximum 396 timer årligt til fordeling mellem de personer, der varetager opgaven. 
 
Stk. 3. For arbejdet som studievejleder afsættes 288 timer, evt. til fordeling mellem flere 
personer.  
 
Stk. 4. For varetagelse af hvervet som kursuskoordinator, herunder koordinering af kurser i 
forbindelse med rejser i den decentrale uddannelse, ydes 216 timer årligt. 
 
Stk. 5. For arbejdet som lærerrådsformand ydes 54 timer årligt.  
 
Stk. 6. For arbejdet som tillidsrepræsentant ydes 36 timer årligt.  
 
Stk. 7. For varetagelse af hvervet som praktikvejleder i den centrale uddannelse, ydes 36 timer 
årligt pr. praktikrelevant klasse. 
 

 
 

§ 8. 
Tid for opgaver på den decentrale læreruddannelse 

 
Der ydes et rettetillæg til undervisere i brevkurser i forbindelse med den decentrale 
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læreruddannelse på “0,049 x fagets samlede timetal x elevtal ved kursets start”.  
 
Stk. 2. I forbindelse med besøg hos de decentrale studerende på hjemstedet, ydes særskilte 
timer. Disse afregnes enten via årsopgørelsen eller ved timebetaling med satser sat af 
Hjemmestyret: 
 
Ved undervisningstimer ydes en timebetaling med sats B. 
Ved vejledning af studerende ydes en timebetaling med sats D. 
Ved kontaktmøder ydes en timebetaling med sats D. 
 
Stk. 3. Ved fravær i forbindelse med varetagelse af decentral undervisning, fratrækkes 
planlagte - og ikke læste - centrale undervisningstimer fra timeårsopgørelsen, medmindre 
andet er aftalt med ledelsen i form af lokale vikarordninger. 
 
Stk. 4. Ved undervisning på internatkursus kan der mellem rektor, den pågældende lærer og 
tillidsrepræsentanten, ud over arbejdstiden aftales et antal timer for særlige forpligtelser vedr. 
samarbejde. Disse afregnes enten via årsopgørelsen eller ved timebetaling med sats D. 
 
Stk. 5. Ved sammenlæsning af den centrale og den decentrale læreruddannelse ydes der for 
det decentrale hold følgende antal timer ud over det fastsatte fagtimetal i uddannelsen som 
følgende: 
Ved parallelt læste hold ydes et timetillæg på 1/3 af fagtimetallet og for ikke-parallelt læste 
hold ydes et timetillæg på ½ af fagtimetallet. 

 
 

§ 9. 
Tid for opgaver vedrørende efteruddannelseskurser m.v.  

 
Der ydes et rettetillæg til undervisere i brevkurser i forbindelse med efteruddannelse på “0,049 
x fagets samlede timetal x antal elever ved semesterets start”.  
 
Stk. 2. Undervisning på lokale videreuddannelseskurser omregnes i henhold til § 2, stk. 3. 
Disse timer kan indgå i årsnormen for det samlede årlige arbejdstimetal eller de kan blive 
udbetalt efter periodens afslutning. 
Stk. 3. Undervisning af årskursister omregnes i henhold til § 2, stk 3. Disse timer indgår i 
årsnormen for det samlede årlige arbejdstimetal. 
 
Stk.4. Ved undervisning på internatkursus kan der mellem rektor, den pågældende lærer og 
tillidsrepræsentanten, ud over arbejdstiden aftales et antal timer for særlige forpligtelser vedr. 



---------------------------- 
 ØD. Jr. Nr. 16.32/012 

6 

 

 

samarbejde. Disse afregnes enten via årsopgørelsen eller ved timebetaling med sats D. 
 

 
§ 10. 

Alderstillæg ved det 60. år 
 
Alderstillæg kan ydes fra et undervisningsårs begyndelse og regnes fra 1.august i det 
kalenderår, hvor underviseren fylder 60 år, efter ansøgning. 
 
Stk. 2. Tillæg for tid ydes efter nedenstående skala: 
 
Pligtig undervisningstimetal Alderstillæg 
684 -    108 timer årligt 
400 - 683     72 timer årligt 
200 - 399     36 timer årligt 
    0 - 199       0 timer årligt 
 
Stk. 3. Der kan ikke pålægges overarbejde til undervisere med alderstillæg. 
 

 
§ 11. 

Overarbejde  
 

Der ydes overtidsbetaling for planlagte undervisningstimer ud over det pligtige årlige 
undervisningstimetal.  
 
Stk. 2. Planlagte overtimer i medfør af fag- og timefordelingsplanen udbetales med 1/12  pr. 
måned. 
 
Stk. 3. Ikke-planlagte overtimer udbetales ved undervisningsårets afslutning den 31. juli.  
 
Stk. 4. Overtimebetalingen udgør en kvotadel (1/684) af årslønnen på sluttrin i den grøn-
landske tjenestemandslønramme 33 (skalatrin 46). 
Stk. 5. Fratræder en underviser sin stilling, afregnes overtimer fra indeværende undervis-
ningsår med den på fratrædelsestidspunktet gældende overtimesats, jf. stk. 4. 
 
Stk. 6. Rektor og studieleder oppebærer ikke overtimebetaling i henhold til denne aftale, idet 
disse er omfattet af de til enhver tid gældende regler om merarbejde for tjenestemænd i 
Grønland. 



---------------------------- 
 ØD. Jr. Nr. 16.32/012 

7 

 

 

 
 

§ 12. 
Tjeneste uden for hjemstedet 

 
Eventuel pålagt virksomhed, der foregår uden for Ilinniarfissuaq, omfattes af de i § 1, stk. 1-6, 
nævnte regler. 
 
Stk. 2. Eventuel rejse- og opholdstid i forbindelse med pålagt virksomhed uden for Ilinniar-
fissuaq er omfattet af de for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende regler for 
medregning af rejse- og opholdstid i tjeneste, d.v.s. rejsetid regnes for ½ arbejdstid, dog min. 
8 arbejdstimer pr. dag. 
 
Stk. 3. Ekskursioner, lejrskoler og studieture, der har en længde over et døgn honoreres med  6 
timer pr. døgn. Fridøgn og hviletid planlægges i henhold til gældende arbejdsmiljølovgivning. 

 
 

§ 13. 
Særlige ansættelsesforhold 

 
Enhver ansat skal efter ansøgning have mulighed for at deltage i efter- og videreuddannelses-
kurser, herunder årskurser. Rektor kan pålægge en ansat at deltage i efteruddannelseskurser. 
 

 
§ 14. 

Ikrafttrædelse 
 
Denne aftale har virkning fra 1. august 2004. 
 
Stk. 2. Med virkning fra 1. august 2004 ophæves 
- aftale af 9. april 1987 om tjenestetid for tjenestemandsansatte seminarieadjunkter og –

lektorer ved Grønlands Seminarium (Nal. C-I  8.1.45.),  
- aftale af 9. april 1987 om overtimebetaling til tjenestemandsansatte seminarieadjunkter og 

– lektorer ved Grønlands Seminarium (Nal. C-I.  3.1.37.), 
- protokollat af 8. oktober 1990 til aftale af 9. april 1987 om tjenestetid for 

tjenestemandsansatte seminarieadjunkter og –lektorer ved Grønlands Seminarium (Nal. 
C-I  8.1.65.). 
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Nuuk, d. 30  juni 2004. 
 
 
Ilinniagartuut Kattuffiat/ 
Akademikernes Sammenslutning i Grønland – ASG,                     Grønlands Landsstyre 
                                                P.L.V. 
 
 
 
 
Jens Egede Bjarnholt                                          André Guttesen 
         (sign.)                                                                                                    (sign.) 
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