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Ved deltagelse i øveture, koncertrejser mv. (arrangementer med overnatning og 
elever) i henhold til § 4 stk. 1 nr. 6, beregnes arbejdstiden på flg. måde: 

• Al tid ud over selve rejsen/turen, dvs. forberedelse, møder, klargøring og pakning af instrumenter, elev- 
og forældrekontakt, koordinering, og anden forberedelse af turen, indgår i arbejdstidsopgørelsen som 
almindelig arbejdstid i henhold til § 4 stk. 1 nr. 1. 

• Under selve turen beregnes tiden på flg. måde: 
o Der fastsættes et tidspunkt for arbejdsdagenes begyndelse: Det tidspunkt på dagen, hvor 

lærerne forventes at kunne have første kontakt med eleverne, typisk kl. 7.00. Alle dage på 
turen starter på samme tidspunkt.  

o Alle timer på turen tæller med som almindelig arbejdstid, dog højst 14 timer pr. døgn: 
 På udrejsedagen optælles timerne fra afgang til det tidspunkt den følgende dag, man 

har fastsat som arbejdsdagens begyndelse. Timerne medregnes som arbejdstid, dog 
kan der højst medregnes 14 timer.  

 På dage, som hverken er ud- eller hjemrejsedage, medregnes 14 timer. 
 På hjemrejsedagen optælles fra tidspunktet fra arbejdsdagens begyndelse til 

hjemkomsten. Timerne medregnes som arbejdstid, dog kan der højst medregnes 14 
timer.  

• Der udbetales tillæg i henhold til § 11.  
• Alle nødvendige udgifter i forbindelse med rejsen, herunder måltider, evt. transport mellem 

overnatningssted og programsat aktivitet osv., afholdes af arbejdsgiveren 
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Eksempel: 

En koncertrejse med afrejse tirsdag kl. 12.00 og hjemkomst lørdag kl. 18.00.  

Arbejdsdagens begyndelse fastsættes til kl. 7.00. 

Aktivitet Varighed Medregnes med 
Forberedende møder, 
kommunikation med elever, 
forældre, kolleger, ledelse, 
værter for turen mv.   

 Placeres i den almindelige, 
planlagte arbejdstid og 
medregnes dermed som 
arbejdstid i henhold til § 4, stk. 1, 
nr. 1. 

Tirsdag kl. 9.30-12.00  
Læreren deltager i/overvåger 
klargøring og pakning af skolens 
instrumentarium, som skal med 
på turen 

2 ½ time Medregnes med 2 ½ time i 
henhold til § 4, stk. 1, nr. 1. 

Tirsdag kl. 12.00 til onsdag kl. 
7.00 

19 timer 14 timer 

Onsdag kl. 7.00 til torsdag kl. 7.00 24 timer 14 timer 
Torsdag kl. 7.00 til fredag kl. 7.00 24 timer 14 timer 
Fredag kl. 7.00 til lørdag kl. 7.00 24 timer 14 timer 
Lørdag kl. 7.00 til lørdag kl. 18.00 11 timer  11 timer 
Læreren overvåger/deltager i 
udpakning og oprydning af 
skolens instrumentarium, lørdag 
kl. 18.00-19.00. Læreren kan 
forlade skolen kl. 19.15 

1 ¼ time 1 ¼ time 

Tillæg i henh. t. § 11 stk. 1  4 stk.  
Tillæg i henh. t. § 11 stk. 2  1 stk.  
  

 

 


