
 
 

Forhandlingsprotokol til Silkeborgaftalen 2021 
Indgået mellem Silkeborg Kommune ved Skoleafdelingen og Silkeborg Lærerforening. 
 

1. Frikøbte lærere, bilag 2 
Aftaleparterne er enige om, at der skal udarbejdes en aftaletekst vedrørende den arbejdstid, som 
frikøbte lærere indenfor kommunal ansættelse udfører uden for skolen. Denne aftale skal være på 
plads med udgang af april måned 2021. 
 

2. Den kommunale redegørelse 
Aftaleparterne er enige om, at vi hvert år til november har et møde, hvor redegørelsens endelige 
indhold aftales. Indholdet aftales med udgangspunkt § 2 Samarbejde på kommuneniveau. 
I november 2021, hvor det er første gang, at redegørelsen skal laves, er aftaleparterne enige om, 
at der skal bruges god tid til denne proces. 
 

3. Årshjul, bilag 3 
Aftaleparterne er enige om, at konkret inspiration til årshjul eller eventuelle aftaler om et 
kommunalt årshjul fastlægges på baggrund af de workshops, der er planlagt i foråret 2021. De 
endelige aftaler vedrørende dette fastlægges på et møde i juni 2021. 
Heri beskrives også, hvordan den fælles videndeling og vidensindsamling laves. 
 

4. Skoleplan 
Aftaleparterne er enige om at udarbejde en skabelon til, hvad en skoleplan som minimum skal 
indeholde. 
 

5. Prøveafvikling, bilag 6 
Aftaleparterne er enige om at nedsætte et prøveudvalg bestående af ledere og i første år 
tillidsrepræsentanter med erfaring med prøver. Tillidsrepræsentanterne udgør en gruppe, der 
allerede har arbejdet med opgaven. Prøveudvalget skal komme med et oplæg til en prøveaftale. 
Når dette arbejde er færdiggjort, aftales en prøveaftale mellem aftaleparterne. 
 

6. Forhåndsaftale 
Aftaleparterne er enige om, at der som led i indgåelsen af denne aftale foreligger et arbejde med 
at få justeret forhåndsaftalen, sådan at den passer med det nye aftalegrundlag vedr. arbejdstid. 
Dette arbejde skal senest gennemføres før sommerferien 2021. 
 
Silkeborg, den 5. marts 2021 
 
Thomas Born Smidt, Silkeborg Kommune  Niels Jørgen Jensen, Silkeborg Lærerforening 
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