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Kvotatimelæreres norm 
Sidst opdateret 20-05-2016/version 2.0/ 

 

Indhold 

 Ændringer 

 Centrale begreber 

 Generelt 

 Arbejdsgange 
 

Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor 

uden problemer hoppe direkte til det afsnit, som er væsentligt for dig. 

Centrale begreber kan bruges som en ordliste og en lynindføring i de be- 

greber, der omhandler elevflytninger. Generelt er en generel introduktion 

til emnet, og er især vigtig at læse første gang, man beskæftiger sig med 

elevflytninger. Arbejdsgange beskriver, hvordan man konkret skal betje- 

ne systemet, og kan bruges som et opslagsværk. 
 

Ændringer 
Vejledningen er lagt om til det nye layout. Der er ikke anvendt rettelses- 

markeringer. 
 

Centrale begreber 
Centralt be- 

greb 

Forklaring eller beskrivelse 

arbejdstids- 

aftaler 

Arbejdstidsaftalerne indeholder alle de grundlæggende 

parametre der styrer hvorledes lærernes arbejdstid opgø- 

res og aflønnes. 

normperioder Til et ansættelsesforhold hører der en række normperioder 

der fortæller hvad normen i den pågældende periode er  

for dette ansættelsesforhold. 

periodekørsel Ved afslutningen af en normperiode opgøres periodens 

resultat for hvert enkelt ansættelsesforhold og der dannes 

de saldoposteringer opgørelsen resulterer i. 

saldo- 

regnskab 

Saldoregnskab viser hvor mange timer hvert enkelt an- 

sættelsesforhold - i en given opgørelsesperiode - har an- 

vendt på undervisning hhv. øvrigt arbejde. Desuden vises 

en slags perioderegnskab. 
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Generelt 
Kvotatimelærere skal have udbetalt overtimer, hvis deres timetal overstiger 

normen for deres ansættelsesperiode. 
 

For at kunne styre det, skal systemet dels være i stand til at konstatere at der 

er tale om en kvotatimelærer og dels kunne finde den norm der skal anven- 

des for den pågældende ansættelsesperiode. 
 

Arbejdsgange 
I de følgende beskrives følgende emner: 

 

 Arbejdstidsaftaler 

 Normperioder 

 Periodekørsel mv. 

 Saldoregnskab 
 

Arbejdstidsaftaler 
På arbejdstidsaftalerne som vedrører kvotatimelærere skal der i feltet 

Kvotanorm markeres J for at systemet anvender den særlige beregning af 

kvotatimelærernenorm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normperioder 
For hver af de ansættelsesperioder en kvotatimelærer (inden for en opgø- 

relsesperiode) skal der registreres hvilken norm der gælder for denne pe- 

riode. 
 

Det gøres på vinduet B983 Normperioder. 
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På dette vindue angiver man hvilken periode det drejer sig om. Systemet 

vil så på grundlag af trimmeparameteren Normtimer_per_dag beregne 

hvor mange normtimer der er i den pågældende periode baseret på antal 

hverdage i perioden. Den beregnede værdi kan brugeren ændre hvis det  

er nødvendigt. Den norm der gemmes for perioden og det pågældende 

ansættelsesforhold danner grundlag for at bestemme antallet af overtimer 

i periode, når der køres en periode opgørelse. 
 

Periodekørsel mv. 
Når en man bestiller en periodekørsel (B072 Periodekørsel) for en kvota- 

timelærer vil systemet selv opdele denne så der sker en opgørelse for  

hver af de ansættelsesperioder for det enkelte ansættelsesforhold som lig- 

ger i den pågældende opgørelsesperiode. Periodekørslen vil anvende op- 

lysningerne om normen for de enkelte ansættelsesperioder og ansættel- 

sesforhold til at beregne antallet af overtimer. 
 

Udskrifterne B451 Foreløbig periodeoversigt, kvotatimelærere , B049 

Periodeopgørelse og B050 Periodeopgørelse, overordnet vil på tilsva- 

rende vis gøre brug af oplysningerne om periodenormer for kvotatimelæ- 

rere dvs. ansættelsesforhold som har en arbejdstidsaftale med J til Kvota- 

norm. 
 

Saldoregnskab 
Udskrifterne B019 Saldoregnskab, C019 Saldoregnskab og B041 Saldo- 

regnskab anvender oplysningerne om periodenormer for kvotatimelærere 

dvs. ansættelsesforhold som har en arbejdstidsaftale med J til Kvotanorm. 


