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Deltidsundersøgelse 2021 

GL har i perioden 18. januar 2021 til 19. marts 2021 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 1762 

fastansatte deltidsregistrerede medlemmer.  927 valgte at deltage i undersøgelsen, hvilket giver en svarpro-

cent på 53. 

Afsættet for GL’s undersøgelse er en mindre pilotundersøgelse omkring deltidsansættelse gennemført i for-

året 2014, samt en større undersøgelse gennemført i starten af 2017. Resultaterne fra disse undersøgelser 

pegede på, at et større antal fastansatte gymnasielærere arbejdede deltid grundet arbejdspres. 

Som en yderligere rammesætning for undersøgelsen skal det nævnes, at der er sket en markant stigning 

over de sidste otte år i antallet af især yngre kvinder og mænd, som har valgt at gå på deltid. Fra skoleåret 

2012/13 til 2015/16 var tallet fx steget fra 14 procent til 26 procent blandt 34-38-årige kvinder. Blandt 

mænd i samme aldersgruppe skete der en fordobling i andelen på deltid fra 6 procent til 12 procent. I skole-

året 2020/21 er deltidsandelen for disse aldersgrupper steget til hhv. 34 procent for kvinder og 14 procent 

for mænd. 
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Resumé 
Ud af 1762 medlemmer har 927 valgt at deltage i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 53. Under-

søgelsens resultater lægger sig i store træk op ad undersøgelsen fra 2017, om end der generelt kan konsta-

teres en udvikling i negativ retning. Der er således nu flere deltidsansatte, som peger på arbejdspres som 

begrundelse for valg af deltid. 

Størstedelen af respondenterne (59 pct.) anvender tidsregistrering, og i denne gruppe angiver 35 pct., at de 

kommer til at registrere flere timer, end de er ansat til i skoleåret 20/21. En mindre del af respondenterne 

(21 pct.) arbejder under en akkord/forståelse, og her angiver 27 pct., at de kommer til at registrere flere 

timer, end de er ansat til i skoleåret 20/21. 

En tredjedel af respondenterne angiver, at de arbejder flere timer, end de registrerer. Heraf angiver to tred-

jedele, at det drejer sig om skønsmæssigt 0-2 timer pr. uge, mens det for en tredjedel i den gruppe anslås 

at udgøre 2-10 timer ugentligt. 

91 pct. angiver, at de selv har valgt at gå på deltid. Flertallet i denne gruppe (66 pct.) angiver dog, at de har 

valgt at gå på deltid, fordi arbejdspresset er for stort. Blandt de toneangivende årsager til arbejdspresset 

peges på manglende tid til forberedelse, for mange elever/hold, ujævn arbejdsbelastning samt problemer 

med at få familielivet til at hænge sammen. 

Kun 7 pct. angiver, at de forventer at arbejde fuld tid i skoleåret 2021/22. 

Undersøgelsens resultater spejler en generel trend på det danske arbejdsmarked, hvor der over de sidste 

20 år er kommet markant flere deltidsansatte. Begrundelserne fra andre faggrupper for overgang til deltids-

arbejde svarer til de begrundelser, som gymnasielærere angiver (arbejdsbelastning og ønske om mere tid til 

privatlivet). Og som det også fremgår af fritekstbesvarelserne i nærværende undersøgelse, så kan der være 

mange forskellige årsager til, at man som gymnasielærer vælger en deltidsansættelse. Årsager som ikke 

nødvendigvis kan passes ind i en kvantitativ spørgeramme. Det kan derfor anbefales, at man som læser ori-

enterer sig i fritekstbesvarelserne ift. at få et mere nuanceret billede af årsagerne til deltidsansættelse. 

Køn 
Kønsfordelingen for fastansatte deltidsbeskæftigede gymnasielærere er 71 pct. kvinder og 29 pct. mænd. 

Der kan således konstateres en markant overvægt af deltidsansatte kvinder, idet kønsfordelingen for alle 

fastansatte kan opgøres til 56 pct. kvinder og 44 pct. mænd. 

Fordelingen af besvarelserne fra mænd og kvinder i undersøgelsen afspejler i overvejende grad kønsforde-

lingen i den samlede population af deltidsansatte, dog med lille overvægt af besvarelser fra kvinder (75 



 3 / 17 

pct.). Undersøgelsen er repræsentativ på øvrige demografiske og ansættelsesbetingede variabler (alder, 

fagfordeling mv.). 

Der kan konstateres en forholdsmæssig overvægt af kvinder i de humanistiske fag, mens mænd i højere 

grad er repræsenteret i de naturvidenskabelige og samfundsfaglige fag. 

 

Ansættelsesgrad 
44 pct. af respondenterne har en ansættelsesgrad på mellem 50 og 79 pct. (2017: 49 pct), mens 54 pct. har 

en ansættelsesgrad på mellem 80 pct. og fuld tid (2017: 41 pct.). Kun 2,4 pct. har angivet, at de har en an-

sættelsesgrad under 50 pct. 
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Mand

Kvinde

53%

76%

53%

34%
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7. Hvilke fag underviser du i? (angiv evt. flere svar) :: 4. Køn

Humanistiske fag Naturvidenskabelige fag Samfundsfag
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8 Hvilken ansættelsesgrad har du i skoleåret 20-21?

80 pct. eller mere (mellem 1680/1924 og 1344/1540 timer årligt svarende til mellem 29,6 – 37 timer pr. uge)

50 – 79 pct. (mellem 1343/1539 og 840/962 timer årligt svarende til mellem 18,5 - 29,6 timer pr. uge)

Under halv tid (under 840/962 timer årligt svarende til under 18,5 timer pr. uge)
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Skoletype 
76 pct. af respondenterne er beskæftiget på STX (2017: 71 pct.). Der kan konstateres en jævn fordeling af 

mænd og kvinder på de forskellige skoletyper. 

 

Deltid – hvorfor? 
Adspurgt svarer langt størstedelen af respondenterne, at de arbejder på deltid efter eget valg. Det er såle-

des 91 pct., som angiver, at det er tilfældet (2017: 90 pct.). 

 

 

Arbejdspres 

I gruppen af deltidsansatte, som er på deltid efter eget valg, angiver hver fjerde, at de godt kunne håndtere 

fuld tid, men at de ønsker at prioritere deres fritid (2017: 29 pct.). Knap hver tiende begrunder valget af del-

tid med, at de har beskæftigelse ved siden af.  
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9 Hvilken type skole er du ansat på?

STX HF VUC HHX HTX EUX
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15 Hvilket af de følgende udsagn passer bedst som begrundelse for, hvorfor du er på nedsat tid?

Det er den ansættelsesgrad, som skolen kunne tilbyde Det er efter eget ønske
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Arbejdspres er den mest tungtvejende begrundelse for at arbejde deltid. Det er således ca. 66 pct., som an-

giver, at arbejdspresset bliver for stort, hvis de skulle arbejde på fuld tid. Det udgør en stigning på 6 pro-

centpoint i forhold til undersøgelsen i 2017. Stigningen gør sig gældende for både mænd og kvinder, men 

udviklingen fra 2017 er mest markant for gruppen af mænd, hvor andelen, som har angivet arbejdspres 

som begrundelsen, er steget fra 36 til 46 pct. Samlet set er det dog flest kvinder, som angiver arbejdspres 

som begrundelse for at gå på deltid.  72 pct. af kvinderne angiver således arbejdspres som begrundelse 

(2017: 69 pct.). 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pct.

25%

66%

8%

1%

16 Du svarede efter eget ønske. Hvilken af følgende begrundelser passer bedst?

Jeg kunne godt håndtere fuld tid, men ønsker mere fritid

Arbejdspresset bliver for stort, hvis jeg er på fuld tid

Jeg har beskæftigelse ved siden af

Jeg er gået på deltid for at undgå afskedigelser på min arbejdsplads
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I forhold til 2017-undersøgelsen er der tilføjet svarkategorien ’Jeg er gået på deltid for at undgå afskedigel-

ser på min arbejdsplads’. Det kan konstateres, at kun meget få har angivet dette som årsag til deltidsansæt-

telsen. 

Begrundelserne varierer også alt efter hvilken metode, respondenterne opgør deres arbejdstid. Således an-

giver færre respondenter (59 pct.) på skoler, hvor man arbejder efter en akkord eller forståelse, arbejdspres 

som årsagen til at man har valgt at gå på deltid. Til sammenligning angiver 68 pct. af respondenterne på 

tidsregistreringsskoler og 69 pct. på skoler, hvor ledelsen ensidigt tilrettelægger arbejdet, at arbejdspres 

forhindrer dem i at arbejde på fuld tid. 

 

Årsager 

Respondenterne er i undersøgelsen blevet spurgt til årsagerne til arbejdspresset. 

17 Du har svaret, at arbejdspresset bliver for stort. Hvilke af følgende 

begrundelser passer bedst (sæt evt. flere krydser) 
2017 2021 

Som følge af nedskæringer på min skole 20% 25% 

Hvis jeg er på fuld tid, har jeg ikke mulighed for at forberede mig ordent-

ligt 
49% 62% 

Hvis jeg er på fuld tid, har jeg for mange elever/hold 53% 67% 

Hvis jeg er på fuld tid, er den pædagogiske opgave for omfattende 26% 38% 

Hvis jeg er på fuld tid, kan jeg ikke få mit familieliv til at hænge sammen 57% 62% 

Hvis jeg er på fuld tid, vil den ujævne arbejdsbelastning påvirke mit fami-

lieliv 
55% 60% 

Samarbejdet med andre lærere tager mere og mere tid 12% 9% 

Mængden af administrative opgaver betyder, at jeg på fuld tid ikke ville 

have tid/overskud til at levere god nok undervisning 
22% 22% 

Sygdom 25% 20% 

Andet 10% 10% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Tidsregistrering og ledelsens skøn

Akkorder/forståelse

Der er ikke en akkord, men jeg tidsregistrerer heller ikke,

så arbejdstiden opgøres ved, at lederen bestemmer, hvad

de tildelte opgaver burde tage af tid

Ved ikke

24%

30%

21%

30%

68%

59%

69%

67%

8%

10%

9%

4%

1%

0%

1%

0%

16. Du svarede efter eget ønske. Hvilken af følgende begrundelser passer bedst? :: 10. Efter hvilken 

metode opgøres dit arbejde?

Jeg kunne godt håndtere fuld tid, men ønsker mere fritid

Arbejdspresset bliver for stort, hvis jeg er på fuld tid

Jeg har beskæftigelse ved siden af

Jeg er gået på deltid for at undgå afskedigelser på min arbejdsplads
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Her angives manglende forberedelse, antallet af elever/hold, den ujævne arbejdsbelastning og særligt mu-

ligheden for at få arbejde og familieliv til at hænge sammen, som de mest tungtvejende årsager. Der kan 

generelt spores en negativ udvikling i de fleste af svarkategorierne fra 2017 til 2021. Det er kun i kategori-

erne samarbejdet med andre lærere og sygdom, at færre har angivet disse som årsagen til arbejdspres, 

mens der er status quo ift. mængden af administrative opgaver som begrundelse. 

Isolerer man de tungtvejende årsager, kan der igen konstateres forskelle mellem mænd og kvinder. 

17. Du har svaret, at arbejdspresset bliver for stort. Hvilke af følgende begrundelser passer bedst (sæt 
evt. flere krydser) 

  Hvis jeg er på fuld tid, 
har jeg ikke mulighed 
for at forberede mig 
ordentligt 

Hvis jeg er på fuld tid, 
har jeg for mange 
elever/hold 

Hvis jeg er på fuld tid, 
kan jeg ikke få mit fa-
milieliv til at hænge 
sammen 

Hvis jeg er på fuld tid, 
vil den ujævne ar-
bejdsbelastning på-
virke mit familieliv 

Mand 55% 60% 50% 54% 

Kvinde 64% 68% 64% 62% 

 

Kvinder vægter højere i samtlige begrundelser - herunder særligt i forhold til muligheden for at få familieli-

vet til at hænge sammen. 

En tredjedel af respondenterne angiver, at de arbejder flere timer, end de registrerer. Heraf angiver to tred-

jedele, at det drejer sig om skønsmæssigt 0-2 timer pr. uge, mens det for en tredjedel i den gruppe anslås 

at udgøre 2-10 timer ugentligt. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pct.

66%

23%

10%

1%

12 Arbejder du reelt flere timer, end du registrerer set over et skoleår?

Nej Ja - skønsmæssigt 0-2 timer pr. uge

Ja - skønsmæssigt 2-10 timer pr. uge Ja - skønsmæssigt mere end 10 timer pr. uge
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Pension 
Deltidsansættelse har konsekvenser for pensionsindbetalingen, og dermed på pensionsudbetalingen. Til 

afdækning af dette er der i forhold til undersøgelsen i 2017 tilføjet et spørgsmål om, hvorvidt respondenten 

har søgt rådgivning hos MP Pension. 

 

Som det fremgår, har kun ca. hver femte søgt rådgivning hos MP Pension omkring de pensionsmæssige 

konsekvenser. Det peger på, at GL skal have større fokus på, at medlemmerne gøres opmærksom på denne 

rådgivning. 
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22%

78%

20 Deltidsansættelse har konsekvenser for din pension - har du søgt rådgivning hos MP Pension 

ifbm. din deltidsansættelse?

Ja Nej
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Tekstbesvarelser 
Rigtig mange respondenter har heldigvis valgt at udfylde fritekstbesvarelsen i spørgeskemaet. Kommenta-

rerne medvirker til at give et mere kvalitativt input til undersøgelsen og til at nuancere de bagvedliggende 

årsager til, hvorfor man har valgt at gå på deltid. Besvarelser er blevet bortsorteret i det omfang, at det dre-

jer sig om spørgeskematekniske input. Disse besvarelser vil blive taget til efterretning i det tilfælde, at GL 

gennemfører deltidsundersøgelsen igen på et senere tidspunkt. Besvarelser med meget enslydende ordlyd 

er af overskuelighedsmæssige årsager også bortsorteret/lagt sammen. For at skabe overblik er besvarel-

serne blevet inddelt i kategorier: arbejdspres, ujævn arbejdsbelastning, deltid som et gode, sygdom, deltid 

som aftrapning og andet. 

Generelt kan det konstateres, at besvarelserne understøtter resultaterne af den kvantitative del af spørge-

skemaundersøgelsen. Rigtig mange beskriver en hverdag, hvor arbejdspres og skæv arbejdsbelastning umu-

liggør en fuldtidsansættelse. Der er dog også mange, som peger på deltidsansættelse som et gode, og som 

en mulighed for at etablere selvvalgt retræteordning.  

Arbejdspres 

• Det er efterhånden blevet så hårdt at være gymnasielærer, at man er NØDT til at være på deltid. Vi får flere og flere hold, vo-

res elever bliver mere og mere umodne og uselvstændige og vi har flere og flere elever der ikke burde gå på STX-gymnasium 

og derfor er ekstrem tidskrævende. 

Det resulterer i en konstant tilstand af stress og en virkelig ødelæggende følelse af hele tiden at være bagud og ikke kunne 

levere et ordentligt stykke arbejde. Det minder mere om brandslukning end gennemtænkt arbejde og det går ud over ele-

verne og os. 

Særligt de eksperimentelle fag lider, da man simpelthen ikke har ordentlig tid til at forberede eksperimentelt arbejde (for slet 

ikke at tale om oprydning).  

Elever og lærere mistrives som aldrig før (også selv om man tager Corona ud af ligningen) og det er på tide at regeringen 

indser at de er gået alt alt for langt med deres besparelser. 

• Vi er meget pressede og lønnen er meget lav. Det er ikke rimeligt med sådan en lang uddannelse. 

• Efter reformen har arbejdspresset været for stort til, at jeg kan arbejde fuldtid. Pga ujævnt arbejdspres vil jeg skulle arbejde 

42-48 timer om ugen, og det kan jeg ikke holde til mere. Jeg har været syg med stress en gang. 

• Jeg kan ikke forestille mig at arbejde på fuld tid igen, nogensinde. Jeg bliver måske nødt til det af økonomiske årsager, men 

det hænger ikke sammen med familieliv med små børn at være fuldtidsarbejdende gymnasielærer. Det troede jeg, hvorfor jeg 

uddannede mig, så jeg kunne blive gymnasielærer. Jeg forventer ikke, det ændrer sig fremadrettet, men kun bliver værre. Det 

er en sektor under konstante besparelser samtidig med, at mængden af ikke-egnede kursister på HF stiger (i hvert fald på min 

skole). Jeg ville ønske, at udviklingen ville vende, så vi fremadrettet kunne se, at der ville blive tilført flere penge til ungdoms-

uddannelserne, men alt tegner jo til, at det ikke vil ske. I mange år er det i al fald kun blevet en værre og værre arbejdsplads, i 

forhold til den belastning man er udsat for med arbejdspres og ikke-egnede unge. Flere på min skole, der ligner mig (kvinder 

med små børn ansat der i 7-9 år) har sagt op, gået ned med stress eller er på deltid. Et fuldtidsarbejde som gymnasielærer er 

reelt mere end et fuldtidsjob, i mange perioder er det meget mere. Måske har vi lang sommerferie, men det hjælper ikke fami-

lielivet i en presset hverdag. Vi tidsregistrerer på min skole, men ledelsen kigger ikke på det. Hvis man siger, der er for meget 

arbejde, så er beskeden, at man få finde hjørner at skære. Det er demotiverende og hårdt. Jeg er begyndt at kigge efter job 

uden for gymnasiesektoren af disse årsager, selvom jeg elsker at undervise. 

• Skolen har beskåret min 'fællespulje' svarende til min ansættelsesprocent. Jeg bliver dog stadig sat til at komme til møder, 

pædagogiske arrangementer, åbent hus osv. på lige fod med mine fuldtidskollegaer, hvilket gør at jeg mangler timer i sidste 

ende. Jeg har heller ikke 'stordriftsfordele' som mine fuldtidsansatte kollegaer, der kan køre hold parallelt. Dvs. at jeg samlet 

set skal nå relativt mere i min arbejdstid end mine fuldtidsansatte kollegaer. De er dog selvfølgelig i perioder langt mere ned-

kørte end mig, da jeg samlet set har mindre. Det gør dog også, at jeg til tider kommer til at løse for mange fællesopgaver, 

fordi de fuldtidsansatte ikke har tid. Ledelsen mener dog, at det er mit problem at overholde min afsatte årsnorm på trods af 

ugennemsigtighed i ekstraopgaver mv. 

• Dengang jeg gik på nedsat tid, var det for at have bedre tid til små børn hjemme. Så man ikke skulle aflevere meget tidligt og 

hente meget sent hver dag. 

Men siden da er arbejdspresset steget, så jeg kunne godt tænke mig at svare "ja" til begge svar under begrundelsen "mere 

fritid" og "for stort arbejdspres på fuld tid". 
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Men strengt taget ved jeg ikke hvor meget mere, jeg ville blive presset.  

Måske ville kvaliteten af mit arbejde bare falde mere. 

• Er gift med en anden gymnasielærer, det ligesom mig underviser i naturvidenskabelige fag. Det betyder at vi ofte oplever 

spidsbelastning på samme tid, og det hænger ikke sammen med to små børn. Synes desuden tempoet er så højt når jeg er på 

arbejde, at det ikke er holdbart at køre i det tempo så mange timer om ugen som fuld tid kræver... 

• Jeg har svaret, at jeg er gået ned i tid pga ønske om mere fritid. Men jeg føler også, at det stigende arbejdspres bidrager til 

dette ønske. For hvis jeg skal have både arbejdsglæde og nyde min fritid, så skal der skrues ned for antallet af konfrontation-

stimer. 

• Grundforløbet betyder skæv arbejdsbelastning henover skoleåret. Dette kan være yderligere en grund/ incitament til at gå ned 

i tid, fordi flere timer bliver presset sammen, enten i grundforløbs-perioden eller efter denne.  

Så det er et ekstra argument for at få afskaffet grundforløbet, i hvert fald i den nuværende form. 

• Det er lidt problematisk, at det i så høj grad er op til den enkelte at lave en aftale om, hvordan deltiden skal opfattes/ud-

munde sig i det enkelte tilfælde. Jeg har ønsket en ugentlig fridag, men det har jeg ikke altid kunnet få + jeg har haft dage fra 

8-16, men mange mellemtimer - på den måde oplever jeg ikke (nok), at jeg er på nedsat tid. Det kunne være en stor hjælp, 

hvis der kunne komme nogle tydeligere rammer/retningslinjer/anbefalinger for, hvordan deltid kunne se ud. Jeg oplever ikke, 

at jeg kan stille krav til, hvordan mit skema skal se ud, således at jeg kan mærke den nedsatte tid (og det er i nogen grad også 

ok), men hvis jeg skal kunne mærke det i en travl hverdag, skal der ikke være for mange dage fra 8-16 (så mine børn skal være 

i institution fra 7:15-16:45).  

• Jeg ville gerne være på fuldtid, hvis antal undervisningstimer, var som det var før 2013. Jeg fandt min gamle portefolie fra 

2013-2014 i sommers og så at arbejdsopgaverne i min portefolie for 19/20 var fuldstændig enslydende. Forskellen er, at i 

2013-2014 var jeg ansat på fuldtid, hvor jeg i 2019/20 var ansat på 80%. Samme opgaver nu kun med 80% i løn. Så ja, det har 

helt sikkert noget med nedskæringerne at gøre.  

Jeg er blevet bedre til at forberede mig mindre og springe over hvor gærdet er lavest, men det gør også, at jeg ikke er den 

lærer, jeg gerne ville være og det tager noget af arbejdsglæden. 

• Jeg er glad for, at I laver denne undersøgelse. Der virker urimeligt, at man skal gå på deltid for at få tingene til at hænge sam-

men. 

• Grundlæggende ville jeg gerne have at GL arbejde for en nedsættelse af arbejdstiden, generelt. 

Der er mange af mine kollegaer der er meget pressede, især når de arbejder fuldtid. Jeg har flere gange oplevet kollegaer der 

græder for presset mellem familie og arbejdsliv bliver for hårdt. 

Med det pres vi har i øjeblikket, burde vi arbejde for en kortere arbejdsuge, så vi i højere grad kan klare arbejdspresset. 

• Jeg ved, at deltid har konsekvenser for min pension - og føler det som endnu et pres/en kritik. Jeg når ikke til pensionen, hvis 

jeg skal arbejde med så meget overbelastning hele mit voksne arbejdsliv. Og jeg elsker at undervise. 

• Jeg blev ansat første gang i år 2008 hvor jeg havde 3 matematik hold der svarede til en fuldtid ansættelse. For et par år til-

bage, omkring år 2015, fik jeg tildelt 2 matematik hold og 4 psykologi hold som skulle svare til 100% ansættelse. Det synes jeg 

var al for mange hold, så jeg valgte at gå ned på deltid på de 80%. Både for det var for stor en mundfuld og fordi det vil 

presse min familiesituation. 

Men nu har jeg 2 matematik hold og 2 psykologi hold og det svarer til 80%. 

• Arbejdsbelastningen med at rette opgaver i de humanistiske fag er særdeles omfattende - ikke mindst med reformen, hvor 

antallet af fordybelsestimer til danskfaget er øget betydeligt. 

• Vedrørende årsager til at jeg er ansat på nedsat tid: Simpelthen for at undgå at brænde sammen med stress. 

Jeg holdt kun til 2 års ansættelse på fuld tid, før situationen blev kritisk. 

• Jeg har mindre børn (2, 8 og 10 år). Der vil nok være en sammenhæng mellem ønske om deltid og børn. 

Hvis jeg arbejder fuld tid har jeg følelsen af aldrig at have fri. Eksempel: Når jeg arbejder fuld tid ved jeg, at jeg skal tænde 

computeren igen, når børnene er puttet. Det betyder, at jeg er mindre tålmodig med at få dem til at sove, og det bliver oftere 

konfliktfyldt, end når jeg ikke skal arbejde om aftenen. 

Bare et eksempel på, hvorfor jeg har valgt deltid. 

Helt generelt handler det om at have mere luft i hverdagen, så der er overskud til, at alt ikke kører helt efter en snor. 

• I mange år har jeg haft det fint med at arbejde på fuld tid. 

Men der er især to grunde til at jeg vælger deltid fremover. 

Dels er arbejdet blevet intensiveret med mindre forberedelsestid og indflydelse og dermed mindre tid til den mere spæn-

dende udvikling af undervisningen. Og dels er arbejdet mere ujævnt fordelt på året med mindre mulighed for at skubbe be-

lastningen selv. 

Det giver nogle ret kraftige spidsbelastninger når man er på fuld tid. 

Dem er jeg helst fri for, da jeg godt kan mærke at jeg ikke helt har de kræfter til at knokle igennem som jeg havde som yngre. 

• Så selv om jeg er gået voldsomt ned i tid for at få en mere jævn arbejdsbelastning så mit familieliv kan hænge sammen og jeg 

kan præstere ordentligt på arbejdet ja så oplever jeg alligevel at det nogen gange er helt umuligt at få det hele til at hænge 



 11 / 17 

sammen.  

Jeg oplever at problemet er blevet meget mere udtalt efter den nye reform. Her peaker min arbejdsbelastning i forbindelse 

med NV SRO og SRP. Således at jeg i disse perioder arbejder mere end en fuldtidsansat arbejder i gennemsnit. 

• Jeg laver stort set det samme, som da jeg var på fuld tid, men er gået 30% ned i løn. 

• Jeg tidsregistrerer, men får ikke løn for mine overarbejdstimer da ledelsen skønner at mine opgaver ikke burde tage så lang tid 

og jeg derfor burde arbejde mere effektivt. 

• Fra jeg startede med at undervise i 2009 til nu kræver en fuldtidsstilling at jeg løser flere opgaver, har flere hold mm. dvs. jeg 

har mindre forberedelsestid til min undervisning nu. Spidsbelastede perioder findes heller ikke i samme grad, nu føles hver 

uge som en spidsbelastning. 

• I lang tid bad jeg ikke om nedsat tid, da jeg ikke mener det bør være nødvendigt at gå ned i tid for at kunne udføre sit job 

uden at det får psykiske og fysiske konsekvenser, men mit privatliv og mit mentale helbred ville ryge, hvis jeg fortsatte på fuld-

tid. 

• Det er mit indtryk, at mange er på nedsat tid for at kunne holde til jobbet. Det er en gængs opfattelse, at 80% ansættelsesgrad 

er lig med 100% arbejdsbelastning. 

Vi har brug for færre konfrontationstimer og en bedre forberedelsesfaktor, for det er simpelthen ikke i orden at skulle gå ned i 

tid, dvs. løn, for at beholde en reel fuldtidsansættelse. 

• Den primære årsag til at jeg ønsker at arbejde mindre er, at jeg begyndte at føle mig udbrændt. Der bliver hele tiden stillet 

større krav til en gymnasielærer og arbejdet bliver stadig mere komplekst. Det gælder både fagligt og pædagogisk. Jeg synes 

at jeg konstant stilles over for krav om nye kompetencer (både fagligt og pædagogisk), og dette er ikke kun inden for det 

sidste år med nye udfordringer i forhold til virtuel undervisning. At udvikle nye kompetencer kan selvfølgelig være interessant 

nok, men mængden af forskellige ting man skal kunne forholde sig til, bliver i længden udmattende. Og ofte er det op til læ-

rerne selv at anskaffe sig disse kompetencer - det er bare en del af alt det andet arbejde. Desuden har OK 13 og flere år med 

2% nedskæringer haft en mærkbar effekt på arbejdsbyrden, som bare øges og øges. Den arbejdsbyrde jeg har nu på nedsat 

tid, ville være fuld tid for en del år tilbage. Desuden har vi på min skole i GL-klub regi, forsøgt at lave en liste over alle de ar-

bejdsopgaver vi har ud over undervisning. Det er en meget lang liste, og det er alle arbejdsopgaver som enten er usynlige 

eller ikke tidssat på vores arbejdspapir. Man kan nogle gange godt få den følelse, at skolens ledelse misbruger deres magt 

over vores arbejdstid, til at læsse flere og flere opgaver på lærerne. 

• Jeg underviser i dansk, som er et forberedelsestungt fag uden egentlige lærebøger. Vi sammensætter selv emnerne. Det tager 

langt tid. Andre fag har lærebøger, sim de følger fra A til Z. Samme opgaver, samme pensum år efter år. Vi retter danske stile, 

der er 6, 7 sider lange. Andre retter regneopgaver med løsningsforslag. Jeg FATTER IKKE at der ikke skal være forskel på time-

normeringen. Jeg dør af stress, hvis jeg skulle være på fuld tid. Jeg har kolleger i VØ og matematik, der sagtens kan arbejde 

med overtid. Det er SÅ urimeligt. 

• Selv om jeg har svaret "ved ikke" i forbindelse med akkorden i forhold til reel arbejdsbelastning, er der ingen tvivl om, at jeg 

periodisk arbejder langt over min akkord - i årets første uger har jeg nok nærmest arbejdet fuld tid. Og selv om jeg så i andre 

perioder, kan arbejde under akkorden, ændrer det ikke på det forhold, at jeg netop ikke kan holde til fuld tid: det stresser mig, 

jeg kan ikke sove, slappe af, få overskud, fordi jeg enten føler, jeg er bagefter, eller bliver helt tappet for energi. Det er mindre 

anstrengende ikke at skulle have fysiske "konfrontationstimer" p.g.a. covid19, men det er også enormt frustrerende ikke at 

kunne kommunikere direkte med eleverne, og det kræver uforholdsmæssig meget forberedelse. Så i forbindelse med covid19-

lockdown vil jeg sige, at arbejdet er mindre udmattende på grund af det ret begrænsede samvær med elever og kolleger (men 

begge dele er også et stort afsavn); til gengæld er det mere stressende, fordi der er så meget forberedelse. 

Hvad angår deltid, så forventer jeg aldrig (og håber heller ikke) at komme op i tid igen. Tværtimod satser jeg på at kunne gå 

på selvbetalt pension som 60-årig, da jeg er tæt på at være udbrændt allerede nu (som 53-årig). 

• Jeg har økonomisk ikke behov for at arbejde på fuld tid, og jeg er derfor heller ikke bekymret for pensionens størrelse. Jeg er 

mere bekymret for, om jeg vil blive ved med at være glad for at være gymnasielærer, hvis jeg skal arbejde så hårdt. I rå tal har 

jeg lige så meget undervisning nu på 75% tid som jeg havde, da jeg blev ansat på fuld tid i 2000. Rettereduktionen er blevet 

mindre, men det er bestemt ikke blevet mindre krævende at stå overfor eleverne. Jeg kunne ikke krydse af, at der på min skole 

både er stx og hf og særlig den sidstnævnte gruppe er pædagogisk meget krævende 

• Mængden af tid (tidsregistrering) er ikke et fyldestgørende mål for hvor belastende arbejdet er, og om man har en passende 

mængde arbejdsopgaver. 

Den mængde arbejdsopgaver jeg forventes at varetage er steget væsentligt de sidste år. 

Jeg har både flere hold jeg skal undervise, flere administrative opgaver og flere møder. 

Jeg skal nok sørge for ikke at bruge mere tid end jeg er ansat til. Min tidsregistrering kommer til at passe. 

Men måden jeg gør det på er: 

1: At løbe stærkere.  

Hvis man har flere arbejdsopgaver, men skal udføre dem på mindre tid, må man løbe stærkere. At løbe stærkere gør at man 

bliver hurtigere træt. Derfor kan jeg ikke holde til at være på fuld tid længere. 
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2:At gøre arbejdet dårligere end jeg kunne tænke mig, på trods af at jeg løber stærkere.  

Herunder: Mindre velforberedt undervisning. Opgaver rettet sparsom, og eleverne laver dem i grupper så der ikke er så mange 

at rette. Det får eleverne mindre ud af. 

Ujævn arbejdsbelastning 

• Hvis jeg er på fuld tid og primært arbejder i skoleugerne, så er det i snit 42 timer om ugen. Og nogle uger mere pga. ujævn 

arbejdsbelastning. Det vil kræve at jeg arbejder om aftenen. Det gider jeg ikke.  

På nedsat tid kan jeg arbejde almindelig 35-37 timer om ugen og dermed undgå at arbejde om aftenen samtidig med at jeg 

kan holde fri i skoleferierne. Det fungerer for mig. 

Hvad hjælper det med en højere pension hvis man er død af stress inden? 

• Jeg synes det er helt urimeligt, at overarbejde beregnes på årsplan og ikke på månedsbasis som for andre jobs. Min arbejds-

belastning er meget skæv. Hvis min arbejdsbelastning ikke var så skæv, så kunne jeg godt arbejde fuld tid, men jeg orker ikke 

de travle perioder, så hellere mindre i pension... 

• Jeg kunne sagtens arbejde fuld tid hvis jeg havde en mere jævn arbejdsbelastning. Det ville betyde færre undervisningsfrie 

uger (skoleferier). Dette ville passe mig fint og måtte gerne være noget som GL arbejdede for. 

• Mit behov for at gå på deltid skyldes i høj grad branchens meget skæve arbejdsbelastning, hvilket grundforløbet og AP be-

stemt ikke har hjulpet på. Jeg har med 3 børn ikke mulighed for i nogle perioder at lægge så mange timer, som en fuldtidsstil-

ling kræver. Dette er særligt gældende for grundforløbet, der skaber meget dårlige arbejdsvilkår ved skæv arbejdsbelastning 

for de lærere, der har AP og ØG. 

• Det er taget med men jeg vil gerne gøre ekstra opmærksom på at den absolut største årsag til at jeg er på nedsat tid er at jeg 

oplever så store udsving i arbejdsbelastningen at det i perioder er næsten umuligt at få min liv til at hænge sammen. 

Jeg er ansat på 26 timer pr uge svarende til 65 % og har her i januar pga. af SRO oplevet at have flere uger med 45-55 timers 

tidsregistrering. Hvis jeg har fuldtids ansat ville det jo svare næsten til det dobbelt hvilket er helt umuligt. 

• Jeg synes især at den skæve arbejdsbyrde igennem året er meget belastende. Undervisningen med 1.gérne der starter først i 

november gør, at undervisningen af 1.g bliver for komprimeret. Med grundforløbet skal eleverne socialiseres to gange, både i 

grundforløbs klassen og i deres studieretning. Strukturen i reformen har derfor blot gjort alting endnu mere fragmenteret.... 

• Tidsregistreringen fungerer ikke som redskab til at gardere os mod det grænseløse arbejde. Det er udsvingene henover året, 

med de enkelte uger med 50-60 timers arbejde, som jeg vil undgå, og som er årsagen til at jeg er på "nedsat løn" (hvilket ville 

være en mere korrekt betegnelse end "nedsat tid"). Desuden har jeg ingen hold af den type, som gentages år efter år. Der går 

oftest 3-5 år imellem at jeg har hold af samme type (dvs. niveau+klassetrin), så jeg genopfinder alle forløb hver gang. Det 

tager også ekstra tid. 

• Som idrætslærer på hf findes idræt C kun i efterårssemestret. Det skævvrider mine undervisningstimer (22 lektioner à 45 min. i 

efteråret og 16 lektioner i foråret) i en sådan grad, at jeg har valgt at gå på nedsat tid (efter en stresssygemelding). Det påvir-

kede mit privat- og familieliv i for stort et omfang at være på fuld tid.  

Jeg ville gerne være på fuld tid, hvis jeg kunne have en jævn fordeling af undervisningstimerne over hele året (altså 19 lektio-

ner om ugen både efterår og forår).  

Jeg har kollegaer på skolen, der er i samme situation. Det er svært/ umuligt at finde arbejdsopgaver til os alle, der kun ligger i 

forårssemestret/ udjævner arbejdsbelastningen. 

 

Deltid som et gode 

• Blot understrege, selvom det også fremgår af spørgeskemaet, at mit valg om at være på deltid ikke har med børn/familie at 

gøre (som det ellers typisk har for kvinder i trediverne), men skyldes en kunstnerisk beskæftigelse ved siden af.  

Desuden, mht. pension, at jeg har benyttet mig af AkademikerPensions tilbud om at indbetale ekstra nu til pension. 

• Jeg gik på deltid, da min kone fik karrierejob i et år så jeg skulle tage mig af familien.  

Jeg har ikke noget problem med at være på fuldtid og er det igen efter sommerferien. 

• Jeg er gået på deltid af flere årsager: 

- Jeg vil gerne have mere tid sammen med mine børn mens de er små: give mulighed for fridage, hente tidligt, være mere til 

rådighed i hverdagen 

- Jeg laver forlagsarbejde ved siden af (læremidler og oversættelser), som jeg også gerne vil have tid til (men uden at dø af 

stress!) 

 

Jeg er altså ikke gået på deltid, fordi jeg ikke kunne få hverdagen til at hænge sammen, MEN: Jeg er gået på deltid for at få 

hverdagen til at hænge sammen på den måde, JEG godt kunne tænke mig - med mere tid hjemme. Jeg har været på deltid 

siden 2016/2017 med 30/t ugen, og siden 2018/2029 på 25/t ugen. Når jeg kigger på mine fuldtidsansatte kolleger (både med 
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og uden børn) er jeg SÅ glad for den beslutning, fordi jeg har mere overskud til mine hold og til at tænke kreativt og finde på 

ting - uden at arbejde mere, end jeg er ansat til. 

 

Desuden synes jeg, at det er værd at tage med, at vi har en branche, hvor det er MULIGT at gå ned i tid. Jeg har mange venin-

der i andre brancher, som rigtig gerne vil arbejde mindre, men det har de ikke mulighed for. Så måske skyldes de meget høje 

tal OGSÅ at vi simpelthen blot har muligheden for at arbejde mindre, og derfor benytter flere sig af det. Jeg anerkender, at der 

er sket en stigning efter OK13, men det andet perspektiv er også værd at tage med. 

• Deltid fungerer på alle måder fint for mig og den lavere pension er ikke et problem med mit forbrug. Jeg bruger tidsregistre-

ring som et værktøj til at styre og fokusere mit arbejde gennem året. Hvis jeg i en periode har registreret mange timer, så ar-

bejder jeg i den følgende periode mindre. Jeg kan godt finde knapper at skrue på fx forberedelse, feedback, deltagelse i fæl-

                        “                          ”                          mvittighed og får stadig god feedback på min 

undervisning fra mine elever. 

• Ja, jeg synes jeg virkelig at jeg (efter flere år som deltidsansat) har lært IKKE at arbejde mere end jeg bliver betalt for!  Det kan 

kun lade sig gøre, fordi jeg konsekvent beder om at få parallelhold (samme fag på samme niveau i forskellige klasser) og der-

med kan "genbruge" en del opgaver og elevaktiviteter fra det ene hold til det andet. I starten arbejdede jeg for meget og lan-

dede på for mange plustimer ved skoleårets afslutning, men nu er jeg blevet bedre til at sige "godt nok!" og stoppe i tide. 

Men det kræver sindssyg hård selvdisciplin og levner ikke meget tid til kollega-small-talk undervejs, fordi jeg skal være meget 

fokuseret for at kunne nå at rette og forberede mig inden for den angivne arbejdstid. Men jeg er SÅ glad for ikke at være på 

fuld tid fordi jeg prioriterer min familie meget højt. Det er det hele værd. Jeg synes, man skulle se på deltidsansatte medarbej-

dere som en kæmpe ressource. Jeg er mindre syg, har mere overskud, kan dække et frimodul hos en klasse, fordi jeg ikke i 

forvejen har så mange andre hold, og jeg er derfor langt mere fleksibel end andre kolleger. Jeg ved ikke hvorfor der er så me-

get negativ fokus på deltidsansatte medarbejdere. For mit vedkommende er det et aktivt tilvalg, og jeg mener jeg yder en 

bedre indsats end hvis jeg havde fuld tid (= mindre overskud i hverdagen) end jeg har nu! 

• Jeg arbejdede i mange år i det private erhvervsliv på et højt lønniveau. Samtidig var jeg heldig med mine investeringer, hvilket 

bevirkede, at jeg for 15 år siden kunne trække mig tilbage og nøjes med et retrætejob på deltid i det offentlige. 

• Jeg elsker mit arbejde. Det passer mig fremragende at være på 75% nu efter et par år. 

• Jeg er meget glad for at være deltidsansat. Jeres undersøgelse virker meget indledende, men eftersom der vist spørges til 

hvad man ønsker næste år, ønsker jeg blot at understrege ovennævnte tilfredshed. 

• Jeg er 71 år og har arbejdet på fuldtid indtil jeg blev 67 år. Så gik jeg ned i tid og begyndte samtidig at modtage pension.  

Jeg stopper efter eget ønske med at arbejde d. 1. november - altså efter grundforløbet.   

• Jeg fik allerede i 2003 en fastansættelse på halv tid. Det er jeg glad for. 

• Jeg har trods min alder på 54 en søn på 2 og et halvt år. Jeg ønskede ganske enkelt mere tid til at være far og ægtemand. 

Desuden er husstandens samlede økonomi særdeles sund (min kone tjener 60000-80000 kr. pr. måned, og jeg har en temme-

lig stor opsparing), så der var ingen økonomiske problemer i at gå ned på 80% tid. 

• Er på deltid efter eget frit valg og med tak til en fleksibel skole. Deltid er et gode i mit tilfælde. 37 timer er ikke lykken for alle. 

Vi er forskellige, og det skal er være plads til.  

 

Jeg er med på, at der kan være problemer i det i mange andre tilfælde, men det er ikke automatisk sådan for alle. 

• Den mere detaljerede grund til deltid 

 

Jeg er fx på deltid, fordi jeg er tilsynsførende, holder en del kurser, indimellem skriver en artikel eller har lidt forlagsarbejde, og 

er censor i teoretisk pædagogikum. Desuden spiller jeg i en trio og giver koncerter. Det ville blive for meget oven i en fuldtids-

stilling, da jeg også gerne vil være en nærværende far for mine børn på 7, 11 og 13. Så for mig er det et stort privilegium, som 

jeg nyder, at jeg stort set selv kan bestemme min ansættelsesprocent år for år ift. hvad jeg i øvrigt har af aktiviteter i mit (ar-

bejds-)liv. 

• Når man har været på nedsat tid i 3 år er det som om at andre ting kommer til at fylde mere og skolen ikke længere er så 

vigtig - det gør noget ved motivationen i forholdet til ansættelsesstedet, men også i forhold til et liv uden stress og større 

tilfredshed i al almindelighed. Pengene skal man så ikke tænke på. Og det går meget godt sådan. 

• Jeg er glad for at gymnasieskolen er en arbejdsplads hvor det relativt nemt kan lade sig gøre at gå ned på deltid.  På mange 

andre jobs er dette ikke en mulighed.   

• Jeg har været på fuld tid i mine første 10 år som underviser på STX. Nu har vi tre børn (14år, 9år og 3år), som jeg gerne vil 

bruge noget mere af min tid på. 

Det er derfor helt mit eget valg, at jeg (og min mand) er på deltid (begge 80%) og jeg er vældig glad for, at dette er en mulig-

hed. Jeg håber, at GL husker på, at deltid også er et privilegie og ikke kun et nødvendigt onde for medarbejdere, der ikke kan 

overkomme fuld tid (måske fordi de så arbejder fuldtid + ekstra) 
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Sygdom 

• Jeg er på halv tid pga. stress. Jeg får midlertidig invalidepension for resten. Dog vil Akademikerpension nok snart have mig 

over i det kommunale system, da de ikke anerkender stress som en varig tilstand. 

• Jeg har haft stress tilbage i 2015, og får ofte stresssymptomer i løbet af skoleåret, så jeg tør ikke gå mere op i tid på nuvæ-

rende tidspunkt, selvom det påvirker min pension. Jeg er gået 5% op i tid fra sidste år, og håber at komme op på fuld tid en 

dag, men tror ikke helt på at det er realistisk med det arbejdspres og den samvittighed jeg har i dag. 
• Jeg har primært valgt at være på nedsat tid dette skoleår som en mere nænsom opstart efter at have været ramt af stress 

• Jeg gik på deltid 1 september da jeg havde 5 mat-hold og en lille baby derhjemme på 1,5 år. Den 7 oktober blev jeg syge-

meldt med depression grundet stress og har været sygemeldt siden.  

En ting der gør at jeg føler at undervisning blev meningsløs er at med 5 hold er lærer-elevrelationen svær at opnå og det gør 

at de svage elever bliver tab. Det jeg brænder for i undervisningen er at de svage elever også får en chance for succes 

• jeg blev sygemeldt med stress pga. den hårde arbejdsbelastning for ca. 3 år siden. jeg var også lige flyttet i hus, skiftet job, 

planlagt/afholdt bryllup og havde et barn på dengang et år. så der var meget i den tid, men det var arbejdsbelastningen der 

var for stor. man arbejdede jo hele tiden. - nu er jeg rask igen, men kan stadig mærke hvis jeg har for travlt. men det er nok 

bare sundt.  

men jeg skal aldrig arbejde så meget igen. - jeg havde jo nærmest ingen fritid. -  det er ikke sjovt. - jeg vil have tid til familie 

og venner. 

• Jeg er kronisk smertepatient. Jeg vil aldrig kunne arbejde fuld tid, så deltid er min mulighed for at forsørge mig selv og ikke 

være på offentlig forsørgelse. Så fint I ønsker at italesætte omfanget, men gør det ikke til et problem, når folk ønsker nedsat 

tid, medmindre det generelt skyldes, at arbejdet ikke kan løses tilfredsstillende på de normer, der gives. Så bruger jeg, og sik-

kert de fleste andre, meget mere tid under corona, men det har jeg ikke taget med i besvarelsen, da det ikke er repræsentativt 

for det normale arbejde. 

• Begrundelsen for min nedsatte tid er min mands sygdom og død. Og har dermed intet med mit arbejde at gøre 

• Kun at jeg pt er på deltid da jeg får tabt arbejdsfortjeneste pga. min datters autisme. Jeg ville således også have svært ved at 

arbejde fuld tid selvom jeg ikke fik ta, men også fordi et fuldtidsarbejde i praksis betyder 40-50 timer i de uger der undervises 

• Jeg var sygemeldt med stress fra et job som rektor i 2011. (Jeg var den første rektor, der ikke var ansat som tjenestemand.) 

Sygemeldingen varende ca. 3 måneder. Da min kommune pressede på, for at jeg skulle hurtigt tilbage til jobbet, startede jeg 

for tidligt. Efter 4 måneder tilbage i jobbet, var jeg lige så syg igen og valgte at sige op.  

For at kunne komme ovenpå igen, og for at undgå pres fra kommunen, valgte jeg selv at betalte selv for 5 måneders rekonva-

lescens. 

Jeg har fundet frem til, at 80 % er den maksimale arbejdstid jeg magter. Jeg overvejer dog at gå yderligere ned i tid med de 

senere års stigende arbejdspres. 

• Systemet har fungeret meget fint (arbejde halv tid / halvtids invalidepension) og både MP og min arbejdsplads har været for-

stående og understøttende, hvilket er altafgørende i forbindelse med alvorlig sygdom. 

• Mit ønske om deltidsansættelse kommer efter periode med livstruende sygdom og er altså et produkt af private forhold, ikke 

et arbejdsmæssigt. Min ledelse har på alle måder bakket forbilledligt op både under sygdom og i forbindelse med genopta-

gelse af arbejdet. 
• ja, hvis man er på paragraf 56 betyder det i praksis, at jeg får alle de timer genplaceret, der aflyses i forbindelse med sygehus-

besøg og sygdom relateret til min sygdom. Jeg har talt med jeres socialrådgiver på området, og det er helt OK at min arbejds-

giver handler på denne måde. I praksis betyder det at min skole  får sygedagpenge, når jeg skal på sygehuset til kontrol, men 

mine lektioner, der aflyses denne dag genplaceres i mit skema ugerne efter og det får jeg altså ikke ekstra løn for. Jeg hader 

paragraf 56, da den giver mig meget ekstra arbejde og er en del af forklaringen på, at jeg skal så langt ned i tid. 

 

Deltid som aftrapning 
• Jeg er 70 år og kunne være gået på pension, men har gennem flere år foretaget en gradvis nedtrapning.  

Først aldersreduktion ifølge overenskomst, så 80 %, så 70 % og nu en to-årig aftale om 50 %. 

Alt sammen efter eget ønske. 

Jeg er ansat på en særlig aftale, som jeg er yderst tilfreds med. 

• Med få år tilbage til pensionen har jeg besluttet en gradvis nedsættelse af min arbejdstid. 

• Min nedsættelse af arbejdstid er en nedtrapning til pensionen. 

• Er fyldt 68 og får også aldersreduktion så ser deltidsmuligheden inden for vores erhverv som en slags seniorordning /nedtrap-

ning og heldigvis har der ikke været arbejdsmangel på vores hf-center- hvis der bliver det i mine fag stopper jeg 

• Undertegnede er gradvis gået ned i tid, for at lempe overgangen fra arbejde til pensionering. Der er således tale om en helt 

naturlig langsom afgang efter et langt givende arbejdsliv. 

• Jeg nærmer mig pension, så nedsat tid er helt naturligt. Rummes måske ikke helt i skemaet. 

•  
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Andet 

• Jeg ligger under gennemsnittet mht. løn, men har ikke pt. kunnet få bekræftet, om det har sammenhæng med at være på 

nedsat tid, men jeg har på fornemmelsen, at jeg bliver set som 'et svagt kort' pga. deltid og sygemelding med stress. 

• Spg 16 Begrundelse for nedsat tid er svært. Alle de tre første muligheder gælder for mig. Jeg kan godt arbejde fuld, men vil 

gerne have mere fritid, jeg har et lille bijob ved siden af OG arbejdspresset ved fuld tid er for stort. Det sidste gælder især fordi 

arbejdsbelastningen er så skæv. Jeg har selv siddet i ledelsen i mange år og har svært ved at se hvordan arbejdet kan jævnes 

mere ud.  

 

Man kan godt bruge en dag eller to i hver ferie på at forberede sig og rette opgaver, men der er stadig mange dage, som er 

afspadsering med deraf følgende højere arbejdstid i "normalugerne". Eksamensperioden er ikke fuldt belastet for ret mange, 

dvs. mere afspadsering, der skal spares op til i de andre perioder. Og så er der perioder, hvor der bare er mere pres, alle elever 

skriver jo SRP samtidigt osv., osv. 

 

Så hvis jeg arbejder fuld tid ligger min arbejdstid erfaringsmæssigt på ca.40-42 timer pr uge i skoleugerne, men det svinger 

mellem 32 og 52 timer. Og efter næsten 30 år på skolen gider jeg ikke uger med 52 timer mere. 

 

Nu hvor jeg får løn for 24,67 timer arbejder jeg i snit 27-28 timer i skoleugerne, afspadserer i alle ferier og arbejder 37 timer i 

de pressede uger - og det passer mig fint. Det er selvbetalt seniorjob og det vil jeg gerne prioritere. 

• Om ens ledelse respekterer deltidsansættelsen, eller om de lægger opgaver over på én - fx vikariat for stressramte kolleger, så 

ens deltid bliver til fuld tid+ 
• Jeg er glad for at der gøres noget ved denne problematik. Det er jo reelt en lønnedsættelse, da de fleste deltidsansatte arbejder 

fuldtid 

• Øh, min deltidsansættelse har IKKE konsekvenser for min pension! Der indbetales fortsat 100% pensionsbidrag. 

• Jeg arbejder på et aftalegymnasium, hvor forholdet mellem tildelte opgaver og arbejdstid er absolut transparent. Det er så 

rart, og jeg har den dybeste respekt for den ledelse, der på trods af presset har holdt fast i det. Ikke desto mindre kan man 

også hos os mærke konsekvenserne af årelange nedskæringer. Forskellen er bare, at vi har en åben dialog om det :-) 

• Der bør være mere opmærksomhed på skemalægningen for deltidsansatte. Skema i begge yderpositioner på samme dag er 

uhensigtsmæssigt, når man er deltidsansat netop for at undgå lange dage. 

• Oprindeligt valgte jeg selv at gå på nedsat tid for at få mere fritid/familietid, nu da der er nedgang i beskæftigelsen i STX, og 

der afskediges lærere, så føler jeg mig presset til yderligere at gå ned i timetal. Jeg er ikke den eneste lærer, som har oplevet 

det! 

• Det er problematisk at en medarbejder på deltid er billigere at give overarbejdstimer end en fuldtidsansat. For mit vedkom-

mende betyder det at jeg i år fik udbetalt 600 overarbejdstimer, og at jeg allerede har opsparet yderligere 450 overarbejdsti-

mer. Det betyder reelt, at jeg ikke er på nedsat tid, som jeg ønsker det, og at jeg samtidig ikke får de lønmæssige fordele som 

en fuldtidsansat har. 

• Jeg er på 80% og studerer geografi på 50% derudover for at kunne undervise i NG. Jeg læser et fag mere, primært pga. jobsik-

kerhed. Tidsregistrering går jeg ikke så meget op i, det burde afskaffes. Jeg har registreret for meget, der fik jeg at vide, at jeg 

skulle være mere effektiv. Jeg har også registreret for lidt, der blev jeg også bare irettesat. Man får kun udbetalt overarbejde 

hvis man får et ekstra hold, alt under 50 timer på et år bliver fejet af bordet som en bagatel. Centralt fastlagte planlægningstal 

er den eneste rimelige model. 

• Der kan måske være noget med fagsammensætning som kan gøre at fuld tid bliver uoverkommeligt. Eksempelvis underviser 

jeg udelukkende i engelsk. Fuld tid betyder på min skole fem engelsk A-hold med 28-30 elever på hvert hold, og så drukner 

jeg simpelthen i rettearbejde. Derfor er jeg nødt til at være på deltid for også at kunne være en nærværende mor for mine 

børn. 

• Jeg blev  ifm. en stor fyringsrunde sidste år først presset ned på 50% men kom op på 75% inden de 50% nåede at træde i kraft 

(grundet bedre økonomi på skolen). I flere år var jeg dog selvvalgt på 82%, da jeg er enlig mor.  

Jeg har efterhånden oparbejdet en del overtid fra flerårssemesteret, men er meget bevidst om at få dette udlignet her i foråret 

(arbejde mindre end min norm i en periode), da jeg er ret sikker på, at mit merarbejde ikke honoreres. Vi er dog blevet meget 

"effektiviserede" og jeg har ofte svært ved at nå mine opgaver inden for den tildelte tid. Fx gav en SSO 2,5 time, men samtidig 

fik vi at vide at vi skulle gøre ekstra ud af SSO-vejledningen i år. Samlet set har jeg brugt lagt mere tid på denne opgave end 

jeg har fået timer til. Og sådan er det med mange ting. Jeg har dog en del erfaring efterhånden, hvilket er guld værd, fordi det 

jo sparer tid at man kan genbruge i stor stil. 

• For mit vedkommende i matematik, har den nye reform taget lysten fra mig til at undervise, så jeg meget kraftigt overvejer at 

forlade gymnasiebranchen. Matematik er ellers et fag hvor det i forvejen kan være svært at finde kvalificerede lærer - refor-

men har IKKE hjulpet på dette. Arbejdsbyrden (og kravene til eleverne også på matB-niveau) er i matematik så stor og 
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urealistisk, at ingen lærer med respekt for sig selv kan være sin egen undervisning bekendt, hvis man holder sig inden for den 

givne tidsramme. 

• Skylden placerer jeg hos jer og konfliktskyhed hos jeres medlemmer. 

• Efter min opfattelse optræder GL for meget som en uddannelsespolitisk organisation i stedet for at sikre ordentlige arbejds-

forhold.   

• Det er måske forståeligt at kaste sig over noget andet, når man har så lidt succes med sin primære opgave.  

Men det betyder i praksis, at vi ikke har en fagforening, i overenskomstsammenhæng. 

• Det er især fordi jeg er ansat på HHX at arbejdspresset er så stort, og jeg ville ønske, at GL ville hjælpe underviserne og ele-

verne på HHX, således at de penge som vi får tilbageført de næste fire år, vil føre til flere ansættelser, og ikke flere nye bygnin-

ger, som lige nu er tilfældet. 

• Arbejd på at få en ny overenskomst, hvor der er gennemsigtighed for den enkelte lærer og hvor der igen regnes med en rime-

lig forberedelsestid. Det nuværende grundforløb er også en medvirkende faktor til at det ikke kan hænge sammen med fuld 

tid 

• Jeg er dødtræt af, at der ikke er åbenhed om tildelt tid til de opgaver, vi udfører. Fra jeg begyndte at undervise, for mange år 

siden, og til nu, er det min oplevelse, at vi løber 25-33% hurtigere. Det er jo "kun" en "oplevelse", men jeg underviser flere 

timer, har mindre tid til rettearbejde, får mindre for eksamensarbejde, SOP-vejledning, studieture mm. Der er alt for meget 

"interessetid", som man ikke så godt kan undslå sig, hvis man vil beholde sit arbejde i en tid, hvor der hvert år udstedes fyre-

sedler. F.eks. bliver vi honoreret med 3 timer til Gallafest med 3g. Jeg bruger måske 10 timer på det inkl. transport. Men jeg 

kan selvfølgelig tage hjem midt i hovedretten. Jeg har fået at vide, at jeg kun må bruge 1 time på 1 SOP-vejledning. Come on! 

Det er jo det, vi ikke gør, fordi vi er glade for vores elever - og det ved ledelsen 

• Transporttiden har også en betydning (bruger 6-7 timer pr. uge på transport) for ikke at gå på fuld tid. 

• Jeg kunne godt tænke mig en direkte henvendelse fra GL om deltidsansættelsen. Altså: om jeg har lyst til et møde om ret-

tigheder, pension altså helt generel vejledning, når man ikke længere er ansat på fuld tid. Det er svært at finde info om det, og 

overskuddet, som man ikke har, er væk, når man er tæt på at gå ned med stress. Kunne man spørge, om deltidsansatte kunne 

være interesseret i en sådan henvendelse? 

• At ledelsen har den fulde ledelsesret og kan anvende skøn, som vi reelt ikke kan gøre noget ved, er en vederstyggelighed! 

• Jeg synes, at vi har fået mere og mere kummerlige arbejdsvilkår i de 30 år, jeg har været gymnasielærer. Hvis jeg skal være på 

fuld tid i dag, vil jeg gå ned med stres. Det var ikke tilfældet for 10 år siden. OK13 smadrede vores arbejdsvilkår, sammen med 

2% besparelserne år efter år. Vores undervisningsfri perioder bliver kortere og kortere, der er ikke mere nogen aldersreduk-

tion, lederen har al magten over vores arbejdstid, og vores medbestemmelse er stærkt reduceret - for bare at nævne nogle af 

de ting, som gør arbejdsforholdene ringere. 

Jeg ville ønske, at GL ville arbejde meget hårdere for at få forbedret vores arbejdsvilkår og vores medbestemmelse. Det er helt 

forkert, at en ungdomsuddannelse skal køres som en virksomhed, hvor lederen har al magten. Jeg savner, at GL tager meget 

mere del i den offentlige debat og ikke overlader det til 'Danske gymnasier' at tage patent på, hvad der er godt for gymnasie-

skolen. Folk (måske også politikerne) tror jo, at Danske gymnasier er os!!!! (Rektorerne har virkelig været smarte med det 

navn!!) 

Jeg tænker, at det er med den næste overenskomst, at GL skal overbevise den socialdemokratiske regering om, at det er vores 

tur til at få tilført mange flere penge og bedre arbejdsvilkår. Vi arbejder for ofte i det stille, og så bliver vi overset. Og vi udfø-

rer en kanon-vigtig samfundsopgave. På min skole er der også VUC, og her skal der også arbejdes for mange flere ressourcer. 

• Det er et problem, at alle medarbejdere med arbejdsreduktion på min skole er kvinder. Forhandlinger med ledelsen sammen 

med min tillidsmand har ikke ført meget med sig, og jeg arbejder nu lige så meget som kolleger på fuld tid. Min tidsregistre-

ring har min nærmeste leder valgt ikke at tage særligt meget hensyn til.   

• På min arbejdsplads er der en stor overrepræsentation af kolleger på deltid blandt undervisere i de humanistiske fag. Når vi 

lytter rundt i lærerkollegiet, er det slående, så meget lettere en afsætningslærer /profilfagslærer har ved at motivere eleverne 

og afvikle den daglige undervisning vha. fx diverse pptx. 

I de humanistiske fag skal der arbejdes noget mere med pædagogikken for at få de gode timer, og det slider. Især de unge 

kolleger undrer sig over den store forskel i arbejdsbelastningen mellem forskellige faggrupper. 

• Jeg indbetaler frivilligt til min pension. 

Jeg er ikke sikker på, at der ville være mulighed for at gå på fuld igen under de nuværende forhold, hvor mit gymnasie er bela-

stet af, at nogle gymnasier har udvidet på andres bekostning gennem mange år, og af at gymnasiet fik dårligere forhold ved 

overgang til selveje (måtte købe bygninger meget dyrt uden støtte fra kommune) 

• Det administrative fylder mere og mere i vores arbejde. Under corona-nedlukningen har de øgede krav til virtuel undervisning 

og mødedeltagelse, virtuelle orienteringsaftener, virtuelle valgfagsorienteringer osv. været en reel tids-sluger - og i min optik 

en kæmpe arbejdsbelastning, fordi det ikke er særligt motiverende at formidle gennem en skærm.... Det er meget stressende. 
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• Det kunne være interessant at sammenligne med lærernes arbejdsforhold i andre lande. Eksempelvis har det i Tyskland i 

mange år været sådan, at en stor del af lærerne er ansat på deltid, men reelt set arbejder fuld tid, og at de færreste kan få fuld 

tid og familieliv til at hænge sammen. Det retfærdiggør på ingen måde, at det også skal være sådan i Danmark. Men måske 

kan man blive klogere på de langsigtede konsekvenser for arbejdsmarked, rekruttering mm. ved at kigge på forholdene i Tysk-

land? Måske er det meget bedre i Finland, hvor der er en hel anden respekt om vores erhverv? Og måske kunne man stå stær-

kere ved at arbejde sammen med organisationer i andre lande? 

• Generelt føler jeg, at man som gymnasielærer er underlagt nogle knapt så rimelige krav. 

At det er det enkelte gymnasium og ledelsen der, der kan bestemme, hvor meget der kan omfattes af din norm. 

Jeg underviser 9 moduler om ugen - ofte flere - nogle uger ved sprogdage, temadage mv. der kan jeg have 8 modulers un-

dervisning på to dage og så almindeligt skema de resterende 3 dage. 

På nedsat tid (80%) - der burde man have krav på en ugentlig fridag. Det har jeg ikke. Nogle gange en skemafri dag, som jeg 

så bruger på at rette opgaver. 

Jeg kan på ingen måde se, hvordan jeg skulle have mulighed for at komme op på fuld tid igen. 

Blot et udtryk for en følelse af magtesløshed, som jeg har haft længe, da jeg også i flere år har været på nedsat tid. 

• Det her er skåret meget groft, men... En del mænd klarer arbejdspresset ved ikke at besvare mails og ved at overlade en del af 

arbejdet til andre på skolen fx ved aldrig at melde sig til udvalg, ikke tage praktiske opgaver, ikke være mentorer for nye kolle-

ger, ikke være fagrepræsentant og lign. De tager heller ikke så gerne samtaler med elever og drager ikke omsorg for andre 

kolleger. Nogle pjækker fra møder/vurderer, om de synes, møderne er relevante for dem. En gruppe af de lidt ældre mænd 

(ofte de naturvidenskabelige) synes, at de kvindelige kolleger "nurser" eleverne for meget. Det er desuden meget sjældent 

kvinderne, der klages over (til fx studievejledningen). De presser sig selv til at få afleveret afleveringer, inden der gives en ny 

for, mens nogle af mændene giver kæmpeafleveringer (fx 7-10 elevtimer) eller giver afleveringer tilbage flere måneder senere. 

En del af mændene indretter altså arbejdet efter dem, mens kvinderne indretter sig efter arbejdet. 

• GL har som fagforening totalt svigtet sine medlemmer de seneste 10-15 år. 

• GL bør få en bedre seniorpolitik. Når man går ned i tid, betaler man selv. Det kan være hårdt som senior at følge med i de 

mange reformer og teknologiske forandringer, der er en del af gymnasiet i dag. Det gælder både fagligt og pædagogisk.   Her 

er især seniorerne hårdt presset. 

• I spørger om jeg forventer at være på fuld tid næste skoleår. Og nej, jeg forventer at fortsætte med at være ansat på fuld tid. 

Et spørgsmål jer fra jer jeg mangler er: Er du ansat på deltid for at kunne arbejde fuld tid ift. forberedelse, tale med elever, 

holde møder og alt set andet? For så er svaret ja. Og i den kontekst så "forventer" jeg at være ansat på deltid, men arbejde 

fuld tid næste år (som alle de andre år). Men jeg vil slet ikke kunne leve med mg selv og den måde at møde eleverne på, hvis 

jeg ikke gør sådan her. Og ja, det har store konsekvenser for mig økonomisk. Når jeg ser på kolleger (særligt mandlige) der 

arbejder fuld tid og som ikke "gør det ekstra" for at hjælpe både stærke og svage elever, så føler jeg mig snydt og det før mig 

vred. Når elever vælger fag til eks. SRP, SSO osv. - så vælger de jo mest efter hvilken lærer der giver sig bedst tid. Og dem er 

jeg én af og får derved en stor belastning i de måneder. Flere af mine mandlige kolleger har sagt "Du er for flink XX" og grint. 

Det sørgelige er jo nok, at de har ret.... 

• Nedskæringer i de sidste mange år, gør at vi gymnasielærere skal løbe stærkere for at levere den samme undervisning til vo-

res elever. Vi har svært ved at gå på kompromis med kvaliteten og fagligheden, så man føler at man bør (og mange gør det) 

levere det samme som før nedskæringer. Dvs. arbejde mere end man får løn for. Og det er simpelthen blevet udnyttet af mini-

steriet... Som konsekvens går flere og flere på deltid for at kunne nå det hele. Eller bliver sygemeldt med stress... 

• Jeg har måttet kæmpe en del for at kunne se i min portefølje at jeg er på nedsat tid. Det har været svært for mig at forskel på 

nogle fuldtidskollegers skema og mit eget. Jeg håber det lysner i dette semester, da jeg synes det er en urimelig kamp. Samti-

dig kan det ikke udelukkes at der er fyringer på vej, så jeg har også følelsen af at man ikk       ‘                    ’          -

tionen er ikke optimal. 

 


