Pauseregler for lærere på efterskoler
Hvordan medregnes pauser for efterskolelærere?
Det er ledelsen, som fastlægger i hvilket omfang en lærer skal stå til rådighed i eventuelle pauser.
En lærer skal naturligvis have mulighed for at spise frokost, hvis denne er på skolen hele eller det
meste af dagen. Dette er ikke ensbetydende med, at der automatisk ydes en betalt pause. En
spisepause kan planlægges, så den ikke indgår i arbejdstiden.
Ifølge arbejdstidsdirektivet, som er implementeret i Danmark med aftale af 18. juli 2013 om visse
aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, jf. cirk. nr. 91 af 18. juli 2013, har
ansatte ret til en pause, hvis den daglige arbejdstid overstiger 6 timer. Pausen skal placeres så
formålet med pausen tilgodeses, og altså ikke helt i starten eller helt i slutningen af de 6 timer.
Reglerne tager ikke stilling til pausens længe og heller ikke til, om den indregnes i arbejdstiden.
Det er ikke et krav, at alle lærere på skolen holder pause samtidig. Der kan være forskellige krav
til, om den enkelte lærer skal stå til rådighed i pausen eller ej, og dermed også forskel på, om
pausen skal indregnes i den enkelte lærers arbejdstid. Dette kan fx være aktuelt hvis en lærer skal
have tilsyn med eleverne, mens andre lærere holder pause.
Det er muligt at indgå en lokalaftale om pausetiden.
Pausereglerne er sammenfattet i nedenstående skema:

Pauser under ½ time

Læreren skal stå til rådighed

Læreren skal ikke stå til rådighed

Medregnes fuldt ud i arbejdstiden, jf. Tjenestemændenes
Arbejdstidsaftale § 7 nr. 1.

Medregnes ikke i arbejdstiden.

I pausen kan gives orientering til læreren,
og kollegaer og elever kan kontakte
læreren for at vende faglige spørgsmål e.l.
Læreren må ikke forlade arbejdsstedet
medmindre det er efter aftale med
ledelsen.


Pauser over ½ time

Rådighedstjeneste i
hjemmet medregnes med
1/3 tid
 rådighedstjeneste på
arbejdsstedet medregnes
med ¾ tid.
Jf. Tjenestemændenes
Arbejdstidsaftale § 7 nr. 4.

Læreren har fri i pausen og har ret til at
forlade skolen i pausen.

Medregnes med 1/3 tid. Sammenlagt kan der dog højst indregnes i
alt 2 timer pr. dag, jf. protokollat
om arbejdstid mv. for lærere ved
efterskoler mv. § 5, stk. 5.

Denne regel er en særregel på
efterskoleområdet. Læreren har fri i pausen
og har ret til at forlade skolen i pausen.

