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Cirkulære om aftale om arbejdstid for lærere 
ansat på tjenestemands- og tjenestemands-
lignende vilkår ved seminarier, der uddanner 
pædagoger og lærere ved håndarbejdssemi-
narier (AC´s forhandlingsområde)  
 
 
Generelle bemærkninger 
1. Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation har indgået ved-
lagte aftale om arbejdstid for lærere ansat på tjenestemands- og tjenestemands-
lignende vilkår ved seminarier, der uddanner pædagoger og lærere ved hånd-
arbejdsseminarier (AC’s forhandlingsområde). 
 
 
2. Cirkulæret har virkning fra den 1. april 2005. Samtidig ophæves cirkulære af 
16. april 1998 om arbejdstid for så vidt angår lærere ved seminarier, der ud-
danner pædagoger (Fmst. nr. 028-98) samt cirkulære af 16. april 1998 om ar-
bejdstid for så vidt angår lærere ved håndarbejdsseminarier (Fmst. nr. 027-98). 
 
 
Finansministeriet, Personalestyrelsen 
 
Den 8. november 2007 
 
P.M.V. 
E.B. 
Helle Rasmussen 
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Aftale om arbejdstid for lærere, ansat på 
tjenestemands- og tjenestemandslignende 
vilkår ved seminarier, der uddanner pæda-
goger og lærere ved håndarbejdsseminarier 
(AC´s forhandlingsområde)  
 
 
Kapitel 1. Aftalens område 
 
§ 1. Dækningsområde 
Aftalen finder anvendelse for lærere ansat på tjenestemands- og tjeneste-
mandslignende vilkår, der fortrinsvis underviser i pædagoguddannelsen eller 
håndarbejdslæreruddannelsen ved 
 
1. Pædagogseminarier 
2. Håndarbejdsseminarier 
3. Centre for videregående uddannelser 
 
 
Kapitel 2. Arbejdstid 
 
§ 2. Arbejdstid  
Reglerne om arbejdstid, merarbejde for ansatte uden højeste arbejdstid og 
konvertering af ikke-afviklet afspadsering til omsorgsdag i overenskomst for 
akademikere finder anvendelse. 
 
 



 

 6 

§ 3. Ikrafttræden mv. 
Aftalen har virkning fra 1. april 2005. 
 
Stk. 2. Samtidig ophæves aftale af 16. april 1998 om arbejdstid for lærere ansat 
ved seminarier, der uddanner pædagoger samt aftale af 16. april 1998 om ar-
bejdstid for lærere ansat ved håndarbejdsseminarier. 
 
 
København, den 7. november 2007 
 
 
Akademikernes Centralorganisation   Finansministeriet 
Sine Sunesen      P.M.V. 
       E.B. 
       Helle Rasmussen 
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