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____________________Guldborgsund_________________ 

 

 

Centralt: 
Undervisertillæg. 

Undervisertillægget for undervisning op til 750 timer årligt for lærere og op til 835 timer for 

børnehaveklasseledere udgør nu et fast årligt tillæg, som udbetales med 1/12 hver måned. 

Undervisningstillægget beregnes efter det udvidede undervisningsbegreb. 

Dvs. at alle timer, hvor du står for læring, kompetenceudvikling mv udløser tillæg. Det er f.eks. 

gruppearbejde, rådgivning/sparring eller vejledning, løbende evaluering, målfastsættelser, 

evaluering, elevsamtaler, lejrskole/ekskursion, sociale og kulturelle arrangementer (for eksempel 

teaterbesøg, museumsbesøg, klasse- og skolefester, idrætsdage, juleafslutning, opførelse af 

skolekomedie). (Frikvarters- og pausetilsyn udløser ikke tillæg). 

 

Ved opgørelsen af hvor meget undervisning man har i alt skal undervisning omfattet af det 

udvidede undervisningsbegreb der er kendt på planlægningstidspunktet (f.eks. lejrskole og 

elevsamtaler) medregnes. Såfremt man når over de 750/835 timer udbetales løbende tillæg for disse 

timer med 1/12 hver måned. Senere opstået undervisning omfattet af det udvidede 

undervisningsbegreb (f.eks. ekstra elevsamtaler) opsamles og opgøres til udbetaling ved skoleårets 

afslutning. 

 

Det er en god idé at tjekke op på, at man får undervisningstillæg løbende for alle timer omfattet 

af det udvidede undervisningsbegreb. 

 

Undervisertillæg pr. 1. januar 2017 

Overenskomstansat  

Lærer – fast tillæg ok.15 § 5, stk. 2a    1.456,70 kr. pr måned 

Undervisningstillæg      121,02 kr. pr. time i timen fra 751- 

Børnehaveklasseleder – fast tillæg    1.725,63 kr. pr. måned 

Ok.15 § 5, stk. 2 b      121,02 kr. pr. time fra 836 - 

  

Anciennitetslønnede (protokollat 2-§2, stk. 2a)  

Lærer – fast tillæg    616,30 kr. pr. måned  

    121,02 kr. pr. time fra 751 - 

børnehaveklasseleder   885,23 kr. pr. måned 

    121,02 kr. pr. time fra 836 – 

 

   

 

 

 

Løntjek uge 37-39 2017 
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Link til FAQ om underviser- og undervisningstillæg: 

 

http://www.dlf.org/media/8421031/faq-om-underviser-og-

undervisningstillaeg.pdf    

    

 

Vejledertillæg 

Der tildeles et tillæg på 1.120,54 kr. pr måned til de lærere, der er udpeget som vejledere 

eksempelvis læse- og matematikvejledere. 

 

 

Ulempetillæg 

 

Der ydes ulempetillæg for arbejde efter kl 17, i weekender og ved 3 – delt tjeneste. For arbejde efter 

17 ydes f.eks. et tillæg på 25 % af nettotimelønnen.  

 
Vedlagt link til satser: http://www.dlf.org/media/9062660/ulempegodtgoerelse-2017-01-01-kommunen.pdf 

 

Generelt – central 

overenskomst 

   

Løndel 

 

Stillingsbetegnelse Løntrin Tillæg i kr. årligt 

(31.03.2000) 

niveau)Grundbeløb 

omregnes med en sats på 

1,344646 

Grundløn lærer 31 3.000 (336,16 mdl. 

01.01.2017) 

Grundløn Børnehaveklasseleder 28 2.000 (224,11 mdl. 

01.01.2017) 

Kvalifikationsløn Lærer – sammenlagt 4 års 

beskæftigelse på grundlag af 

grunduddannelsen til lærer 

35 3.000 (336,16 mdl. 

01.01.2017) 

 Lærer – sammenlagt 8 års 

beskæftigelse på grundlag af 

grunduddannelsen til lærer 

40  

 Lærer – sammenlagt 12 års 

beskæftigelse på grundlag af 

grunduddannelsen til lærer 

40 10.000 (1.120,54 mdl. 

01.01.2017) 

 Børnehaveklasseleder – 

sammenlagt 4 års 

beskæftigelse på grundlag af 

grunduddannelsen 

31 2.000 (224,11 mdl. 

01.01.2017) 

 Børnehaveklasseleder – 

sammenlagt 8 års 

beskæftigelse på grundlag af 

grunduddannelsen 

33  

 Børnehaveklasseleder – 

sammenlagt 12 års 

beskæftigelse på grundlag af 

grunduddannelsen 

33   7.000 (784,38 mdl. 

01.01.2017) 

 

Oversigt ”Særlige tillæg i folkeskolen pr. 1. januar 2017” fra www.dlf.org: 

 

http://www.dlf.org/media/9062666/saerlige-tillig-i-folkeskolen-pr-01-01-2017-kommune.pdf 

 

 

http://www.dlf.org/media/8421031/faq-om-underviser-og-undervisningstillaeg.pdf
http://www.dlf.org/media/8421031/faq-om-underviser-og-undervisningstillaeg.pdf
http://www.dlf.org/media/9062660/ulempegodtgoerelse-2017-01-01-kommunen.pdf
http://www.dlf.org/
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Lokalt 

 

Forhåndsaftalen i Guldborgsund: 
 

(Beløbene nedenfor er pr. 01.01.17) 

 

Guldborgsundtillæg 

 

Guldborgsundtillæg 10.773 kr. (31.03.00) 

 

Månedligt                                                 1.207,16 kr. pr måned  

 

Diplomuddannelse 

 

Diplomtillæg 1 trin + 4.300 kr. (31.03.00) 

 

For bestået og anvendt diplomuddannelse 1 løntrin + 481,83 kr. pr. måned. 

 

Klasselærertillæg 

 

Klasselærertillæg 1.800 kr. (31.03.00) 

 

Et tillæg pr klasse på 201,70 kr. pr måned, som kan deles ved delt klasselærerfunktion. 

 

Rekruttering 

 

Nyansatte tildeles 1 løntrin indtil opnåelse af 8 års anciennitet som lærer. 

 

0-4 år: trin 31 + 1 

4-8 år: trin 35 + 1 

 

Flere / skiftende arbejdssteder 

 

Flere/skiftende arbejdssteder 4.600 kr. (31.03.00) 

 

Der ydes et tillæg på 515,45 kr. pr måned ved arbejde på flere arbejdspladser / arbejdssteder 

 

Lærere uden grunduddannelse 

 

Lærere uden læreruddannelse har et særskilt anciennitetsforløb, som kan ses her: 

 
http://kreds68.org/media/9915650/forhaandsaftale-om-loen-guldborgsund-2017.pdf  

 
 

Forhåndsaftalen kan ses her: 

 
 

http://kreds68.org/media/9915650/forhaandsaftale-om-loen-guldborgsund-2017.pdf  

 

http://kreds68.org/media/9915650/forhaandsaftale-om-loen-guldborgsund-2017.pdf
http://kreds68.org/media/9915650/forhaandsaftale-om-loen-guldborgsund-2017.pdf
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Diverse observationer: 

 
 

 

 Gruppelivstillæg og gruppelivspræmie skal fremgå af lønsedlen side 1 i henholdsvis + - siden og minus- siden. 

 

 Indbetalt pension står nederst på lønsedlen både periodens beløb og det samlede i kalenderåret. 

 

 Beskæftigelsesgrad (ansættelseskvote) fremgår af lønsedlens bagside øverst. 

 

 Erfaringsdato fremgår af lønsedlens bagside. Denne dato er grundlag for hvornår der sker lønstigning i henhold 

til opnået erfaring efter afsluttet læreruddannelse. Bemærk at den måned, der var lockout er fratrukket 

erfaringen. 

 

 Beregnet årsgrundlag for lønnen på lønsedlens bagside er beregnet for en fuldtidsansat, hvorimod månedsløn 

samme sted er beregnet for den aktuelle beskæftigelsesgrad. 

 

 Tilgodehavende ferie, 6. ferieuge, omsorgsdage og evt. seniordage kan ses nederst på lønsedlens bagside. 

. 

 

 Vær opmærksom på, at undervisningstillæg for lærere ansat på deltid og i en tidsbegrænset periode (ved til- og 

fraflytning) skal beregnes efter Bilag 2 til overenskomsten. Eksempler fremgår af nævnte bilag 2 på side 46 i 

”Læreraftalerne 2015”. 

  

 Kontrollér at der bliver udbetalt undervisningstillæg for merundervisning (opgøres på årsbasis efter skoleårets 

afslutning) 

 

 Kontrollér at der bliver udbetalt tillæg for delt tjeneste, weekendarbejde og lejrskole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KØ redigeret 28. august 2017  

 


