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Bilag om lærerarbejde 
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 Dækningsområde  
 

• Alle læreruddannede 

• Øvrige, som udfører lærerarbejde i ½ eller 

mere af arbejdstiden 

 

• ”Lærerarbejde” – se bilag  
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 Dækningsområde  
Bilag: Lærerarbejde er: 

• Undervisning efter FS-loven 

o herunder Bek. om specialunv. i 

dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder 

• Undervisning efter STU-loven 

 

Undervisning er alle aktiviteter, der fremmer 

elevernes faglige kompetencer  
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 Dækningsområde  
Bilag: Lærerarbejde er: 

• Opgaver i tilknytning til undervisningen 

• Planlægning, forberedelse, opfølgning 

• Samarbejde med kollegaer, ledelse, PPR, 

forældre m.fl. 

• Statusrapporter, elevplaner 
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 Dækningsområde  
Bilag: Lærerarbejde er: 

• Arbejde, hvor læreren bidrager med sin 

lærerfaglighed 

• Herunder lærer-/personalemøder 

 

• Lærerarbejde kan ikke opdeles, så dele af 

undervisningstiden er ”behandlingsarbejde” 
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 Månedslønnede  
• Ansat til mere end 1 måneds arbejde 

 

• Øvrige ansættes som timelønnede 

 

• Tidsbegrænset ansættelse: konkret årsag 

før ansættelsestidspunktet. 

 

• Deltid: der tilstræbes fuldtidsstillinger 
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 Løn  
• Grundløn 

 

• Funktionsløn 

 

• Kvalifikationsløn 

 

Reguleres årligt 1. januar efter den kommunale 

reguleringsprocent. 
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 Løn  
Grundløn 

4 trin: 0, 4, 8, 12 år 

 

Aktuelt niveau (pr. 1.6.2020): 

0 år  34.434 kr./mdr. 

4 år  36.147 kr./mdr. 

8 år  38.136 kr./mdr. 

12 år  39.327 kr./mdr. 
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 Løn  
Funktionsløn: 

• Undervisningstillæg: 128,67 kr. pr. time over 

750 årlige timer 

 

• Andre funktioner: aftales ml. 

Behandlingsskolerne og KLF/Uddf. 
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 Løn  
Kvalifikationsløn: 

Aftales ml. Behandlingsskolerne og KLF/Uddf.  

Fx for: uddannelse / erfaring. 

 

Skal-aftale: Diplomuddannelse af relevans for 

arbejdet. 

 

Varig løndel. 
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 Pension  
Pt.:   11,5 % 

1.7.21: 13,5 % 

1.7.22: 15,5 % 

1.7.23: 17:3 % 

 

Herefter: % som ved LC’s kommunale område 

 

Fuld betaling: 1/3 anses for egetbidrag 
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 Pension  
Allerede ansatte kan vælge pensionsselskab: 

PFA eller Lærernes Pension 

 

Nyansatte: Lærernes Pension 

 

Løn kan veksles til pension 
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 Gruppeliv  
Alle i Lærernes Pension er dækket: 

 

Dødsfaldsdækning: 426.809 kr.   

Hvis børn u 21 år: 21.340 kr. pr. barn 

Kritisk sygdom: 160.053 kr.  

 

Gælder ansatte under 70 år  
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 Arbejdstid  
 

Arbejdsår: 1.8. til 31.7.: 

 

1924 timer  

inkl. ferie, feriefridage, fridage og 

søgnehelligdage 
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 Arbejdstid  
 

Normalt på hverdage, mandag til fredag 

 

Normalt samlet arbejdstid 

 

Højst 42 timer/ uge 

Dog over 42 t. i op til 4 uger, ved planlagte arr. 
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 Arbejdstid  
Grundskema over arbejdsåret 

Indeholder placeringen af: 

• Undervisningstimer 

• Forberedelse 

• Lærermøder  

• Supervision 

• O.a. 
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 Arbejdstid  
Ledelsen vurderer løbende den enkelte lærers 

samlede opgaveportefølje og arbejdssituation. 

• Herunder sammenhæng mellem tid og 

opgaver 

 

• Opgaver, der ikke er placeret i 

grundskemaet selvtilrettelægges af læreren  
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 Arbejdstid  
Øvre grænse for undervisningstid pr. uge: 

 

• Aftales ml. Behandlingsskolerne og 

KLF/Uddf. 

 

Hvis enighed ikke kan opnås: 

 pr. 45 min. undervisning afsættes 15 min. 

 til individuel forberedelse 



Overenskomst LC - Behandlingsskolerne 

 Arbejdstid  
Den individuelle forberedelse omfatter ikke: 

• Fælles forberedelse, teamsamarbejde, fælles 

forberedelsesdage, pædagogiske dage, 

lærermøder, samarbejde med kollegaer, ledelse, 

forældre el. andre, supervision 

• Forudsat at undervisningen foregår på små hold 

• Forudsat at forældresamarbejde varetages af 

andre end lærerne.  
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 Arbejdstid  
Arbejdstiden opgøres, når arbejdsåret er slut 

 

Overtid afspadseres eller udbetales med +50% 

 

Ledelsen og KLF/Uddf kan aftale fravigelser og 

suppleringer, der understøtter et prof. råderum 

og et godt arbejdsmiljø. 
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 Øvrige vilkår 

  
• Ansættelsesbrev 

• Barns 1. og 2. sygedag 

• Barsel og familiemæssige forhold 

• Kompetenceudvikling 

• Opsigelse – FUL –  

meddelelse til LC – evt. forhandling - voldgift 

• Timelønnede 
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 Øvrige vilkår  
• Ferie: 

• ferielov  

• + 6. ferieuge ( 2 led. placeret + 3 frit placeret) 

• 2% i samlet ferietillæg 

• Øvrige fridage med løn: 

• grundlovsdag 

• juleaftensdag 

• nytårsaftensdag 

• 1. maj - ½ fridag   
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TR-aftale: 4 TR-er: 
• Billund, Stenløse 

• Polaris, Kompasset, Fyrtårnet, Virum 

• Barometret, Pilen, Karlsvognen 

• Fortuna og Kvistgård (STU) 

 

Mulighed for at aftale anden struktur 

Mulighed for FTR: 

 kan vælges blandt TR-erne 

Samarbejdsudvalg 

 

 

 

 

 

 

 


