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Sammenfatning og introduktion 

Et udtræk fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL, viser, at brugen af timelønnede 

løse vikarer i folkeskolen i skoleåret 2017/2018 er steget med hele 92 procent sammenlignet med 

skoleåret 2012/13. De løse vikarer udgør den altovervejende del af de timelønnede lærere, selvom 

enkelte undervisere som fx kun underviser i et fag også kan være ansat som timelønnede. Den mar-

kante stigning i løse vikarer er eksklusiv vikariater som varetages af månedslønnede medarbejder fx 

barselsvikariater, derfor vil der i det følgende bruges betegnelsen ”løse vikarer” synonymt med ”time-

lønnede lærere”. 

 

Antallet af løse vikarer er opgjort i fuldstillinger, så eksempelvis fire vikarer som tilsammen arbejder 

37 timer optælles som én fuldtidsstilling. Mange løse vikarer varetager kun et mindre antal timer, og 

der er derfor mange flere individuelle vikarer end opgjorte fuldtidsstillinger. I resten af dette notat vil 

antallet af løse vikarer konsekvent blive omtalt i beregnede fuldtidsstillinger. 

 

Særligt i mellem skoleåret 2013/2014 og 2014/2015 er der sket en stor stigning i den gennemsnitlige 

anvendelse af løse vikarer, i 2014/2015 anvendtes i gennemsnit 549 flere løse vikarer opgjort i fuld-

tidsstillinger sammenlignet med året før. Dette er interessant, da stigningen i anvendelsen af løse vika-

rer således kan ses i sammenhæng med implementeringen af folkeskolereformen i skoleåret 

2013/2014.    

 

Stor stigning i brugen af løse vikarer 

Af tabel 1 fremgår det, at anvendelsen af løse vikarer i perioden 2012/2013 til 2017/2018 er steget til 

næsten det dobbelte. I skoleåret 2012/2013 anvendtes løse vikarer på et niveau svarende til 940 ful-

tidsstillinger, i skoleåret 2017/2018 er dette talt steget til hele 1.804. Som det fremgår af tabel 2 svare 

forøgelse til en procentvis stigning i anvendelsen af løse vikarer på 92 pct. i forhold til skoleåret 

2012/2013. Tabel 1 viser de enkle mådernes forbrug af løse vikarer opgjort i fultidsstillinger, og viser 

derved også, at selv om der er store udsving i anvendelsens af løse vikarer over året, er tendens altså 

at løse vikarer overordnet anvendes i stigende grad i perioden. 
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Tabel 1: Anvendelse af løse vikarer i periodens skolåret 12/13 til skoleåret 16/17 

 Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Arp Maj Jun Gennemsnit 

Skoleåret 2012/2013 111 856 1.192 1.130 1.376 955 1.272 1.134 732 475 1.108 940 

Skoleåret 2013/2014 99 830 1.321 1.312 1.582 1.083 1.481 1.262 1.481 1.221 1.247 1.174 

Skoleåret 2014/2015 127 1.265 1.910 1.960 2.297 1.538 2.086 1.920 1.970 1.896 1.989 1.723 

Skoleåret 2015/2016 172 1.447 2.096 2.003 2.547 1.537 2.326 1.869 1.902 2.075 2.185 1.833 

Skoleåret 2016/2017 167 1.480 2.109 1.809 2.553 1.539 2.338 1.870 2.112 1.829 2.172 1.816 

Skoleåret 2017/2018 114 1.423 2.082 1.922 2.537 1.581 2.244 2.008 1.852 2.007 2.073 1.804 

Kilde: KRL, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor http://www.krl.dk/. 

Note: De timelønnede ansatte består altovervejende af løse vikarer. Et mindre antal af dem kan dog være undervisere med få faste timer, typisk i et 

enkelt fag 

  
Tabel 2 viser, at forøgelsen i anvendelsen af løse vikarer i særlig grad er fundet sted mellem skoleåret 

2013/2014 og året 2014/2015. Hvor der i 2013/2014 kun anvendtes ca. en fjerdedel flere løse vikarer 

end i året forinden, var anvendelsen af løse vikarer steget med over 80 pct. i året 2014/2015 sammen-

lignet med året 2012/2013. Dette er interessant, da skoleåret 2013/2014 er året hvor folkeskolere-

formen indførtes.    

Tabel 2 viser også, at anvendelsen af løse vikarer også yderligere er steget siden denne største stigning 

mellem årene 12/13 og 13/14, og de seneste tre år har ligget stabilt over en 90 pct. forøgelse i anven-

delsens af løse vikarer, når man sammenligner med året 13/14.     

 
Tabel 2: Procentvis stigning i anvendelsen af løse vikarer 

 
Skoleåret 

2012/2013 
Skoleåret 

2013/2014 
Skoleåret 

2014/2015 
Skoleåret 

2015/2016 
Skoleåret 

2016/2017 
Skoleåret 

2017/2018 

Gennemsnitlig stigning i pct. 
sammenlignet med skoleåret 

2012/2013 
 - 25 % 83 % 95 % 93 % 92 %  

Kilde: KRL, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor http://www.krl.dk/. 

Note: De timelønnede ansatte består altovervejende af løse vikarer. Et mindre antal af dem kan dog være undervisere med få faste timer, typisk i et 

enkelt fag 

 

 

 

 

 

http://www.krl.dk/
http://www.krl.dk/
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Figur 1 illustrerer væksten i anvendelsen af løse vikarer i perioden. Af figur 1 fremgår det, at den del 

af kurven med størst hældning finder sted i mellem skoleåret 2013/2014 og 2014/2015, altså i perio-

den efter implementeringen af folkeskolereformen. figuren illustrerer også, at anvendelsen af løse 

vikarer også siden 2014/2015 er steget, og at der i året 2017/2018 i folkeskolen anvendes løse vikarer 

på et niveau svarende til 1.804 fultidsstillinger.  

 

Figur 1: Antal timelønnede lærere (løse vikarer) opgjort i fuldtidsstillinger  
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Kilde: KRL, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor http://www.krl.dk/. 
Note: De timelønnede ansatte består altovervejende af løse vikarer. Et mindre antal af dem kan dog være undervisere med få faste timer, typisk i et 

enkelt fag 

 

Fakta om undersøgelsen 

Tallene om antal lærere stammer fra Kommunernes og Regionernes Løndata-kontor, KRL. De dæk-

ker timelønnede lærere (løse vikarer) i folkeskolen, herunder specialundervisning. tallene dækker over 

overenskomstansatte og ekstraordinært ansatte, men er eksklusiv tjenestemænd, elever 

og fleksjob. De timelønnede ansatte består altovervejende af løse vikarer. Et mindre antal af dem kan 

dog være undervisere med få faste timer, typisk i et enkelt fag. I tallene indgår ikke andre typer vikarer 

end timelønnede, eksempelvis månedslønnede barselsvikarer. 

 

http://www.krl.dk/

