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Sammenfatning og introduktion 

Et udtræk fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, KRL, viser, at brugen af løse vikarer i 

folkeskolen i de første 5 måneder af skoleåret 2014/15 er steget med hele 46 procent sammenlignet 

med samme periode året før, og at løse vikarer uden en læreruddannelse nu også udgør en større an-

del af det samlede antal løse vikarer. I KRL-statistikken findes de løse vikarer i kategorien timelønne-

de lærere i folkeskolen og specialundervisning. En mindre andel af de timelønnede lærere kan være 

undervisere ansat til at undervise nogle få faste timer, typisk i et enkelt fag, og dermed ikke løse vika-

rer. De løse vikarer udgør dog den altovervejende del af de timelønnede lærere, der derfor er et validt 

mål for udviklingen i brugen af løse vikarer. Der findes også andre typer vikarer, eksempelvis måneds-

lønnede barselsvikarer, der ikke indgår i tallene. I det følgende bruges betegnelsen ”løse vikarer” sy-

nonymt med ”timelønnede lærere”. 

 

Antallet af løse vikarer er opgjort i fuldstillinger, så eksempelvis fire vikarer på kvart tid giver én fuld-

tidsstilling. Mange løse vikarer varetager kun et mindre antal timer, og der er derfor mange flere vika-

rer i hoveder end opgjort som fuldtidsstillinger. I resten af dette notat vil antallet af løse vikarer kon-

sekvent blive omtalt i beregnede fuldtidsstillinger. 

 

 

Stor stigning i brugen af løse vikarer 

I perioden september 2013 til januar 2014 anvendte kommunerne gennemsnitligt pr. måned 1.228,9 

løse vikarer opgjort i fuldtidsstillinger. I samme periode i 2014/15 anvendtes i gennemsnit 1.794,2 

løse vikarer opgjort i fuldtidsstillinger. Der er derved sket en stigning på 46 pct. 
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Tabel 1 viser antallet af løse vikarer i perioden september til januar for 2013/14 og 2014/15. For alle 

måneder gælder det, at antallet af løse vikarer er steget i den tilsvarende måned i 2014/15. Tabellen 

viser også de procentvise stigninger for hver måned, som alle ligger mellem 41 og 53 pct. 

 
Tabel 1: Antal timelønnede lærere (løse vikarer) opgjort i fuldtidsstillinger 

 September Oktober November December Januar Gennemsnit 

2013/2014 830,6 1.326,1 1.314,8 1.587,4 1.085,6 1.228,9 

2014/2015 1.265,7 1.909,9 1.959,8 2.297,2 1.538,2 1.794,2 

Stigning i pct. 52,4 % 44,0 % 49,1 % 44,7 % 41,7 % 46,0 % 

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 antallet af løse vikarer i perioden september til januar for årene 2010/11 til 2014/15. 

Tabellen viser også de procentvise stigninger og fald mellem årene fordelt månedsvist. 

Fra perioden for 2010/11 til og med perioden for 2012/13 var tendensen, at der blev brugt færre løse 

vikarer. I alle måneder, bortset fra januar 2013, faldt antallet af løse vikarer sammenlignet med samme 

måned året før. I 2013/14 begyndte brugen af løse vikarer at stige igen, så den for alle måneder bort-

set fra september var højere end året før. Denne stigning er fortsat i september - januar 2014/15, 

hvor brugen af løse vikarer er større end i de forløbne år. Brugen af vikarer er altså gået fra at være 

faldet gennem flere år, til nu at være steget til et højere niveau end 2010/2011. 

 

Tabel 2: Timelønnede lærere (løse vikarer) opgjort i fuldtidsstillinger september - januar for årene 2009/10 til 2014/15 

 September Oktober November December Januar 

 Antal 
Stigning i 

pct. 
Antal 

Stigning 
i pct. 

Antal 
Stigning 

i pct. 
Antal 

Stigning 
i pct. 

Antal 
Stigning 

i pct. 

2010/11 1.162,5  1.344,2  1.269,9  1.439,9  962,7  

2011/12 959,2 -17,5 % 1.212,6 -9,8 % 1.163,1 -8,4 % 1.418,5 -1,5 % 773,9 -19,6 % 

2012/13 855,9 -10,8 % 1.192,2 -1,7 % 1.129,8 -2,9 % 1.377,6 -2,9 % 956,0 23,5 % 

2013/14 830,6 -3,0 % 1.326,1 11,2 % 1.314,8 16,4 % 1.587,4 15,2 % 1.085,6 13,6 % 

2014/15 1.265,7 52,4 % 1.909,9 44,0 % 1.959,8 49,1 % 2.297,2 44,7 % 1.538,2 41,7 % 

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. 

 

Figur 1 viser udviklingen i antal løse vikarer for perioden september til januar for årene 2010/11 til og 

med 2014/15. Figuren tydeliggør, at udviklingen i antallet af løse vikarer følger samme sæsonmæssige 

forløb, men at niveauet for perioden for 2014/15 konsekvent er højere end antallet af løse vikarer for 

de foregående år. 

 

http://www.krl.dk/
http://www.krl.dk/
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Figur 1: Udviklingen i antal timelønnede lærere (løse vikarer) opgjort i fuldtidsstillinger september - januar fra 2010/11 til 2014/15
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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. 

 

 

Vikarernes uddannelse 

I det følgende afsnit undersøges, hvorvidt de løse vikarer er læreruddannede eller ej. Ikke-uddannede 

løse vikarer er altså løse vikarer uden en læreruddannelse. 

 

I perioden september 2013 til januar 2014 er gennemsnitligt 246,5 af de 1.228,9 løse vikarer lærerud-

dannede løse vikarer, mens 982,4 af de løse vikarer gennemsnitligt er ikke-læreruddannede løse vika-

rer. Dermed udgør ikke-læreruddannede løse vikarer i perioden for 2013/14 gennemsnitligt 80 pct. af 

de løse vikarer. 

 

I september - januar 2014/15 er det gennemsnitligt 232,2 af de løse vikarer, der er læreruddannede 

løse vikarer, mens gennemsnitligt 1.562 af de løse vikarer er ikke-læreruddannede løse vikarer. I peri-

oden for 2014/15 udgør de ikke-læreruddannede løse vikarer nu 87 pct., og der er dermed sket en 

stigning i andelen af løse vikarer uden en læreruddannelse. 

 

Tabel 3 viser antallet af ikke-uddannede løse vikarer i perioden september 2013 til januar 2014 og 

samme periode for 2014/15. For alle måneder gælder det, at antallet af ikke-uddannede løse vikarer er 

steget i perioden for 2014/15. Tabellen viser også de procentvise stigninger for hver måned, der alle 

er mellem 53 og 67 pct. 

 

http://www.krl.dk/
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Tabel 3: Antal ikke-uddannede timelønnede lærere (løse vikarer) opgjort i fuldtidsstillinger 

 September Oktober November December Januar Gennemsnit 

2013/2014 655,3 1.043,1 1.053,7 1.277,7 882,5 982,4 

2014/2015 1.090,1 1.635,6 1.706,1 2.023,4 1.354,8 1.562,0 

Stigning i pct. 66,4 % 56,8 % 61,9 % 58,4 % 53,5 % 59 % 

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 4 viser andelen af de løse vikarer, der er udgjort af ikke-læreruddannede vikarer i perioden for 

både 2013/14 og 2014/15. I 2014/15 udgør ikke-uddannede løse vikarer hver måned en større andel, 

sammenlignet med perioden for 2013/14. Hvor andelene i perioden for 2013/14 lå på 78-82 pct., 

ligger de i perioden for 2014/15 på 85-89 pct. 

 

Tabel 4: Andel ikke-uddannede timelønnede lærere (løse vikarer) opgjort i fuldtidsstillinger 

 September Oktober November December Januar Gennemsnit 

2013/2014 78,9 % 78,7 % 80,1 % 80,5 % 81,3 % 79,9 % 

2014/2015 86,1 % 85,6 % 87,1 % 88,1 % 88,1 % 87,1 % 

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. 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, eksempel-

vis månedslønnede barselsvikarer. 

 

http://www.krl.dk/
http://www.krl.dk/

