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Protokollat 3 – Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen be-
skæftiget med henblik på vejledning om valg af uddannelse og erhverv 

§ 1. Hvem er omfattet 

Stk. 1 
Protokollatet omfatter personer, der har gennemgået uddannelsen til lærer i folkeskolen 
eller allerede ansatte efter Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen, som ansættes til 
varetagelse af vejledning om valg af uddannelse og erhverv jf. kapitel 2 i lov nr. 770 af 
27. juni 2007 om valg af uddannelse og erhverv. 

Bemærkning: 
For ikke læreruddannede ansat i folkeskolen skal overgangen til ansættelse i 
Ungdommens uddannelsesvejledning ske i umiddelbar forbindelse med ansæt-
telsen efter overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen. Ved ”umiddelbar” for-
stås, at ansættelse finder sted inden for 2 måneder efter ophøret af den tidlige-
re stilling. 

Stk. 2 
Protokollatet omfatter i øvrigt ikke stillinger, der er omfattet af anden aftale eller over-
enskomst. 

Stk. 3 
De af Protokollatet omfattede stillinger er omfattet af overenskomstens bestemmelser 
med nedennævnte tilpasninger.  

Bemærkning: 
Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. finder også anvendelse 
for tjenestemænd med beskæftigelse i folkeskolen, der kombinationsbeskæfti-
ges som vejledere i Ungdommens Uddannelsesvejledning.  

§ 2. Grundløn  
Grundlønnen er: 
Stillingsbetegnelse Grundløn   
Vejledere 30 + 3.000 kr. 
Konsulenter 44 + 12.000 kr. 

Bemærkning: 
Det forudsættes, at personer, der er omfattet af Protokollat 2, bevarer denne 
ret i forbindelse med umiddelbar overgang til Ungdommens Uddannelsesvej-
ledning, jf. § 1, stk. 9, i Protokollat 2, i Overenskomst for lærere m.fl. i folke-
skolen. Ved umiddelbar overgang forstås, at ansættelse finder sted inden for 2 
måneder efter ophøret af den tidligere stilling. 

Bemærkning:  
Lærere i ”den lukkede gruppe” eller mellemgruppen bevarer denne tilknytning 
ved ansættelse som vejleder eller konsulent efter denne bestemmelse. 

§ 2A. Indplacering pr. 1. april 2009 

Stk. 1 
[O.08]Pr. 1. april 2009 sker følgende grundlønsforhøjelse: 



50.01 A 
O.08 

33/2008 
Side 42 

Stillingsbetegnelse Grundløn 31. marts 
2009 

Grundløn 1. april 
2009 

Vejledere 28 30 + 3.000 kr. 
Konsulenter 44 44 + 12.000 kr. 

Stk. 2 
Grundlønsforhøjelsen pr. 1. april 2009 sker med fuldt gennemslag. Alle centralt aftalte 
trin/tillæg bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt 
reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Der foretages modregning i udlig-
ningstillæg, medmindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal tages særlig stilling 
for den enkelte ansatte. 

Stk. 3 
Ansatte, der inden 1. april 2009 er ansat i særligt klassificerede stillinger, som en person-
lig ordning, omfattes ikke af stk. 1 og 2.[O.08] 

§ 3. Funktionsløn 

Stk. 1 
Funktionsløn ydes ud over grundlønnen og eventuel kvalifikationsløn. Funktionsløn 
baseres på de funktioner (arbejds- og ansvarsområder), der er knyttet til den enkelte stil-
ling/gruppe af stillinger. Funktionerne skal være særlige funktioner, der ligger ud over 
de funktioner, der forudsættes varetaget for grundlønnen. 

Bemærkning: 
Stk. 1 gælder ikke for ansatte omfattet af Protokollat 2. Opmærksomheden 
henledes endvidere på, at der vedrørende stk. 2, gælder særlige vilkår for ansat-
te omfattet af Protokollat 2, jf. § 2, i Protokollat 2, om særlige vilkår i forhold 
til kvalifikations- og funktionsløn.  

Stk. 2 
Der skal lokalt indgås aftale om funktionsløn til lærere, som ansættes som vejledere. 

Stk. 3 
Funktionsløn aftales i øvrigt lokalt på grundlag af de funktioner, den ansatte varetager. 
Funktionsløn ydes som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin. 
Funktionsløn kan også anvendes til at honorere for elementer, der traditionelt har været 
honoreret med arbejdstidsbestemte ydelser eller arbejdsbestemte tillæg eller lignende, jf. 
aftale om konvertering af ulempetillæg.  

Bemærkning: 
For ansatte omfattet af Protokollat 2, er der mulighed for decentralt at yde 
funktionsløn. Det forudsættes, at man i de lokale forhandlinger afpasser ni-
veauerne således, at der tages hensyn til, at funktionsløndelen ikke lægges oven 
i en grundløn, men oven i et anciennitetsforløb. 

§ 4. Kvalifikationsløn 

Stk. 1 
Kvalifikationsløn ydes ud over grundløn og en eventuel funktionsløn. Kvalifikationsløn 
baseres på den enkelte ansattes kvalifikationer. Kvalifikationsløn tager udgangspunkt i 
objektive forhold som eksempelvis uddannelse og erfaring. 
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Bemærkning: 
Stk. 1 og stk. 2 gælder ikke for ansatte omfattet af Protokollat 2. Opmærksom-
heden henledes på, at der vedrørende stk. 3, gælder særlige vilkår for ansatte 
omfattet af Protokollat nr. 2, jf. § 2, i Protokollat 2, om særlige vilkår i forhold 
til kvalifikations- og funktionsløn. 

Stk. 2 
[O.08]Vejledere, som har 4 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddan-
nelsen til lærer, indplaceres på løntrin 34 + et tillæg på 3.000 kr. Efter 8 års sammenlagt 
beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen, indplaceres lærere på løntrin 39. Efter 
12 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen, indplaceres lærere 
på løntrin 39 + et tillæg på 10.000 kr.[O.08] 

Bemærkning: 
Der er tale om en kvalifikationslønmodel, hvilket betyder, at decentralt opnået 
funktions- og kvalifikationsløn lægges oven i den centralt aftalte løn, medmin-
dre parterne ved lokale forhandlinger om kvalifikationsløn har opnået enighed 
om, at den centralt aftalte kvalifikationsløn, helt eller delvist udløses tidligere 
end forudsat i bestemmelserne fx i forbindelse med nyansættelser. 

Stk. 3 
For vejledere, der gennemfører relevant videreuddannelse, skal der lokalt tages stilling 
til honorering enten via forhåndsaftaler eller i de konkrete situationer. 

Bemærkning: 
For ansatte omfattet af Protokollat 2 er der mulighed for decentralt at yde kva-
lifikationsløn. Det forudsættes, at man i de lokale forhandlinger afpasser ni-
veauerne, således at der tages hensyn til, at kvalifikationsløndelen ikke lægges 
oven i en grundløn, men oven i et anciennitetsforløb. 

Stk. 4 
Kvalifikationsløn aftales i øvrigt lokalt på grundlag af den ansattes kvalifikationer. Kva-
lifikationsløn ydes som tillæg eller ved oprykning til højere løntrin.   

Bemærkning: 
For ansatte omfattet af Protokollat 2 er der mulighed for decentralt at yde kva-
lifikationsløn. Det forudsættes, at man i de lokale forhandlinger afpasser ni-
veauerne, således at der tages hensyn til, at kvalifikationsløndelen ikke lægges 
oven i en grundløn, men oven i et anciennitetsforløb. 

§ 5. Arbejdstid 

Stk. 1 
Det forudsættes, at arbejdstiden ikke overstiger gennemsnitlig 37 timer ugentlig. 

Stk. 2 
Der er mulighed for indgåelse af lokale flekstidsaftaler. 

§ 6. Overarbejde/deltidsansattes merarbejde 

Stk. 1 
Overarbejde/deltidsansattes merarbejde opgøres pr. kvartal.  
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Stk. 2 
Hvis overarbejde/merarbejde afspadseres, gives erstatningsfrihed af samme varighed 
som det præsterede overarbejde/merarbejde. For overarbejdet gives erstatningsfrihed 
med tillæg af 50 % eller 100 %, jf. stk. 5, nr. 2, og nr. 3. For merarbejdet ydes ingen til-
lægsgodtgørelse.  

Bemærkning: 
Kombinationsbeskæftigede, som i den samlede beskæftigelse er fuldtidsbe-
skæftigede, behandles efter overarbejdsbestemmelserne for arbejde udover 
normal arbejdstid i UU.  

Stk. 3 
Overarbejde/merarbejde kan afregnes ved betaling, jf. stk. 5, i stedet for at blive af-
spadseret, når arbejdskraftsituationen på arbejdspladsen tilsiger det. Dette sker under 
fornøden hensyntagen til den ansattes personlige forhold. Der kan optages drøftelse 
mellem de lokale parter om behovet for afregning ved betaling.  

Stk. 4 
Hvis overarbejde/merarbejde skal godtgøres med afspadsering, skal det så vidt muligt 
være afviklet senest ved udgangen af det kvartal, der følger efter det, hvori overarbej-
det/merarbejdet er præsteret. I modsat fald betales som nævnt i stk. 5. Der kan mellem 
de lokale parter indgås aftale om, at afspadsering finder sted på et senere tidspunkt. 

Stk. 5 
Beordret og kontrollabelt overarbejde/merarbejde, jf. stk. 1, betales således: 
1. Over/merarbejde betales med timeløn, jf. § 7.  
2. Overarbejde udover normal arbejdstid godtgøres med et tillæg på 50 % for de før-

ste 35 timers overarbejde pr. kvartal.  
3. Efterfølgende overarbejdstimer godtgøres med et tillæg på 100 %.  

Stk. 6 
Ledere, mellemledere og konsulenter omfattet af Aftale om merarbejde til tjeneste-
mænd uden højeste tjenestetid er ikke omfattet af stk. 1-5. 

§ 7. Timeløn 
Timeløn beregnes som 1/1924 af den pågældendes aktuelle årsløn. 

§ 8. Arbejdstidsbestemte tillæg   

Stk. 1 
For tjeneste mellem kl. 17.00 og kl. 06.00 ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på 19,94 
kr. pr. time (Forskudttidstillæg).   

Stk. 2 
For tjeneste på søn- og helligdage mellem kl. 06.00 og kl. 17.00 ydes et ikke-
pensionsgivende tillæg på 19,94 kr. pr. time.   

Stk. 3 
For tjeneste på  

- lørdage mellem kl. 11.00 og kl. 24.00, 
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- søn- og helligdage mellem kl. 00.00 og kl. 24.00 og 

- mandage mellem kl. 00.00 og 04.00 
ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på 23,67 kr. pr. time.   

Stk. 4 
For tjeneste på mandage mellem kl. 04.00 og kl. 06.00 ydes tillægget, hvis tjenesten på-
begyndes kl. 00.00 eller tidligere. 

Stk. 5 
For tjeneste efter kl. 12.00 på grundlovsdag ydes tillægget efter stk. 2, og stk. 4, eller stk. 
3, og stk. 4. 

Stk. 6 
Godtgørelsen efter stk. 1-5 ydes for hver påbegyndt halve time. 

Bemærkning: 
Der henvises i øvrigt til muligheden af lokalt at anvende følgende aftaler: 
- Aftale om konvertering af ulempetillæg.  
- Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler.  

 
 
København, den 11. juli 2008 
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KL  
Mads Lebech 
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Lærernes Centralorganisation 
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