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Ungdommens Uddannelsesvejledning 
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Med venlig hilsen 
 
Anders Bondo Christensen  Lars Jørgensen 



 
Danmarks Lærerforening 
     Vandkunsten 12 
   1467 København K 

Bilag 1 til kredsudsendelse nr. 043 
af den 14. maj 2004 

 
 

Vejledning om ansættelsesforhold og –vilkår 
i Ungdommens Uddannelsesvejledning 

 
Indhold 
• Indledning 
• Hvem er omfattet af protokollat 3? 
• Hvilke aftaler gælder for UU-stillingerne? 
• Ansættelsesformer 
• Hvem forhandler for foreningens medlemmer? 
• Løn 
• Arbejdstid 
• Overarbejde 
• Arbejdstidsbestemte tillæg 
 
 
Indledning 
Denne vejledning indeholder oplysninger om ansættelsesforhold og – vilkår ved de UU-centre, der 
oprettes som følge af lovgivningen om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 
 
Formålet med vejledningen er dels, at understøtte kredsenes rådgivning af medlemmer, der ansæt-
tes ved UU-centrene, og dels at understøtte kredsenes arbejde med ansættelse og lønforhandlinger. 
 
KL og Danmarks Lærerforening /Lærernes Centralorganisation har nu udmøntet aftalen om ansæt-
telsesvilkår ved UU i et protokollat til overenskomsten. Et protokollat er et bilag til overenskom-
sten. Det betyder, at de ansatte, der er omfattet af protokollatet, også er omfattet af overenskom-
stens bestemmelser dog undtagen de vilkår, der er aftalt i protokollatet. 
 
Protokollatet om ”Læreruddannede eller allerede ansatte i folkeskolen beskæftiget med henblik på 
vejledning om valg af uddannelse og erhverv” er optaget som protokollat 3 til overenskomsten. 
 
Hvem er omfattet af protokollat 3? 
Protokollat 3 gælder for to grupper: 
1. Ansatte, der har gennemgået uddannelse til lærer i folkeskolen 
2. Allerede ansatte beskæftiget med undervisning i folkeskolen. 
 
Som udgangspunkt er protokollatets område afgrænset ved, om den ansatte har læreruddannelse. 
Hertil kommer, at allerede ansatte (uanset uddannelse) i folkeskolen også er omfattet. 
 
Protokollat 3’s dækningsområde er således ikke defineret ved varetagelse af vejledningsfunktioner 
i henhold til loven, men ved de ansattes uddannelse og/eller ansættelse i folkeskolen. 
 
Det vil sige, at vejledere og ledere, ansat ved UU, som ikke har en baggrund som lærer eller som 
ikke kommer fra en ansættelse i folkeskolen, ikke er omfattet af foreningens protokollat og over-
enskomst. Bliver der ansat personale med anden baggrund end beskrevet under de to punkter, og 



som er organiseret i en anden faglig organisation, vil denne kunne indgå aftale om ansættelses- og 
lønvilkår mv. med UU-centret. 
 
Ansættes der vejledere i UU, som henhører til anden faglig organisation, kan det anbefales, at 
kredsene forøger at koordinere et samarbejde med den eller de faglige organisationer, der har for-
handlingsret for disse ansatte i UU. 
 
 
Hvilke aftaler gælder for UU-stillingerne? 
Protokollat 3 er som nævnt en del af samlede overenskomstgrundlag. Det betyder, at lærerover-
enskomsten i hovedtræk gælder for de ansatte, der er omfattet af protokollatet. Undtaget er bl.a. 
arbejdstid, idet protokollatet indeholder særlige arbejdstidsbestemmelser for vejledere mv. 
 
Der skal særligt gøres opmærksom på, at protokollat 2 om ”Lærere, småbørnslærere, øvelsesskole-
lærere, børnehaveklasseledere og skolekonsulenter med personlig ordning” også er gælder for 
ansatte ved UU-centre. 
 
I overenskomstens § 21 er nævnt de øvrige aftaler, der er gældende. I alt 30 aftaler er nævnt. Her 
skal blot henvises til: Ny løndannelse, resultatløn, beskæftigelsesanciennitet, åremålsansættelse, 
supplerende pension, ansættelsesbrev, gruppeliv, ferie, barsel, SU og tillidsrepræsentanter samt 
MED og tillidsrepræsentanter. 
 
En række af de generelle KTO-aftaler er rammeaftaler, der udfyldes eller suppleres med kommu-
nale lokalaftaler. Her tænkes fx på aftaler om seniorpolitik, MED-udvalg, procedurer og retnings-
linjer for lønforhandlinger mv. 
 
Det afhænger af, hvem der driver UU-centret og faktisk er arbejdsgiver, om de ansatte ved UU-
centre også er omfattet af disse lokalaftaler. 
 
I de tilfælde, hvor vejledningspersonalet ansættes af en kommune, der forestår driften og admini-
strationen af UU-centret, gælder den lokale implementering af rammeaftaler m.v. umiddelbart for 
de ansatte. 
 
Oprettes UU-centrene derimod som § 60-selskab i henhold til den kommunale styrelseslov, er der 
for alle ansatte tale om en ny ansættelsesmyndighed/arbejdsgiver, hvorfor rammeaftalerne skal 
udfyldes ved nye lokalaftaler.  Her skal ny udfyldende og supplerende lokalaftaler indgås af per-
sonaleorganisationerne i overensstemmelse med bestemmelserne i de enkelte rammeaftaler. I disse 
tilfælde er kredsen forhandlingsberettiget i forhold til vejledningspersonale, der er ansat i henhold 
til protokollat 3. 
 
Særligt om tillidsrepræsentanter 
Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse samt aftale om tillidsrepræsentanter, sam-
arbejde og samarbejdsudvalg er således også gældende. Det betyder, at der kan vælges en tillids-
repræsentant, hvis den pågældende repræsenterer mindst 5 medarbejdere. Er der ikke 5 medarbej-
dere ansat efter protokollat 3, kan der vælges kontaktperson. 
 
Det vurderes for øjeblikket i foreningen, hvordan det særlige uddannelsesbehov for nyvalgte til-
lidsrepræsentanter skal kunne tilgodeses. 
 
 



Ansættelsesformer 
Ansættelse af vejledere kan ske på flg. måder 
- fuldtids vejlederstilling 
- kombinationsbeskæftigelse med udgangspunkt i stilling i folkeskolen 
- udlån med udgangspunkt i stilling i folkeskolen 
- deltids vejlederstilling. 
 
Her ud over kan der i henhold til protokollat ansættes ledere, mellemledere og konsulenter. 
 
Særligt om kombinationsansættelse 
I protokollatet er nævnt, at der for tjenestemænd henvises til ansættelse efter kombinationsaftalen. 
Overenskomstansatte kan dog også ansættes efter denne aftale.  
 
Såfremt vejlederstillingerne besættes  med ansatte, som samtidig skal udføre en del af tjenesten i 
et af de lokale skolevæsner anbefaler foreningen, at der indgås aftale i henhold til aftale om kom-
binationsbeskæftigelse for lærere m.fl. De konkrete aftaler herom indgås i henhold til kapitel 3 i 
aftalen om kombinationsbeskæftigelse. 
 
Anbefalingen gælder både overenskomstansatte og tjenestemandsansatte vejledere. Hertil kom-
mer, at foreningen fraråder tjenestemænd at tiltræde stillingen med mindre ansættelsen sker som 
en kombinationsbeskæftigelse, så der samlet er fuldtidsbeskæftigelse hos de to arbejdsgivere. Det-
te råd er begrundet i, at den samlede fuldtidsbeskæftigelse er nødvendig for at sikre fuld pension-
salderoptjening. 
 
Der henvises i øvrigt til GroupWise nr. 028/2003 om kombinationsansættelse. 
 
Særligt om udlånsaftaler 
I henhold til overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen m.fl. § 1, stk. 6 og 7 er der desuden mu-
lighed for blive ansat med en ”udlånsaftale.” Det indbærer, at den pågældende som del af sin an-
sættelse i folkeskolen ”udlånes” til ansættelse ved et UU-center. 
 
Er de lokale parter enige om at anvende denne mulighed, anbefaler foreningen, at aftalen udfor-
mes efter samme principper som kombinationsaftaler. Aftalen bør mindst indeholde elementerne 
fra kombinationsaftalens § 3 - dvs. 
- en kort beskrivelse af arbejdsopgaverne, 
- det tidsmæssige omfang af arbejdet i UU, 
- lønforhold, 
- ferier og fridage, 
- beskæftigelsens varighed, 
- det varsel hvormed aftalen kan opsiges af parterne, 
- og det tidspunkt hvor aftalen kan bringes til ophør. 
 
Samtidig bør kredsen sikre, at der i udlånsaftalen står, at pågældende er omfattet af samme over-
tidsbestemmelser, som den kombinationsbeskæftigede der samlet har fuld tid hos de to arbejdsgi-
vere. 
 
I lighed med kombinationsansættelse skal det sikres, at det planlagte årlige arbejdstimetal i UU-
delen indgår i aktivitetsplanen hos den primære arbejdsgiver. 
 



Særligt om tidsbegrænset ansættelse 
”Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse” gælder. I henhold til denne skal der være objektive 
grunde til tidsbegrænset ansættelse. Usikkerhed om evt. ændringer af forholdene efter en kommu-
nalreform kan således efter foreningens opfattelse ikke begrunde tidsbegrænset ansættelse. 
 
Særligt om ledere 
Ledere af UU-centre skal ansættes som tjenestemænd. Det sker i henhold til Aftale om tjeneste-
mandsansættelse i folkeskolen. Fravigelse herfra kan kun ske ved aftale mellem kommunalbesty-
relsen og foreningen/Lærernes Centralorganisation.  
 
 
Hvem forhandler for foreningens medlemmer? 
Foreningen har besluttet, at forhandlingsforholdene organiseres således: 
• Ledere forhandles af foreningen centralt. 
• Vejledere og mellemledere forhandles af kredsen efter følgende retningslinier: 

1. Ved fuldtidsansættelse i UU er medlemskabet – i overensstemmelse med foreningens ved-
tægter – i den kreds, hvor ansættelseskommunen for UU er placeret. Forhandlingsretten pla-
ceres i samme kreds. 
 
2. Ved kombinationsansættelse/udlån er medlemskabet - i overensstemmelse med forenin-
gens vedtægter - i den kreds, der omfatter den kommune, hvori pågældende er ansat, dvs. 
den kommune hvorfra pågældende er udlånt/kombinerer fra, men forhandlingsretten for UU-
delen varetages af den kreds, hvori UU er placeret. 
 
3. Såfremt et flertal af kredse ønsker det, udøves forhandlingerne ved UU, jf. punkt 2, af et 
forhandlingsfællesskab af de berørte kredse. 

 
 
Løn 
Det har været foreningens udgangspunkt for aftalen om protokollat 3, at ingen skal lide lønned-
gang ved direkte overgang fra folkeskolen til ansættelse i UU. Dette gælder både fuldtidsansatte, 
kombinationsansatte og ”udlånte”. 
 
Tjenestemænd bevarer ved direkte overgang til UU løntrinsindplaceringen. 
 
Grundløn 
Ansatte, som ved overgangen til UU er på ny løn, indplaceres på grundløn 26. Overenskomstens § 
6, stk. 2 er gældende, således at indplaceringen efter 4 års ansættelse er løntrin 30 og efter 8 års 
ansættelse løntrin 35. Tidligere ansættelse i f.eks. folkeskolen medregnes. 
 
Personlig ordning 
Lærere, som ansættes som vejledere i UU og som ved overgangen er aflønnet efter protokollat 2 
(personlig ordning – ”den lukkede løngruppe”), bevarer denne indplacering. 
 
Konsulenter og mellemledere overføres på grundløn 43 eller grundløn 43 + 5.000 kr. (niveau 
31.3.00). 
 
Funktionsløn 
Ifølge protokollattekstens § 3, stk. 2  skal der lokalt indgås aftale om funktionsløn for de lærere, 
der ansættes som vejledere. Dette gælder både for ansatte på ny løn og for ansatte på personlig 
ordning. 



 
De centrale parter har ikke forholdt sig til størrelsen af dette tillæg, sammensætningen eller om der 
skal differentieres i tillægsstørrelse for ansatte på ny løn og ansatte efter protokollat 2. 
 
Som udgangspunkt bør det aftalte funktionstillæg mindst dække tabet i undervisningstillæg, evt. 
akkordtillæg og funktionstillæg for tidligere skolevejledningsarbejde. Rammer og ansvar for ar-
bejdstidens tilrettelæggelse kan desuden indgå som et funktionslønskriterie. Dette betyder at funk-
tionstillægget som udgangspunkt nødvendigvis ikke er lige stort til alle. 
 
Funktionstillægget kan aftales som omklassificering, et samlet tillæg eller en kombination af om-
klassificering og tillæg. 
 
For kombinationsansatte eller udlånte kan der desuden vælges en model, der også inddrager det 
kriterie at have to arbejdssteder -  evt. med udgangspunkt i et grundtillæg for den ulempe det er at 
have to arbejdssteder, suppleret med et timetillæg. 
 
For ansatte efter protokollat 2 kan der ifølge dette protokollats § 4 også aftales funktionsløn. 
 
Der kan ud over vejledertillægget også indgås aftale om andre funktionstillæg. Det gælder både 
ansatte på ny løn og ansatte efter personlig ordning. 
 
Kvalifikationsløn 
Kvalifikationsløn aftales efter lønaftalens almindelige bestemmelser. 
 
Her skal lægges særlig vægt på protokollat 3’s § 2, stk. 4, hvoraf det fremgår, at der skal tages 
stilling til honorering ved relevant videreuddannelse. Vejlederuddannelsen må betragtes som rele-
vant videreuddannelse i forbindelse med ansættelse på UU-centret . Det samme gælder den kom-
petence, der er opnået ved mange års ansættelse som vejleder. 
 
Interessetvister 
Kan der ikke ved den lokale forhandling opnås en rimelig sammenhæng mellem an-
svar/kompleksitet og aflønning, skal foreningen i lighed med andre lokale lønforhandlinger henvi-
se til aftale om ny løn § 17 om interessetvister. 
 
 
Arbejdstid 
Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for fuldtidsansatte skal bygge på gennemsnitlig 37 timer om 
ugen pr. kvartal. For deltidsansatte og kombinationsbeskæftigede beregnes arbejdstiden forholds-
mæssigt. 
 
Udgangspunktet er, at lederen i dialog med de ansatte fastlægger møde- og sluttidspunkt. Den 
nærmere placering af den daglige arbejdstid skal således ske i samarbejde mellem lederen og vej-
lederne. Vejlederne tilrettelægger herefter opgaveløsningen inden for arbejdstiden. 
 
Det er dermed forudsat, at lederen fordeler opgaverne på en sådan måde, at vejlederne har mulig-
hed for at løse samtlige arbejdsopgaver inden for den tilrettelagte arbejdstid. 
 
Mulighederne for at løse samtlige opgaver indfor arbejdstiden må vurderes i forhold til de lokale 
forhold, herunder bl.a. resurse- og serviceniveau,  de fysiske rammer, geografiske afstande, vej-
ledningspersonalets beskæftigelsesgrad mv. 
 



Arbejdstiden i de enkelte uger behøver ikke at være ens, men kan variere uge for uge inden for 
kvartalet. For kombinationsbeskæftigede indgår det årlige vejledertimetal svarende til beskæftigel-
sesgraden i aktivitetsplanen for så vidt angår skoledelen (den primære arbejdsgiver). Det kvartals-
vise timetal i UU-centret beregnes ligeledes på grundlag af  beskæftigelsesgraden. 
 
Arbejdstilrettelæggelsen har grundlæggende elementer: 
- fordelingen af opgaverne mellem vejlederen i forhold til opgavetyper og skoler og andre ud-

dannelsesinstitutioner, centret samarbejder med 
- tilrettelæggelse af arbejdstiden, placering af arbejdstid mv. 
- vejledernes tilrettelæggelse af løsningen af enkeltopgaver, prioritering mv. 
 
Retningslinjer for tilrettelæggelsen af arbejdstiden er en afgørende ramme for vejledernes tilrette-
læggelse af enkeltopgaverne og samarbejde med skoler mv. Det anbefales, af der fastlægges så-
danne retningslinier for arbejdets udførelse. 
 
Disse retningslinier kan eksempelvis indeholde: 
• hvor mange arbejdsdage arbejdet skal planlægges på 
• indenfor hvilket tidsrum arbejdet normalt tilrettelægges (møde og sluttid) 
• pauser 
• eventuel omlægning af arbejdet 
• eventuel træffetid 
samt retningslinier for opgavevaretagelsen eller lignende. Det kan desuden anbefales at lave ret-
ningslinjer for varsel af overtid. Det skal i denne forbindelse afklares om og i givet fald under 
hvilke forudsætninger over-/mertimer kan overføres til afspadsering  i det efterfølgende kvartal. 
 
For kombinationsbeskæftigede må UU-lederen og skolelederen i samarbejde med vejlederen af-
klare rammerne for tilrettelæggelsen af arbejdstiden. Her tænkes bl.a. på afklaring af, på hvilke 
ugedage og tidspunkter i øvrigt den ansattes skal arbejde for skolen og for UU-centret. 
 
Tilsvarende må de to ledere afklare, hvordan ferieplanlægningen kan koordineres, så vejlederen 
får lagt ferieperioderne parallelt hos de to arbejdsgivere. 
 
Protokollatet nævner muligheden for lokale flextidsordninger. Det betyder ordninger, hvor den 
ansatte, indenfor nogle fastsatte rammer selv kan planlægge møde- og sluttidspunkter. Hovedsigtet 
må være, at det enkelte vejledningscenter sikrer den nødvendige fleksibilitet i tilrettelæggelsen af 
arbejdstiden, uden at det går ud over den enkelte vejleders retssikkerhed. 
 
 
Overarbejde 
Arbejdstiden skal opgøres kvartalsvis. For fuldtidsansatte beregnes overtid på grundlag af gen-
nemsnitligt 37 timer om ugen i kvartalet. For deltidsansatte og kombinationsbeskæftigede i UU-
delen beregnes mer-/overtimer på baggrund af en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid beregnet i 
forhold til beskæftigelsesgraden. 
 
For en kombinationsansat med 15 timer ugentligt i gennemsnit i UU-delen skal opgørelsen ske på 
grundlag heraf. Se eksemplet neden for. En beskæftigelsesgrad på 15/37 svarer til ca. 40,6 % af 
arbejdstiden i UU-delen. Dette indebærer ca. 780 årlige timer, inkl. ferie og søgnehelligdage. 
 
Arbejdstiden for kombinationsbeskæftigede skal opgøres særskilt i forhold til de to arbejdsgivere. 
Arbejdstimerne i UU-delen opgøres i henhold til § 6 i protokollatet. Heri skelnes mellem overar-
bejde og merarbejde. Overarbejdsbestemmelserne gælder for fuldtidsansatte og kombinationsbe-



skæftigede, der samlet har fuld tid hos de to arbejdsgivere.  Kredsen skal i forbindelse med aftale 
om ”udlån” sikre, at  bestemmelsen om overarbejde gælder udlånte på samme forudsætning som 
kombinationsbeskæftigede. 
 
Merarbejde gælder for deltidsbeskæftigede, indtil de har opnået fuld beskæftigelse svarende til 
gennemsnitligt 37 timer i kvartalet. 
 
Både i tilfælde af udbetaling og i tilfælde af afspadsering skal de første 35 overtimer pr. kvartal for 
fuldtidsansatte tillægges 50 %. Efterfølgende overarbejdstimer skal tillægges 100 %. 
 
Ved udbetaling er beregningsgrundlaget 1/1924 af den aktuelle årsløn, hvortil der ydes ovennævn-
te overtidstillæg. Til deltidsansatte, der har merarbejde, ydes der ikke overtidstillæg. 
 
Overarbejde skal være varslet. Dvs., at lederen forud skal have varslet - eller givet tilladelse til - 
overarbejdet. Såfremt vejlederen er af den opfattelse, at de aktuelle arbejdsopgaver ikke kan løses 
inden for den normale arbejdstid, har vejlederen pligt til at orientere lederen herom med henblik 
på at afklare, om der skal ske en omfordeling/omprioritering af opgaverne, eller om der skal 
iværksættes overarbejde. 
 
Eksempel 1 - fuldtidsansættelse 
Eksempel på overtidsopgørelse   Beskæftigelsesgrad: 37/37 (fuldtid) 
Periode 1. januar 2005 31. marts 2005 
   Norm Opgørelse 

12 uger  12 * 37 timer 444,0 timer  Antal arbejdsdage/-timer efter ka-
lenderen 4 dage 4 * 7,4 timer 29,6 timer  
 I alt  473,6 timer  
Ferie uge 7 - 37,0 timer  
Søgne-helligdage - påske  3 dage - 22,2 timer  
Antal nettotimer jf. normen   414,4 timer  
Præsterede arbejdstimer    430,0 timer 
Overtid   15,6 timer 
Til afspadsering/udbetaling i alt  + 50 %  23,4 timer 
 
Eksempel 2 – kombinationsbeskæftigelse samlet fuld tid 
Eksempel på overtidsopgørelse   Beskæftigelsesgrad: 15/37 (Kombination) 
Periode 1. januar 2005 31. marts 2005 
   Norm Opgørelse 

12 uger  12 * 15 timer 180,0 timer  Antal arbejdsdage/-timer efter ka-
lenderen 4 dage 4 * 3 timer 12,0 timer  
 I alt  192,0 timer  
Ferie uge 7 - 15,0 timer  
Søgne-helligdage - påske  3 dage - 9,0 timer  
Antal nettotimer jf. normen   168,0 timer  
Præsterede arbejdstimer    180,0 timer 
Overtid   12,0 timer 
Til afspadsering/udbetaling i alt  + 50 %  18,0 timer 
 



Ovennævnte overarbejdsbestemmelse gælder alene vejledere. Konsulenter og ledere er ikke om-
fattet denne opgørelsesbestemmelse, men aftale om godtgørelse af merarbejde til tjenestemænd 
uden højeste arbejdstid. 
 
 
Arbejdstidsbestemte tillæg 
Der skal udbetales arbejdstidsbestemte tillæg på baggrund af arbejdstidens tilrettelæggelse, med 
mindre de lokale parter er enige om en hel eller delvis konvertering til fast tillæg/tid. 


