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Løn og tillæg pr. 1.10.2018
Børnehaveklasseledere og lærere på folkeskolerne i Halsnæs

Reguleringstal i forhold lønniveau 31.03.2000 1,377253

stedtillæg 3

Centralt aftalte løndele:

Grundløn Ny Løn kr pr. måned

Børnehaveklasseledere trin 28 + 230 Kronetillæggene bortfalder efter 8 års ancien-

Lærere                      trin 31 + 344 nitet på baggrund af grunduddannelsen

Se Lønforløb Ny Løn

Grundløn Personlig Ordning kr. pr. måned

Børnehaveklasseledere            Trin 36 + 528

Lærere     til og med trin 44                               Trin 43 + 1.492

Lærere       til og med trin 44                               trin 45 og derover Trinet  + 765

Lønforløb Ny Løn 

kr. pr. måned efter 4 år efter 8 år efter 12 år

Børnehaveklassel. trin 31 + 230 trin 33 + 0 trin 33 + 803

Lærere                      trin 36 + 344 trin 40 + 0 trin 40 + 1.148

på baggrund af grunduddannelsen til hhv. pædagog og lærer

Løntrin kr pr. måned 

Løntrin 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Md. løn 26.962 27.356 27.757 28.166 28.581 29.003 29.435 29.872 30.318

Løntrin 40 41 42 43 44 45 46

Md. løn 32.221 32.715 33.217 33.956 34.714 35.493 36.294

Kompensation for udfasning af aldersreduktionen - gælder kun for ansættelser før 1.8.2014 

(Bortfaldt 1.4.2016)

Timelønnede:

For uddannede lærere              267,83 Betalingen er pr. time for faktisk udført

For uddannede børnehaveklasseledere 255,34 arbejde - såvel undervisning (incl.

For ikke-uddannede                 215,60 forberedelse) som andre opgaver

Undervisningstillæg til og med 750 timer

Lærere på ny løn 1.492,02

Lærere på personlig ordning 631,24

Bh.kl. ledere på ny løn 1.767,47

Bh. kl. ledere på personlig ordning 906,69

Undervisningstillæg pr. time (60 min.) for undervisningstimer over 750 timer/skoleår

Lærere 751- 123,95 Undervisningstimetal over 750 iflg.

Børnehaveklasseledere 836- 123,95 opgaveoversigten udbetales med 1/12

pr. måned. Ekstratimer opgøres ved 

skoleårets afslutning



Rådighedstillæg kr. pr. måned (gælder kun Halsnæs Heldagsskole)

Tillæg til lærere ved observations- og heldagsskoler i stedet for 2.984

arbejdstidsbestemte tillæg samt for lejlighedsvis overarbejde

Gives også til børnehaveklasseledere. Ansættelsesgrad > 0,5

Undervisningsvejledere

For funktionen "undervisningsvejleder" 1.148

Specialundervisning* (Gælder ikke Halsnæs Heldagsskole)

Specialundervisning i særlige klasser kr. pr. time                                                  42,33

(Bortfaldt 1.8.2015**)

**Til de der oppebar tillægget i 14/15 fortsætter tillægget som personligt tillæg så

     længe funktionen varetages, med det beløb der blev udbetalt i 14/15

Anden særlig undervisning* (Gælder ikke Halsnæs Heldagsskole)

Bh.kl.ledere - særlig støtte til tosprogede elever mv. kr. pr time 26,06

Dansk som andetsprog, tale-/høreundervisning mv.  kr. pr time 35,59

Lejrskoletillæg

Pr. påbegyndt dag for lejrskoler, hytteture mv. 174,84   Udbetales umiddelbart efter

Pr. påbegyndt lørdag, søndag eller helligdag 397,68   lejrskolens afholdelse

*  Tillægget beregnes årligt og udbetales med 1/12 pr. måned

Lokalt aftalte tillæg:

Funktionsløn:

”Halsnæstillæg”: (Gælder ikke Halsnæs Heldagsskole)

Ny løn kr. pr. måned 1.492

Personlig ordning kr. pr. måned 1.205 *

Tillægget dækker tidligere ydet tillæg for: * For tjenestemænd

Koordinator i team er de 689

Selvstyrende team af tillægget

Klasselærerfunktion pensionsgivende

Undervisnings- og akkordtillæg

Skiftende arbejdssteder 

Ved undervisning af børn permanent på flere matrikler end hoved-

arbejdsstedet. Dog ikke ved undervisning i svømme- og idrætshaller 229,54

MED-repræsentanter kr. pr. måned

Basistillæg alle repræsentanter 344

Næstformand i Hoved-MED 516

Medlem af Hoved-MED 344

Næstformand i Virksomheds-MED 172

Medlems af Virksomheds-MED 86

Fælles-TR med forhandlingskompetance løn og lokalaftaler 172

Funktionen TR/FTR efter gennemført TR-grunduddannelse 344

Arbejdspladsvurdering 172



Kvalifikationsløn:

Lærere med læreruddannelse Ny Løn

Lærere med læreruddannelse +1 trin

Lærere uden læreruddannelse Ny Løn

efter 4 års erfaring +1 trin

efter 8 års erfaring +1 trin

efter 12 års erfaring 229,54

Lærere uden læreruddannelse med anden relavant uddannelse Ny Løn

efter 4 års erfaring +2 trin

efter 8 års erfaring +2 trin

efter 12 års erfaring 459,08

Cand. Pæd, PD, speciallæreruddannelse eller tilsvarende uddannelser

Ny Løn 918

Personlig Ordning +1 trin

Overtid

Overtidstillæg 50%

Overtid udbetales løbende

Afregning af overtid ifølge opgaveoversigten

Overtiden tillægges 50% og udbetales løbende med 1/12 pr. måned

Afspadsering

Overtid kan efter aftale mellem læreren, skolelederen og TR overføres til næste skoleår

med et tillæg af 50%

Andre tillæg:

Time/dagpenge ved tjenesterejser forbundet med overnatning

Lejrskoler, kurser, konferencer mv. Statens satser

Dagpenge pr. døgn 427,00 Tiden beregnes fra rejsens

Timepenge pr. påbegyndt time 17,79 begyndelse til hjemkomsten.

Fradrag for morgenmad 64,05 Fradrag for de måltider ar-

Fradrag for frokost og aftensmad hver 128,10 bejdsgiveren stiller til rådighed.

Dagpenge pr. døgn med fradrag for alle måltider 106,75

Ekskursioner og kurser uden overnatning

Forskellig praksis på skolerne. Spørg din TR eller skoleleder 

Transportgodtgørelse ved tjenesterejser (møder, kurser mv.)

Kørsel i egen bil indenfor kommunens grænser eller anden af skolelederen godkendt kørsel

Transport herudover: billigste offentlige transport 1,94 kr. pr. kilometer

Fritvalgstillæg

Som kommunalt ansat får du et tillæg på 0,83 % (steg 0,19 ved OK18) af din pensionsgivende løn. 

Tillægget bliver som udgangspunkt udbetalt hver måned som løn, men du kan også skriftligt bede 

Skolens leder om at få pengene indbetalt til Lærerens Pension senest den 1. oktober. Virkning 1.1.


