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Lønsedlerne for oktober (november for de forudlønnede) er på vej til e-boksen. Denne gang 
regner vi med, at fejlene fra de første par måneder er rettet. Det har især været under-
visningstillæggene som har ramt af fejl. 
 
Hvis din lønseddel er korrekt, og du er gået mere end 500 kr. ned i løn, skal du kontakte din TR. 
 
Undervisningstillæg og ”det udvidede undervisningsbegreb” 
Du får hver måned udbetalt undervisningstillæg for de skemalagte uv-timer.  
UV-tillæg for lejrskoler udbetales umiddelbart efter lejrskolens afholdelse. 
Herudover er der en række tilfælde, hvor du skal have uv-tillæg, fordi du har haft undervisning ud 
over skematimerne. Det er nyt – og relaterer sig til ”det udvidede undervisningsbegreb”. 
 

Undervisning foregår, når læreren skaber og fremmer processer, der øger elevens kompetencer. 

 
Derfor skal du have UV-tillæg når du f.eks. 

- Har løbende evaluering, målfastsættelser, evaluering og elevsamtaler - med en eller flere 
elever. 

- Når du er på ekskursion – fra start til slut. 
- Deltager i klasse- eller skolefester, idrætsdage, juleafslutninger og andre lignende 

aktiviteter. 
- Arbejdet med færdselsundervisning og skolefodbold. 
- Forårskoncert, korprojekt og lignende kan være undervisning for nogle og tilsyn for andre. 

Men selvfølgelig kun for det timetal der ligger ud over dit skematimetal den pågældende dag. 
 
Listen er ikke udtømmende – men vigtigt: Dette er ikke en DLF holdning, men et fortolknings-
bidrag fra aftalens indgåelse, og derfor gældende. Er du i tvivl om, hvorvidt en aktivitet er omfattet 
af det udvidede undervisningsbegreb, kan du snakke med din TR. 
 
Et eksempel: 
I elevernes spisepause læses højt af en bog, som relaterer sig til formiddagens emne: 
Undervisning. 
 
Ved rene tilsynsopgaver (og de er sjældent forekommende for lærere) er der ingen undervisning 
og derfor heller ikke tillæg. 
 
Din tillidsrepræsentant har uddybende materiale der, belyser det udvidede undervisningsbegreb. 
Kend det, brug det – der er penge i det! 
 
Hilsen 
Klavs 
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