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L  Ø  N 
 

Nu har alle fået løn efter den nye Lov 409 og den lokale lønaftale.  
Det har afstedkommet stærke reaktioner, da nogle har oplevet en ikke ubetydelig lønnedgang. 
 

Det er med lønnen som med opgaveoversigterne, der er fejl og mangler. Vi håber, at 
opgaveoversigterne er i orden her ved starten af september måned. Lønnen burde selvfølgelig 
være i orden fra starten, men da opgaveoversigten ligger til grund for beregningen af 
undervisningstillæg, vil en mangel i denne også betyde fejl i lønnen. 
 
Lønnen forventes at være korrekt ved næste lønudbetaling. Vi har accepteret, at 
opgaveoversigterne ikke var klar til skoleårets start, og vi har forståelse for, at lønsedlerne kunne 
være mangelfulde den første måned. Danmarks Lærerforening anser mangelfulde og forkerte 
lønsedler som overenskomstbrud, og vi vil vurdere situationen, når næste omgang lønsedler 
ligger i e-boksen. 
 
Om lønaftalen så er god nok, må vi ind og vurdere på, når vi har et samlet billede af alle læreres 
løn. Vi har en aftale med kommunen om, at de stiller alle lønsedler til rådighed, både et sæt fra 
før sommerferien og et sæt fra september/oktober. Vi vil gerne sikre os, at lønaftalen ikke 
efterlader lønkroner i kommunekassen. Lønaftalen skal være neutral på de vilkår der var 
gældende før ferien.  
 

Da der kun udbetales undervisningstillæg for de skemalagte lektioner i din månedsløn, vil der ved 
årets udgang blive en regulering, som for nogle kan være ret stor. (F.eks. vil en lejrskole for en 
ok-ansat lærer, der har mere end 750 undervisningstimer give ca. 5.000 kr. i ekstra uv-tillæg).  
 
For de fleste vil det være væsentligt mindre, men det udvidede undervisningsbegreb vil givet 
afstedkomme en ekstra udbetaling af uv-tillæg. For at sikre, at du til sommer får en korrekt 
udbetaling, bør du selv holde regnskab med, hvilke undervisningsaktiviteter du har, som udløser 
uv-tillægget. 
 
De lønsedler vi hidtil har set har mere været præget af fejl end de har vist en lønnedgang. 
 

Hvis du er gået ned i løn, skal du kontakte din TR, og sammen kan I se, om lønsedlen er korrekt. 
Brug også din TR, hvis du er i tvivl om, hvordan din løn er sammensat, og hvordan lønsedlen skal 
forstås. 
 
 

Arr. for nyansatte 
Husk at tilmelde dig hos din tillidsrepræsentant 
 
Hilsen 
Klavs 

Blækklatten 
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