
Tillæggets navn: Ydes for: Beløb: Bemærkninger:

Lærere grundløn 28.133,67kr.                                                        Trin 31

Lærere efter 4 år 1.970,95kr.                                                          Trin 31-35 + grundløn

Lærere efter 8 år 4.733,95kr.                                                          Trin 31-40 + grundløn

Lærere efter 12 år 4.733,95kr.                                                          Trin 31-40 + grundløn

Ancenitetsløn 34.821,86kr.                                                        Trin 43

Bhkl. leder grundløn 26.765,08kr.                                                        Trin 28

Bhkl. leder efter 4 år 1.368,59kr.                                                          Trin 28-31 + grundløn

Bhkl. leder efter 8 år 2.332,31kr.                                                          Trin 28-33 + grundløn

Bhkl. leder efter 12 år 2.332,31kr.                                                          Trin 28-33 + grundløn

Ancienitetsløn 30.625,06kr.                                                        Trin 36

Lærere op til 4 år  kr.                                                             353,10 3000 kr (00-niveau)

Lærere efter 4 år 353,10kr.                                                              3000 kr (00-niveau)

Lærere efter 8 år

Lærere efter 12 år 1.177,01kr.                                                          10000 kr (00-niveau)

Ancienitetsløn 1.530,11kr.                                                          13000 kr (00-niveau)

Bhkl. leder op til 4 år 235,40kr.                                                              2000 kr (00-niveau)

Bhkl. leder efter 4 år 235,40kr.                                                              2000 kr (00-niveau)

Bhkl. leder efter 8 år

Bhkl. leder efter 12 år 823,91kr.                                                              7000 kr (00-niveau)

Ancienitetsløn 541,42kr.                                                              4600 kr (00-niveau)

Fritvalg - stillingstillæg – lærer

Ved henvendelse til lønkontoret kan man 

vælge at få tillægget som pension i stedet 

for løn

Obs- og heldagsskole Tillæg på heldagsskolen 3.060,22kr.                                                          ikke pensionsgivende

spec-uv skolebørn - tillæg for arbejde på 

specialskole
2.189,24kr.                                                          ikke pensionsgivende

spec-skole uv-tillæg - specialundervisning i 

særlige klasser. Tillæg pr. uv.-time
26,72kr.                                                                ikke pensionsgivende

Tale/høre tillæg Til tale/høre-lærere og uv. i dansk som andetsprog 36,50kr.                                                                ikke pensionsgivende

To-sprogede elever
Til bhkl. Ledere der varetager særlig støtte 

til tosprogede elever
26,72kr.                                                                ikke pensionsgivende

 Anciennitets-/grundløns-/stillingstillæg 

for lærere

Anciennitets-/grundløns-/stillingstillæg for 

bh.kl.leder

Specialskoletillæg

 Fritvalgstillæg, 0,83 % af løntrin samt centrale og lokale pensionsgivende funktions- og 

kvalifikationstillæg 

Løntrin  for bh.kl.leder

Forskellige ydelser/tillæg til lærere og bh.klasseledere iht. arbejdstidsaftaler, lønaftaler og lokalaftaler

Reguleringsprocent: 1,412411

 Løntrin for lærere



Team samarbejde

Middelfart tillæg, - lokalt aftalt mellem 

Middelfart Kommune og Vends Herreds 

Lærerforening

1.059,31kr.                                                          9000 kr (00-niveau)

TR for 0-25 kollegaer 1.059,31kr.                                                          9000 kr (00-niveau)

TR for 26-75 kollegaer 1.294,71kr.                                                          11000 kr (00-niveau)

TR for over 75 kollegaer 1.530,11kr.                                                          13000 kr (00-niveau)

TR på 2-5 matrikler/afdelinger 117,70kr.                                                              1000 kr (00-niveau)

TR på over 5 matrikler/afdelinger 176,55kr.                                                              1500 kr (00-niveau)

Undervisertillæg  lærer
Fast undervisertillæg til 

overenskomstansatte lærere
1.530,11kr.                                                          

Overenskomstansatte, pensionsgivende, 

13000kr (00-niveau)

Undervisertillæg  ancienitetslønnede lærer
Fast undervisertillæg til ancienitetlønnede 

lærere
647,36kr.                                                              

Ancienitetslønnede (tjenestemandsansatte) 

lærere, pensionsgivende, 5500kr (00-

niveau)

Uv-tillæg =>751 – lærer Undervisningstillæg fra 751 timer og op 127,12kr.                                                              
Alle lærere, pensionsgivende for OK-

ansatte

Uv-tillæg 800-  lærer Undervisningstillæg fra 800 timer og op 70,62kr.                                                                
Alle lærere, pensionsgivende for OK-

ansatte

Undervisertillæg bh.kl.leder Fast undervisertillæg til alle bh.kl.ledere 1.812,59kr.                                                          pensionsgivende, 15400kr (00-niveau)

Uv-tillæg => 836 - bh.kl.leder,øvrige

Undervisningstillæg til 

børnehaveklasseledere til timer fra 836 og 

op

127,12kr.                                                              
Alle bhkl. Ledere, pensionsgivende for OK-

ansatte

Uv-tillæg 885-  bh.kl.leder

Undervisningstillæg til 

børnehaveklasseledere til timer fra 885 og 

op

70,62kr.                                                                
Alle bhkl. Ledere, pensionsgivende for OK-

ansatte

Tillæg ved deltagelse af lejrskole mm. Pr. 

påbegyndt dag. (hverdage)
179,84kr.                                                              ikke pensionsgivende (127,33kr. 00-niveau)

Tillæg ved deltagelse af lejrskole mm. Pr. 

påbegyndt dag. (weekend og helligdage)
409,06kr.                                                              ikke pensionsgivende (289,62kr. 00-niveau)

For tjeneste der er opdelt i 3 dele. Betales 

pr. gang.
76,27kr.                                                                

Ved en samlet varighed af delt tjeneste der 

overstiger 11 timer, incl. mellemliggende 

timer. Betales tillæget pr. time for den del 

der ligger ud over 11 timer.

8,22kr.                                                                  Tillægget betales pr. påbegyndt halve time.

TR-funktion

Lejrskoletillæg

Delt tjeneste



Weekendgodtgørelse

Arbejde i weekender eller søgnehelligdage 

godtgøres med afspadsering af samme 

varighed med et tillæg på 50 % eller med en 

timeløn med et tillæg på 50%

Arbejdstiden indgår ikke i 

arbejdstidsopgørelsen (der kan ikke 

samtidig gives overarbejdsbetaling for 

timerne) . Der ydes samtidig tillæg efter 

regler om ulempegodtgørelse. 

Ulempegodtgørelse

For arbejde i tidsrummet fra kl. 17 til kl. 06 

på hverdage, og i tidsrummet efter kl.12 i 

weekender og søgnehelligdage (samt 

grundlovsdag efter kl.12) ydes et tillæg 

svarende til 25% af nettotimelønnen.

Ulempegodtgørelsen kan efter aftale 

mellem leder og ansatte konverteres til 

afspadsering.

Overarbejde og merarbejde                                

Specielt for fuldtidsbeskæftigede

Hvis præsteret arbejdstid har oversteget 

abejdstiden i normperioden, godtgøres 

timerne med afspadsering af samme 

varighed med et tillæg på 50% eller med 

timeløn med et tillæg på 50%

Overarbejde og merarbejde                                 

Specielt for deltidsansatte

Timer der ikke overstiger arbejdstiden for 

fuldtidsbeskæftigelse godtgøres med 

afspadsering af samme varighed eller med 

almindelig timeløn.

Rådighedstjeneste ved lejrskole
Ved lejrskole medregnes rådighedtjeneste 

med 1/3 af op til 10 timer pr. døgn

Døgnet starter kl. 0.00, De første 14 timer i 

døgnet er alm. arbejdstid. 

I stedet for at medregne 

rådighedstjenesten i arbejdstiden, kan den 

udbetales med sædvanlig timeløn ved 

førstkommende lønudbetaling efter 

registrering.

For uddannede lærere 274,67kr.                                                              

For uddannede bhkl. Ledere 261,86kr.                                                              

For ikke-uddannede 221,10kr.                                                              

Høj takst pr. km 3,54kr.                                                                  

Lav takst pr. km 1,94kr.                                                                  

Knallert- og Cykeltakst pr. km 0,53kr.                                                                  

Time- og dagpenge/ Fraværsgodtgørelse
Skattefri ydelse for rejser med overnatning. 

Fx lejrtur, kurser og skolerejser. Pr. døgn
 428 kr. pr. fulde døgn 

Fradrag for betalte måltider: Morgenmad 

15%, Frokost 30%, Middag 30%; Satsen kan 

variere

Kørselstakster

Hvis man selv vælger at stille egen bil til 

rådighed, anbefaler vi at man kun gør det 

for den høje takst.

Overarbejde og merarbejde

Timelønnet arbejde
For det faktisk udførte antal timer, dog 

midst 2 timer pr. dag


