
 

LØNoversigt pr. 1.4.18 

 

FREDERIKSSUND LÆRERKREDS, Kreds 37 

 

LØNTRIN  plus centralt anciennitetstillæg UNDERVISNINGSTILLÆG

(tallet i parentes er inklusiv det lokale løntrinsprojekt) anciennitets løn ny løn

Børnehaveklasseledere: Børnehaveklasseledere:

løntrin/tillæg pr. måned for de første 835 timer

Grundløn 28(29) 27.046,58 kr månedligt udbetalt 896,44 kr 1747,48 kr

anc. tillæg 2.000,00    kr 226,95       kr for timer udover 835 122,55 kr 122,55 kr

4 års beskæftigelse 31(32) 28.257,83 kr

anc. tillæg 2.000,00    kr 226,95       kr Lærere:

8 års beskæftigelse 33(34) 29.101,42 kr for de første 750 timer 624,10 kr 1475,15 kr

månedligt udbetalt

12 års beskæftigelse 33(34) 29.101,42 kr for timer udover 750 122,55 kr 122,55 kr

anc. tillæg 7.000,00    kr 794,31       kr

Personlig ordning (tjm) 36(37) 30.421,75 kr Specialundervisning (kun en takst og pr. time)

anc. tillæg 4.600,00    kr 521,98       kr tale/høre uv. og dansk som andetsprog pr. time 35,19 kr

Lærere: bh.kl.ledere  med særlig støtte (to-sprogede elever) 25,76 kr

løntrin/tillæg pr. måned Overgangsordning: Timetillæggene jf. OK15 §8 og 10 for spec.uv. i 

Grundløn 31(33) 28.675,67 kr særlige klasser samt støttetimer iht. folkeskoleloven §20.2 gives

anc. tillæg 3.000,00    kr 340,42       kr som personlig ordning sålænge læreren varetager undervisningen

4 års beskæftigelse 35(37) 30.421,75 kr

anc. tillæg 3.000,00    kr 340,42       kr SPECIALSKOLE og  HELDAGSSKOLE

8 års beskæftigelse 40(42) 32.841,08 kr 31.3.200 niveau pr. måned

Specialskoletillæg 18.600,00   kr 2.110,60     kr

12 års beskæftigelse 40(42) 32.841,08 kr + timetillæg (kun en takst) 25,76 kr

anc. tillæg 10.000,00 kr 1.134,73    klr omfatter både lærere og børnehaveklasseledere

Personlig ordning (tjm) 43 33.571,00 kr Heldagsskoletillæg 26.000,00   kr 2.950,30     kr

anc. tillæg 13.000,00 kr 1.475,15    kr omfatter kun lærere

LOKALE TILLÆG jf. aftale om lokal løndannelse mellem LEJRSKOLETILLÆG (lejrskole/hytteture mm.)

Frederikssund Lærerkreds og Frederikssund kommune pr. påbegyndt hverdag 173,38 kr

Kvalifikationstillæg: 31.3.2000-niveau pr. måned pr. påbegyndt lør-, søn- og helligdag 394,37 kr

Rekrutering og fastholdelse 6700 kr 760,27 kr

Fuld diplom 7000 kr 794,31 kr LOKALE TILLÆG jf. aftale om lokal løndannelse mellem

Halv diplomuddannelse 3500 kr 397,16 kr Frederikssund Lærerkreds og Frederikssund kommune

Kandidatuddannelse 11500 kr 1304,94 kr Funktionstillæg: 31.3.2000 niveau pr. måned

Speciallæreruddannelse 7000 kr 794,31 kr Klasselærer 5.000,00     kr 567,36         kr

Skolebibliotekaruddannelse 3500 kr 397,16 kr Mat,IT, LKT, læsevejleder 5.000,00     kr 567,36         kr

Lærere uden grunduddannelse Skolebestyrelse 2.500,00     kr 283,68         kr

4 års beskæftigelse 2000 kr 226,95 kr Ulempetillæg 2.800,00     kr 317,72         kr

8 års beskæftigelse 4000 kr 453,89 kr (ulempetillæg ydes ikke samtidig med heldagsskoletillæg)

12 års beskæftigelse 6000 kr 680,84 kr skiftende arbejdssteder 2.200,00     kr 249,64         kr

Kvalifikationstillæg er pensionsgivende. Tillæggene reduceres Funktionstillæg er pensionsgivende. Tillæggene tilpasses ikke 

i forhold til beskæftigelsesgraden. beskæftigelsesgraden, men gives fuldt ud.

Der gives ikke for både vejleder og diplom.


