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I denne folder kan du læse om: 

 Seniordage 

 Aldersreduktion 

 Overgang til pension/efterløn 

 Selvansøgt afsked 

 Folkepension 

 Pensionist i DLF 

 

Seniordage 
Fra det kalenderår du fylder 60 år har du ret til 2 seniordage, uanset hvornår på året 

du fylder 60 år, dvs. uanset om du fylder 60 år den 1. januar eller du fylder 60 år den 

31.december i samme år. De følgende år vil det stige til henholdsvis 3 og 4 

seniordage, hvilket er maksimum. 

   

Seniordage kan afholdes som halve eller hele dage. Endvidere kan dagene efter aftale 

mellem dig og din leder også afvikles i timer.  

 

Afvikling af seniordagene 

Du skal tidligst muligt varsle overfor din leder, hvornår du ønsker at afholde dine 

seniordage. Din arbejdsgiver skal imødekomme tidspunktet, medmindre væsentlige 

tjenstlige forhold hindrer det. Såfremt seniordagene ønskes afviklet i timer, er det 

ikke tilstrækkeligt at varsle timerne til afholdelse. Imødekommelsen af et sådant 

ønske forudsætter, at du laver en aftale med din arbejdsgiver. 

  

Hvis seniordagene ikke er afholdt inden kalenderårets udløb, er der følgende 

muligheder: 

 Du kan aftale dig til, at dagene overføres til det følgende kalenderår  

 Foretager du dig ingenting, bortfalder dagene, medmindre den manglende 

afholdelse skyldes, at arbejdsgiveren har afvist at imødekomme tidspunktet for 

afholdelse af dagene 
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Ved ansættelsesforholdets ophør kan du få ikke afholdte seniordage 

udbetalt. F.eks. vil en 62-årig, som fratræder ved udgangen af februar måned, og som 

ikke har afholdt sine 4 seniordage i perioden januar- februar, få disse udbetalt i 

forbindelse med fratræden. Den udbetalte værdi af en seniordag beregnes på 

baggrund af din aktuelle timeløn på udbetalingstidspunktet og med udgangspunkt i 

7,4 timer. 

  

Ombytning af seniordage til bonus eller pension 

Du har også mulighed for senest den 1. oktober at konvertere det næstfølgende 

kalenderårs seniordage til en årlig bonus eller til et løbende ekstraordinært 

pensionsbidrag. Valget foretages for 1 år af gangen. 

   

Her er en oversigt over antallet af seniordage/bonus: 

Det år du fylder seniordage Bonus i pct af 

sædvanlig løn 

60 2 0,94 % 

61 3 1,41 % 

62 4 1,88 % 
 

Aldersreduktion (også kaldet 60-års reglen). 
I forbindelse med lov 409, blev der lavet om på den hidtidige aldersreduktion. Nu 

gælder følgende regler: 

 

Var du d. 31/7 2016 fyldt 60 år gælder følgende (gamle ordning): 

Du har mulighed for at søge aldersreduktion, fra det skoleår du fylder 60 år. 

Aldersreduktion er noget man selv skal søge, og det skal ske til skolelederen i god tid 

inden skoleårets planlægning. Hvis du søger aldersreduktion trækkes der 175 timer 

fra din årsnorm, hvis du er fuldtidsansat. 

Bemærk, at aldersreduktion gives for at lette dagligdagen. Derfor er udgangspunktet, 

at man ikke pålægges overtid. Eventuelt merarbejde/overtid afspadseres derfor 1:1, 

uden at der ydes tillæg for overtid. 
 

Var du d. 31/7 2016 fyldt 53 år, men ikke 60 år gælder følgende (udfasningsordning): 

Du har ret til nedsat arbejdstid med op til 175 timer årligt, mod tilsvarende 

lønnedgang, dog optjenes fortsat fuld pensionsret. Aldersreduktion er noget man selv 

skal søge, og det skal ske til skolelederen i god tid inden skoleårets planlægning. 

For deltidsansatte gælder, at man har ret til en forholdsmæssig arbejdstidsnedsættelse. 

Retten til nedsat arbejdstid gælder, fra den normperiode(skoleår) hvori du fylder 60 

år. 
 

Fylder du 53 år efter den 31/7 2016 er der ikke længere mulighed for 

aldersreduktionen. 
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Pensionsrådgivning: 
Du kan ved henvendelse til Kredsen få rådgivning i forbindelse med overgangen til 

pension. 

Er du tjenestemand, kan vi hjælpe dig med beregning af din pension. 

Er du overenskomstansat, skal du søge rådgivning i Lærernes Pension 

 

Efterløn: 

Ønsker du at gå på efterløn, skal du søge rådgivning i DLF-A. 

Du kan her se de aktuelle tidspunkter for efterløn og folkepension: 

 
Fødselsdato Efterlønsalder Folkepensionsalder 

Frem til 31-12-1953 60 65 

01-01-1954 til 30-06-1954 60½ 65½ 

01-07-1954 til 31-12-1954 61 66 

01-01-1955 til 30-06-1955 61½ 66½ 

01-07-1955 til 31-12-1955 62 67 

01-01-1956 til 30-06-1956 62½ 67 

01-07-1956 til 31-12-1958 63 67 

01-01-1959 til 30-06-1959 63½ 67 

01-07-1959 til 31-12-1962 64 67 
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Selvansøgt afsked ved overgang til pension 
Du skal ikke selv opsige din stilling uden først at have undersøgt konsekvenserne af 

din opsigelse grundigt, bl.a. ved at søge rådgivning i kredsen. Er du tjenestemand, bør 

du altid bede kredsen om rådgivning om bl.a. dine pensionsforhold. 
 

Er du overenskomstansat kan du sige op med en måneds varsel til udgangen af en 

måned. Der kan være aftalt et længere varsel, da du blev ansat.  

Er du tjenestemand kan du sige op med tre måneders varsel til udgangen af en 

måned.  

Du siger op ved at skrive til kommunen, at du søger din afsked pr. den og den dato. 

Giv ansøgningen til din nærmeste overordnede. Du skal ikke søge afsked, hvis du er 

tjenestemand i den lukkede gruppe og har fået job i en anden kommune. Den nye 

arbejdsgiver gør, hvad der skal gøres. 

Hvis du ønsker at sige dit job op, fordi du er syg eller ikke kan klare jobbet mere, skal 

du gå til kredsen. Sig aldrig op, før du har talt med din kreds. 

Folkepension: 
Du skal, når du når folkepensionsalderen, selv søge folkepension. Det udbetales ikke 

automatisk.  

Ønsker du at udsætte din folkepension for at kunne blive flere år på arbejdsmarkedet, 

skal du også søge om dette. 

Du får et brev fra Udbetaling Danmark, tre måneder før du når pensionsalderen, der 

minder dig om at "du kan nu søge eller udskyde din pension" 

Når du skal søge om folkepension, eller hvis du vil udsætte din folkepension, skal det 

ske digitalt via borger.dk.  

 

Medlemskab af DLF som pensionist: 
Som pensioneret lærer kan du fortsætte dit medlemskab af Lærerforeningen og 

Frederikssund Lærerkreds. Du skal blot meddele til kredsen, at du er gået på pension 

og ønsker at blive overført til fraktion 4 (pensionister). 

Husk at ajourføre dine medlemsoplysninger på ”Min side”, så du vil modtage 

information fra foreningen, heriblandt invitation til kredsens arrangementer for 

pensionister. 

Frederiksund Lærerkreds arrangerer to årlige ture for pensionisterne, med diverse 

kulturelt indhold samt et julemøde. 

 

Frederikssund Lærerkreds 

Du kan altid kontakte din tillidsrepræsentant eller kredsen på telefon 47 31 33 69 

eller mail: 037@dlf.org for yderligere information. 

mailto:037@dlf.org

