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Oversigt over lønforbedringer i overenskomst 2021-2024 BUF 

 

Forhandlingsfællesskabets repræsentantskab godkendte den 21. april OK-21 forli-

get indgået med KL. Det betyder, at lønstigningerne forventes effektueret med 

maj-lønnen for de bagudlønnede og med juni-lønnen for de forudlønnede. Lønnen 

skal reguleres bagudrettet fra 1. april 2021.  

 

Der er aftalt 1,0 % til generelle lønforhøjelser pr. 1. april 2021. Det betyder, at den 

nye reguleringsfaktor er 1,442796. 

 

De nye løntabeller kan ses på vores hjemmeside. 

 

De fremtidige lønforhøjelser i overenskomstperioden er: 

1. oktober 2021 Generel forhøjelse på 1,01 % 

1. april 2022 Organisationsmidler på 0,5 % * 

1. oktober 2022 Generel forhøjelse på 1,90 % 

1. april 2023 Generel forhøjelse på 0,30 % 

1. oktober 2023 Generel forhøjelse på 0,81 % 

 

Reguleringsordningen, hvor man tager højde for udviklingen i lønnen i den private 

sektor, udmøntes i perioden pr. 1. oktober i hvert af årene 2021, 2022 og 2023. 

 

Organisationsmidlerne (*) er på 0,5 %. De udmøntes som hovedregel 1. april 

2022, dog udmøntes tillæg til børnehaveklasseledere 1. januar 2022.  

Indenfor BUF’s område er organisationsmidlerne anvendt til: 

• alle børnehaveklasseledere får fra 1. januar 2022 2.000 kr. mere i årligt 

grundbeløb. 

Øvrige forbedringer er pr. 1. april 2022: 

• stigning i fritvalgstillægget fra 0,83 % til 1,38 %.  

• UU-vejlederes funktionstillæg på 7.000 kr. i årligt grundbeløb hæves til 

7.900 kr. 

• I Gruppelivsaftalen forhøjes kritisk sygdom fra 125.000 kr. til 150.000 kr. 

og aldersgrænsen for børnesum hæves fra 21 år til 24 år. Forudsætningen er 

alle parters accept, hvis den ikke opnår bruges midlerne i stedet til forhø-

jelse af fritvalgstillægget. 

 

 

 

https://www.klfnet.dk/raad-og-svar/loen-og-jubilaeum


 

Fritvalgstillægget er den løndel, hvor man selv kan vælge om det skal indbetales 

til Lærernes Pension eller det skal udbetales som løn. Hvis man ønsker at ændre sit 

valg, skal man orientere ledelsen inden den. 1. oktober, hvorefter ændringen træ-

der i kraft den 1. januar.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bente Grønbæk Bruun  

 


