
LØNNINGER ved UU pr. 1. april  2021

Reguleringsprocenten er pr. 1. april 2021 på 1,442796.

Sammensætningen af lønnen for de forskellige løntrin:

Lærere på UU

0-4 års erfaring trin 31+3.000 kr. i årligt gr.beløb grundløntrin 31 29.703,17

tillæg til grundløn 3.000 kr. årligt 360,70

vejledertillæg 24.250 kr. årligt gr. beløb 2.915,65

Funktionstillæg 7.000 kr. årligt gr.b. 841,63

I alt 33.821,15

4-8 års erfaring trin 35+3.000 kr. i årligt gr. beløb grundløntrin 31 29.703,17

tillæg til grundløn 3.000 kr. årligt 360,70

vejledertillæg 24.250 kr. årligt gr. beløb 2.915,65

anciennitetstillæg (4 trin til 35) 1.729,33

Funktionstillæg 7.000 kr. årligt gr.b. 841,63

I alt 35.550,48

8-12  års erfaring trin 40 grundløntrin 31 29.703,17

vejledertillæg 24.250 kr. årligt gr. beløb 2.915,65

anciennitetstillæg (9 trin til 40) 4.097,17

Funktionstillæg 7.000 kr. årligt gr.b. 841,63

I alt 37.557,61

Fra 12 års erfaring trin 40+10.000 kr.i årligt gr.beløb grundløntrin 31 29.703,17

tillæg til grundløn 3.000 kr. årligt 360,70

vejledertillæg 24.250 kr. årligt gr. beløb 2.915,65

anciennitetstillæg (9 trin til 40) 4.097,17

anciennitetstillæg 10.000 kr. årligt 1.202,33

Funktionstillæg 7.000 kr. årligt gr.b. 841,63

I alt 39.120,64

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

Lærere Personlig Ordning:

trin 43+13.000 kr. i årligt gr. beløb trin 43 35.570,92

stillingstillæg 13.000 årligt 1.563,03

vejledertillæg 24.250 kr. årligt gr. beløb 2.915,65

Funktionstillæg 7.000 kr. årligt gr.b. 841,63

I alt 40.891,23

 + rekruttering afh. af ansættelsestidspunkt

Erfaring fra tidligere ansættelser efter endt læreruddannelse tæller med  til erfaringsdatoen. Husk at aflevere 

dokumentation til ledelsen.

Pr. 1. januar 2016 er ATP's A-sats 94,65 kr., og arbejdsgiverdelen er på 189,35 kr.

Fra 1. april 2019 er fritvalgsordningen øget til 0,83 % (ikke pensionsgivende).  Det betyder, at man kan vælge, 

om man vil have udbetalt 0,83 % af lønnen som et tillæg eller om man vil have det tilsvarende beløb sat ind 

på pensionen. Vælger man lønnen, vil det fremgå af lønsedlens forside med teksten 'frit valg'. Vælger man 

pensionen vil det stå under pension som 'Fritvalgspension' 0,83 %. 

Du kan nedenfor læse om, hvad du skal have i løn. Lønnen for den enkelte vil være afhængig af hvilket 

lønsystem, der følges. Man er enten på Ny Løn eller Personlig Ordning. Dette vil afhænge af, hvor man var 

lønindplaceret 1. april 2000. Som hovedregel er man på Ny Løn, hvis man er ansat 1. april 1992 eller senere. 

Din løn afhænger bl.a. af hvor mange erfarings år, du har. 

Nyansatte lærere på UU har et lønforløb med starttrin på trin 31+3.000 kr. i årligt grundbeløb, efter 4 år sker 

oprykning til trin 35+3.000 kr. i årligt grundbeløb, efter yderligere 4 år sker oprykning til trin 40 og efter 

yderligere 4 år trin 40 samt et tillæg på 10.000 kr i årligt grundbeløb. Eksempler på lønsammensætning på 

lønseddel kan ses nedenfor.

1



Trin

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

27.693,00

Pensionsbidraget fremgår særskilt på lønsedlen.

28.879,33

17,3 %

28.879,33 4.996,12

månedsløn

For de overenstkomstansatte vil pensionen fra 1. april 2006 blive beregnet med 17,3 % af den pensions-

givende løn på det enkelte trin. Eller pr. 1. april 2019 18,13 %, hvis man har valgt at få lagt lønstigningen på 

0,83 % fra fritvalgsordningen tillægt pensionen.
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pension

årligt pension for 93ere

1,442796 17,3 % 19,8 %

Alle skal have:

Fast arbejdstidsbestemt tillæg 1.600 kr. 2.308 192,37        kr.

50.000 kr. 72.140 pr. skole 12.480,22 14.283,72

2.400 kr. 3.463 599,10 685,67

Tillidsrepræsentanter 4.000 kr. 5.771 480,92        kr. 83,20      95,22       

TR-suppleanter 2.000 kr. 2.886 240,50        kr. 41,61      47,62       

Arbejdsmiljørepræsentant 3.500 kr. 5.050 420,83        kr. 72,80      83,33       

7.000 kr. 10.100

9.623 kr. 13.884

De enkelte funktionstillægs størrelse indenfor denne pulje afhænger af den lokale forhandling på den enkelte 

skole. Du kan spørge TR, hvilke funktioner der giver tillæg hos jer.

Foreningen har ud over de her anførte generelle tillæg indgået øvrige aftaler omfattende enkeltpersoner eller 

mindre grupper. Hvis du er omfattet af en sådan aftale, er du velkommen til at henvende dig til foreningens 

kontor for at få oplyst den korrekte sats.

Regulering pr. 1. april 2021

pr. fuldtidsansat

Lokalt udlagte lønmidler til forhandling mellem leder og TR:

Jubilæumsgratiale ved 25 og 40 års jubi.

pr. måned

Fratrædelsesgodtg. for vejledere i "Den 

lukkede Gruppe" (engangstillæg )

Til koordinatorer

Til lokalt aftalte funktioner

(Man kan overføre midler mellem de to puljer)

Yderligere tillæg tildeles i forhold til funktioner og efter/videreuddanelse:

Funktionsløn ydes fuldt ud uanset 

beskæftigelsesgrad grundbeløb

Satsen kan også beregnes ved at gange aftalens grundbeløb med 1,442796.

Herunder er en oversigt over funktions- og kvalifikationstillæg. Den fulde beskrivelse af kriterierne for de 

enkelte tillæg kan ses på foreningens hjemmeside www.klfnet.dk under Løn og Ansættelse/Forhåndsaftaler.
Tillæg forhandles i grundbeløb. Grundbeløbet er værdien pr. 31. marts 2000. Det ganges så med den aktuelle 

pris- og lønfremskrivning. I tabellen kan du både se grundbeløbet og beløbet i nutidskroner samt 

pensionsindbetalingen.
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pension

Rekruttering og fastholdelse: årligt pension for 93ere

Vejledere i "Den lukkede Gruppe" 4.805 kr. 6.933 577,72 kr. 99,95      114,39     

Vejledere i "Den udenbys Gruppe" 4.805 kr. 6.933 577,72 kr. 99,95      114,39     

Der ydes kvalifikationstillæg efter nedenstående model for:

Diplom i vejledning

Pædagogisk Diplomuddannelse

Diplom i ledelse

Cand. pæd

Master, der understøtter skolens virksomhed

15 ECTS point 1.500 kr. 2.164 180,35 kr. 31,20      35,71       

30 ECTS point 3.000 kr. 4.328 360,70 kr. 62,40      71,42       

45 ECTS point 4.500 kr. 6.493 541,05 kr. 93,60      107,13     

60 ECTS point 6.000 kr. 8.657 721,40 kr. 124,80    142,84     

75 ECTS point 7.500 kr. 10.821 901,75 kr. 156,00    178,55     

90 ECTS point 9.000 kr. 12.985 1082,10 kr. 187,20    214,26     

105 ECTS point 10.500 kr. 15.149 1262,45 kr. 218,40    249,96     

120 ECTS point 12.000 kr. 17.314 1442,80 kr. 249,60    285,67     

Tillidsrepræsentant (kvalifikation) 3.500 kr. 5.050 420,82 kr. 72,80      83,32       

Timelønninger

Uddannede lærere folkeskolen 194,47 kr. 280,58 kr.

Ikke uddannede lærere 156,54 kr. 225,86 kr.

grundbeløb

Kvalifikationsløn ydes i forhold til 

beskæftigelsesgraden

grundbeløb pr. måned
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