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Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere som er omfattet af overenskomst
for lærere m.fl. i Folkeskolen
Frederikshavn Kommune pr. 1. august 2014

Indgået af:

Frederikshavn Kommune og Lærerkreds Nord

Deltagere:

For Frederikshavn Kommune:
Vibeke Post Madsen, Jan Nørgaard, Anette Jensen Nedermark, Bente Falkenberg, Lonnie
Pedersen, Heidi Glinvad Krogh
For Lærerkreds Nord:
Lars Busk Hansen, Solveig Larsen, Bo Nielsen, Mads Christensen

Denne forhåndsaftale erstatter, tidligere forhåndsaftale af d. 12. august 2009, tillæg til forhåndsaftale af
11. maj/24. maj 2010 samt forhåndsaftale om flere/skiftende arbejdssteder.
U nd ervisni ngstillæg
Stk. 1. Tillæg til udligning af arbejdsopgaver udenfor undervisningsbegrebet Alle fuldtidsansatte
lærere/børnehaveklasseledere er som minimum garanteret undervisningstillæg for 451 enheder, svarende til
750 timers undervisning. For deltidsansatte og ansatte, der arbejdstidsmæssigt behandles som deltidsansatte,
ydes der reduceret tillæg i forhold til beskæftigelsesgraden, både hvad angår reduktion af de 451 timer og for
750 timers grænsen for det høje undervisningstillæg .
Bemærkning:
Teknisk set er der tale om, at der af de lokale løn midler udbetales et individuelt tillæg på forskellen mellem det
efter Lov 409 fastsatte individuelle undervisningstillæg og undervisningstillæg for 451 timer.
Undervisningstillægget efter Lov 409 gøres konkret op, som beskrevet i Lov 409.

Stk. 2. Viser den konkrete opgørelse mere end 750 timers undervisning eller reduceret i forhold til
beskæftigelsesgraden, skal der beregnes undervisningstillæg efter gældende takster i henhold til Lov 409.
Funktionsløn
Professionstillæg
Tjenestemandsansatte lærere og tjenestemandsansatte børnehaveklasseledere

21øntrin

Overenskomstansatte lærere jf. protokollat 2,
(kun hvis medlem af Efterlønskassen eller Pensionskassen af 1925)

21øntrin

Overenskomstansatte lærere og overenskomstansatte børnehaveklasseledere

kr. 8.400 årligt

Konsulenter på skoleom rådet

kr. 3.600 årligt
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Vejledertillæg
Der ydes funktionstillæg til følgende vejledere
•
•
•
•
•
•
•
•

kr. 3.900 årligt

Matematikvejledere
Inklusionsvejledere
Naturfagsvejledere
Familievejledere
Engelskvejledere
IT -vejledere
AKT vejledere
Specialundervisningsvejleder

Tillæsevejledere ydes et funktionstillæg på

kr. 3.900 årligt

For læsevejledere, der oppebærer tillægget jf. forhåndsaftalen af 12. august 2009, sammensættes tillægget
således:
•
•

Kvalifikationsløn fra tidligere forhåndsaftale på kr. 3.000 årligt (31/3-00 niveau)
Funktionsløn op til en samlet værdi på kr. 3.900 årligt (31 /3-00 niveau)

TR, FTR og AMR
TR og AMR funktionen udløser et tillæg på

kr. 7.000 årligt

FTR funktionen udløser et tillæg på

kr. 15.000 årligt

Bemærkning: Ansatte der pr. 31. juli 2009 oppebærer kvalifikationsløn på kr. 5.500 fra tidligere TR forhåndsaftale i
Skagen Kommune samt 8.500 fra tidligere FTR forhåndsaftale i Skagen Kommune, bevarer denne indplacering som
en personlig ordning, idet der dog kan modregnes i denne aftales TR og FTR funktions/ø n, så længe funktionen
varetages.
Flere/skiftende arbejdssteder
Der ydes følgende tillæg

kr. 4.500 årligt

Hvilke lærere der skal honoreres afgøres i forbindelse med skoleåret planlægning. Hvis funktionen begynderiophører i løbet
af et skoleår, vil funktionslønnen tilpasses herefter. Udbetales med 1112 pr. måned og reduceres ikke ift.
beskæftigelsesgrade n.

Kvalifikationsløn
Kvalifikationsløn på baggrund af uddannelse
Parterne er enige om , at der i henhold til overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen §6, stk. 4 aftales følgende :
•
•
•

Cand.pæd
Pædagogisk Diplomuddannelse
Speciallæreruddannelsen

udløser følgende:
Lærere og børnehaveklasseledere, aflønnet efter protokollat 2

1 løntrin

Tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere

1 løntrin

Overenskomstansatte lærere og børnehaveklasseledere

kr. 6.500 årligt

Tillæg for bestået PO, skal aftales ved ansættelsen og kan derudover kun udløses, hvis uddannelsen er aftalt
med skolens ledelse.

Allerede indgåede aftaler om tillæg for ekstra aftalte linjefag, jf. forhåndsaftale af d. 12. august 2009, bevares
med betegnelsen "ekstra aftale linjefag, personlig ordning 2014".
Det er aftalt, at parterne fremadrettet vil arbejde med en videreudvikling af kvalifikationsløn til videreuddannelse.
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Kvalifikationsløn til lærere uden grunduddannelse som lærere
Parterne er enige om, at kvalifikationsløn tillærere m/særlige kvalifikationer kan aftales konkret efter 4, 8 og 12
års beskæftigelse.
Pension af tillæg for tjenestemænd
For tjenestemænd gøres lokalt aftalt funktionsløn og kvalifikationsløn pensionsgivende iht. Aftale om lokal
løndannelse (09.03) §17 , stk. 1, pkt. b. Der er aftalt pensionering efter "Høker" reglen.
Forhøjelse af pensionsbidrag. jf. tidligere aftaler
For overenskomstansatte lærere og børnehaveklasseledere på personlig ordning, jf. protokollat 2, udgør det
samlede pensionsbidrag 20% fra d. 1. august 2014.
For overenskomstansatte lærere og børnehaveklasseledere på personlig ordning, jf. protokollat 2, fra tidligere
Skagen Kommune, som pr. 31 . juli 2009 oppebærer en pensionsprocent på 22,5% fra tidligere forhåndsaftale,
beholder tillægget som en personlig ordning.

Generelle bestemmelser
Parterne er enige om, at:
•

i forbindelse med ændringer i personale sammensætningen er parterne enige om, at differencen
imellem professionstillæggets 2 trin for tjenestemænd og udgiften for professionstillæg til en
overenskomstansat, fastholdes i den lønsum, der er til forhandling og indgår i en forhøjelse af
professionstillægget for de øvrige omfattede.

•

den samlede værdi er opgjort i vedlagte bilag. Ved genforhandling udgør dette bilag grundlaget for
forhandlingerne.

•

der ikke foretages modregninger i forhold til eventuelle fremtidige centralt aftalte lønforbedringer.

Alle tillæg i denne aftale, er angivet i 3113·00 niveau, pensionsgivende og reduceres ift.
beskæftigelsesgraden, medmindre andet er nævnt.
Ikrafttræden og opsigelse
Forhåndsaftalen er gældende fra d. 1. august 2014.
Forhåndsaftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til et skoleårs udløb, dog tidligst pr. 31. juli 2015.
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Lærerkreds Nord

Vibeke Post Madsen

Lars Busk Hansen

Skolechef

Kredsformand
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