
Løndele

Pension i 

Lærernes 

Pension

*Pensionsgivende 

for medlemmer af 

Efterlønskassen

Reguleres 

efter beskæf-

tigelsesgrad Bemærkninger

Basisløntrin 1 ja ja ja Anc. under 4 år

Basisløntrin 2 ja ja ja Anc. over 4 år under 8 år

Basisløntrin 3 ja ja ja Anc. over 8 år under 12 år

Basisløntrin 4 ja ja ja Anc. over 12 år

Kostskoletillæg ja nej ja Alle månedslønnede lærere

OK 2018 tillæg ja ja ja Alle månedslønnede lærere

Særligt OK 13 tillæg ja ja ja Alle månedslønnede lærere

OK 2008 tillæg nej nej ja Ikke til lærere på basisløntrin 4

Stedtillæg nej nej ja Kun stedtillægsområde III-VI. Procentreguleres ikke

Trin 4-tillæg ja ja ja

Lukket gruppe. Der kommer ikke nye lærere i denne 

gruppe. Mistes ved skoleskift

Undervisningstillæg nej nej nej

Ved over 640 undervisningstimer årligt 

(forholdsmæssigt lavere timetal ved deltidsansættelse) 

Sjældent anvendt.           Bemærk: 

Undervisningstillægget er pensionsgivende for frie 

grundskolelærere , der har pension i Lærernes Pension 

(men altså aldrig for efterskolelærere)

Merarbejde (deltidsansatte) ja ja -

Udbetales eller afspadseres i forholdet 1:1 uden tillæg 

af 50% op til fuld tid. Pensionsgivende op til fuld tid

Overtidsbetaling (fuld tid) nej nej - Tillægges 50% ved afspadsering eller udbetaling

Timeløn, vikarer nej - ja

Aflønnes efter  4 lønintervaller afhængig af om 

lærerudd. eller ej og opgavens karakter

Timeløn, fast skema ja - ja

Pension efter 6 mdr. ansættelse med tilbage-virkende 

kraft fra anættelsestidspunktet.

Lokalløn - midlertidigt tillæg ja Hvis aftalt lokalt ja

Lokalløn - varigt tillæg ja Hvis aftalt lokalt ja

Lokalløn - engangstillæg aftales Hvis aftalt lokalt Kan aftales
Intervalløn for øverste leder ja ja Lønnen skal være indenfor intervallet.

Basisløntrin for øvrige ledere ja ja

Midlertidige og varige tillæg for 

øvrige ledere ja ja

Supplerende engangsvederlag 

til ledere ja ja

Skal være under max i bemyndigelsesskrivelse af 

Undervisningsministeriet

Souscheftillæg ja ja

Ydes til kun til afdelingsledere, hvis de fik det inden 1. 

januar 2019.

* For løndele, der er pensionsgivende for medlemmer af Efterlønskassen, indbetales 18% til en supplerende pensionsordning

 i Lærernes Pension.
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Aftales mellem forstander og TR (FSL). Starttidspunkt, 

sluttidspunkt, hvem skal have?

Oversigt over løndele for efterskolelærere og -ledere

Normalt ansat 

på fuld tid, 

men hvis ikke 

så ja                        


