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Forlig på lærerområdet 

Lærernes Centralorganisation og KL 

har i dag indgået forlig om fornyelse 

af overenskomsten for den kommen-

de overenskomstperiode.  

 

Forliget indeholder følgende hoved-

punkter: 

Løn til lærere m.v. 

Lærerne er fortsat omfattet af ny 

løndannelse i den kommende over-

enskomstperiode. 

 I perioden er der afsat 1,25% til 

lokal løndannelse. I overens-

komstperioden anvendes dette til 

et centralt aftalt tidsbegrænset 

funktionslønstillæg i periode 1. 

april 2007 – 31. marts 2008 på 

3.345 kr. pr. lærer. 

 Lærere/børnehaveklasseledere til-

lægges en grundlønsforbedring på 

1 trin. 

 Pensionsprocenten er forhøjet fra 

17,1% til 17,3%. 

 Særlig feriegodtgørelse er forhøjet 

med 0,2% til 1,7%. 

Løn til ledere m.v. 

Lederne er fortsat omfattet af ny 

løndannelse i den kommende over-

enskomstperiode 

 I perioden er der afsat 2,5% til lo-

kal løndannelse.  

 Midlerne er til rådighed pr. 1. ja-

nuar 2006 med 1,25% og pr. 1. ja-

nuar 2007 med 1,25%. 

 Ledernes grundløn forhøjes med 

5.000 kr. (31/3-2000 niveau) 

 

Der skal fremover udarbejdes en ud-

viklingsplan for den enkelte leder.  

 

Der skal følges op på udviklingspla-

nen årligt.  

Arbejdstid  

Parterne har ikke kunnet opnå enig-

hed om en ny arbejdstidsaftale. Det 

betyder, at den gældende arbejdstids-

aftale videreføres uden ændringer.  

Øvrige forhold 

Der indføres en 8 timers grænse for at 

blive omfattet af lærernes arbejdstids-

aftale. Det vil sige, at det bliver nem-

mere at ansætte medarbejdere på lavt 

timetal, uden at der skal forhandles 

løn eller laves aktivitets- og mødepla-

ner osv.  

 

Der indføres en mindre opblødning 

på mulighederne for at opslå stillinger 

til besættelse på deltid. 

 

Forliget kan læses i sin helhed på 

www.kl.dk/328415.  

http://www.kl.dk/328415

