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Godtgørelse for meritstuderendes praktikvirk-
somhed i folkeskolen 

I august 2000 startede de første merit-

studerende på landets lærerseminarier, 

efter at Folketinget havde besluttet, at 

forskellige uddannelser ville kunne gi-

ve merit på uddannelsen som folke-

skolelærer. Disse studerende får en to-

årig uddannelse, hvori indgår praktik 

ligesom på den almene læreruddannel-

se. 

 

Det har medført et behov for at få af-

talt vilkårene for de praktiklærere, der 

skal varetage de meritstuderendes 

praktik.  

 

KL og LC har forhandlet om vilkåre-

ne.  

 

For at få en afklaring af forholdene 

omkring de ansattes medvirken ved 

praktiklærervirksomhed for meritstu-

derende opnåede man enighed om, at 

den i forvejen gældende Aftale om 

praktik i læreruddannelsen med frem-

adrettet virkning udvides til også at 

omfatte praktik for denne gruppe af 

lærerstuderende. 

 

På baggrund heraf er der enighed om, 

at i de tilfælde, hvor der ikke senest 

den 20. januar 2003 foreligger en lo-

kalaftale om praktik, indgået i henhold 

til aftalen af 19. juni 2000, der også 

forholder sig til de ansattes medvirken 

ved praktiklærervirksomhed for merit-

lærerstuderende, eller hvor man ikke 

allerede på anden vis har skabt en af-

klaring af forholdene for indeværende 

skoleår, gælder følgende for skoleåret 

2002/03: 

 

 I det omfang vejledningstimer, 

praktikundervisningstimer og 

skriftlige udtalelser og/eller ledel-

ses - og koordineringsopgaver ( jf. 

praktikaftalens § 3-6 ikke er ind-

regnet i lærerens arbejdstid inden 

for årsnormen (1924 timer), hono-

reres sådanne timer med 235 kr. pr. 

time (niveau 31.3.2000) og holdes 

uden for lærerens årsopgørelse. 

 

 Deltidsansatte lærere honoreres til-

svarende, idet der ikke samtidig 

kan tillægges yderligere individuel 

tid efter § 5 stk. 3 i Aftale om ar-

bejdstid mv. for lærere i den pri-

mærkommunale folkeskole (og til-

svarende bestemmelser for børne-

haveklasseledere mfl.). 

 

Det skal her præciseres, at ovenståen-

de ikke videreføres til næste skoleår - 

2003/2004.  

 

Aftalen mellem LC og KL omhandler 

betaling for vejlednings - og praktik-

undervisningstimer mv. for meritstu-

derende - timer, der ikke er indregnet i 
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arbejdstiden indenfor årsnormen i 

skoleåret 2002/2003. Det vil sige ti-

mer, der ellers typisk ville udløse ad-

gang til overarbejdsbetaling. 

 

Spørgsmål vedrørende ovenstående 

kan rettes til: 

Børne - og Kulturkontoret,  

konsulent Nils Jørgensen,  

tlf. 3370 3377, email nij@kl.dk eller 

Overenskomstkontoret,  

forhandlingsleder Jens Tousgaard, 

tlf. 3370 3244, email jto@kl.dk. 

 

 


