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I denne folder gives en 
kort orientering om 

hvilke nye betingelser, 
som gælder for arbej-

det i folkeskolen. 
 

Juni 2014 

Ny lov om arbejdstid  
og lønforhold 
 
I denne folder gives ingen klare anvisnin-
ger på, hvorledes arbejdstimerne skal ad-
ministreres – det findes nemlig ikke i lov-
grundlaget. Kommunalbestyrelsen sikrer 
rammerne for arbejdstiden, og det er som 
udgangspunkt skoleledernes opgave at 
sikre, at lærerne får mulighed for at gen-
nemføre god undervisning. 
Til gengæld forklares visse faktuelle for-
hold i lovindgrebet, så det bliver mere 
overskueligt for hver enkelt underviser at 
forholde sig til fx hvilke tillæg, der gælder 
for hver især. 



 Arbejdstidsregler for undervis-
ningsområdet i kommunerne 
Alle tillæg herunder beregnes ud fra 
grundbeløb pr. 31. marts 2000. 

 

Opgaveoversigt - § 5  (omskrevet) 
Forud for hver normperiode (inden 1. 
aug.) udarbejder ledelsen en opgave-
oversigt til den ansatte. Opgaveoversig-
ten skal overordnet angive de arbejds-
opgaver, den ansatte påtænkes at løse i 
normperioden (1. aug. – 31. juli). 
Opgaveoversigten udarbejdes på bag-
grund af dialog mellem ledelse og lærer, 
hvor der bl.a. afstemmes forventninger 
til, om lærerens samlede arbejdstid er 
fyldt op med de tildelte opgaver. Der 
gives ikke med opgaveoversigten et bin-
dende tilsagn til læreren om, hvilke op-
gaver den pågældende skal løse. 
Hvis der i løbet af normperioden opstår 
behov for at ændre væsentligt på ind-
hold eller omfang af de arbejdsopgaver, 
der fremgår af opgaveoversigten, drøf-
tes dette snarest muligt mellem ledelsen 
og den ansatte, herunder drøftes even-
tuelle konsekvenser af ændringer. 
 
Overarbejde og merarbejde - § 8 
(omskrevet) 
Har den præsterede arbejdstid overste-
get arbejdstiden for perioden (1. aug. – 
31. juli), godtgøres med afspadsering af 
samme varighed med et tillæg på 50 
pct. eller med timeløn med et tillæg på 
50 pct. 
 
Ulempegodtgørelse - § 11 
(omskrevet) 
Arbejde (efter ordre) udløser et tillæg 
svarende til 25 pct. af nettotimelønnen 
inkl. faste tillæg, dog mindst 26,12 kr. 
Kan evt. konverteres til afspadsering. 
 Hverdage: Fra kl. 17 til kl. 06 (inkl. 

mandag morgen). 
 Weekender: Fra lørdag kl. 00 til 

søndag kl. 24. 
 Søgnehelligdage: Fra kl. 00 til kl. 

24. 
 Grundlovsdag: Fra kl. 12 til kl. 24. 
 Juleaftensdag: Fra kl. 14 til kl. 24. 

2 

Weekendgodtgørelse - § 12 
(omskrevet) 
Arbejde (efter ordre) i weekender eller 
på søgnehelligdage godtgøres med af-
spadsering af samme varighed med et 
tillæg på 50 pct. eller med timeløn med 
et tillæg på 50 pct. 
Ved arbejde i weekenden ydes både til-
læg efter § 11 og weekendgodtgørelse 
efter § 12. 

Tillæg for delt tjeneste - § 13 
(omskrevet) 
For tjeneste, der er opdelt i 3 dele, beta-
les et tillæg på 54 kr. pr. gang. 
Ved delt tjeneste, hvis samlede varighed 
inkl. de mellemliggende timer overstiger 
11 timer, betales et tillæg på 5,82 kr. pr. 
time for den del af tjenesten, der ligger 
ud over 11 timer.  

Tillæg ved deltagelse i lejrskole mv. 
- § 14 (omskrevet) 
Der gives et tillæg på 127,33 kr. pr. på-
begyndt dag for deltagelse i lejrskoler, 
hytteture, studieture mv. 
(arrangementer med overnatning).  
Arrangementer på lørdage, søndage og 
helligdage udløser et tillæg på 289,62 
kr. pr. påbegyndt dag.  
Alle tillæg er ikke-pensionsgivende, og 

tillæggene gives i stedet for § 11 og § 

12. 

Undervisningstillæg 
Du får ikke undervisningstillæg for de 
første 299 timer i skoleåret. Fra time 
300 er tillægget for en OK-ansat 
p.t. 34,81 kr. pr. time. Hvis du fx har 23 
lektioner pr. uge i gennemsnit i 40 uger 
(svarende til 690 timer i hele skoleåret) 
bliver undervisningstillægget ca. 1.131 
kr. om måneden. For timer udover 750 
årligt er undervisningstillægget større. 
Se skema! 
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Hent skemaet digitalt  (skarpere udgave) på: 

http://blfnet.dk/aftaler+-c12-+l%c3%b8n/l%c3%b8n+og+arbejdstid 
Klik på link ’Særlige tillæg’ 
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Læs mere om Lov 409 
Danmarks Lærerforening har udgivet et 
tillæg til Folkeskolen: ”Orientering fra 
DLF om lovindgrebet”. 
I dette tillæg kan du læse mere uddy-
bende om de ændringer, der sker som 
følge af folketingets lovindgreb i over-
enskomsterne på undervisningsområ-
det. 
Hent dokumentet digitalt på: 

http://www.dlf.org/media/514564/orie

ntering-om-lovindgrebet-l409.pdf 
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