
Organisationsforhandlinger LC - KL 

 

 

Forlig 8. maj 2018 vedr. overenskomsterne for: 
• Lærere m. fl. i folkeskole og spec.unv. for voksne 

• Professionsbachelorer i ernæring og sundhed  

• øvrige LC-overenskomster 

 

 

I det generelle OK18-forlig mellem Forhandlingsfællesskabet og KL 

er der aftalt 0,35 % til organisationsforhandlingerne. 

Disse lønforbedringer træder i kraft 1. april 2019 

 

De 0,35% er aftalt anvendt til: 

 

 

 

 

 

 

 
 



Organisationsforhandlinger LC - KL 

Oversigt (konkret lønstigninger vises senere i denne PowerPoint): 

 

Børnehaveklasseledere på grundløn: 

• K-løn efter 12 års beskæftigelse hæves fra løntrin 33 + 7.000 (årligt 

grundbeløb) til løntrin 37 

Børnehaveklasseledere – personlig ordning (protokollat 2): 

• Undervisertillægget hæves fra 7.900 kr. til 14.500 kr. (årligt 

grundbeløb) 

Alle børnehaveklasseledere: 

• Der skal lokalt indgås aftale om F-løn for vejledning af 

pædagogstuderende i praktik. 

 

Konsulenter, herunder UU-konsulenter samt skolepsykologer 

• Efter 4 års ansættelse gives et K-tillæg på 6.500 (årligt grundbeløb) 

 

 

 
 



Organisationsforhandlinger LC - KL 

 

UU-vejledere 

• Der indføres et F-tillæg på 7.000 kr. (årligt grundbeløb)  

 

PB’er i ernæring og sundhed: 

• Der indføres et Kvalifikationsløntrin efter 4 års beskæftigelse på 

løntrin 31 + 2.000 kr. (årligt grundbeløb) 

 

 

Alle grupper: 

• Fritvalgstillægget forhøjes fra 0,64% til 0,83% af alle løndele. 

Gives som løntillæg. Den enkelte kan vælge at tillægget bruges til 

pension. 

 

Gruppeliv: 

• Dækningen under ansættelse forlænges til det fyldte 70 år 

 

 
 



Organisationsforhandlinger LC - KL 

 

Arbejdstid 

• Forliget mellem FF og KL af 28. april 2014 overføres til forliget 

mellem KL og LC 

• Fælles forståelse om lejrskolebestemmelsen indskrives i 

forhandlingsprotokollen, døgnets begyndelse, beregning af 

arbejdstid for udrejse – og hjemrejse dag. Ikrafttrædelse 1. 

august 18. 

STU 

• Parterne drøfter overenskomstdækning af undervisning på STU 

institutioner frem til 1. oktober 2018 (dog ikke undervisning, der 

varetages af pædagoguddannede) 

 



KL resultat- lønforbedringer 

Samlede lønstigninger over hele OK18-perioden 

inkl. generelle lønstigninger (ekskl. pension og særlig feriegodtgørelse): 

 

Børnehaveklasseledere på grundløn  

• < 12 års anciennitet: 1.989 kr.– 2.121 kr. pr. måned 

• > 12 års anciennitet: 3.286 kr. pr. måned 

 fordi 12-årstrinnet hæves fra løntrin 33 + 7000 til løntrin 37. 

 

Børnehaveklasseledere - personlig ordning (protokollat 2) 

• undervisertillægget hæves fra 7.900 kr. til 15.400 kr.  

betyder en lønstigning på 862 kr. pr. måned 

• samlet lønstigning: 3.101 kr. pr. måned. 

 

 
 



KL resultat- lønforbedringer 

Samlede lønstigninger over hele OK18-perioden 

inkl. generelle lønstigninger (ekskl. pension og særlig feriegodtgørelse): 

 

Konsulenter –herunder UU-konsulenter  

• < 4 års ansættelse: 2.561 kr. pr. måned 

• > 4 års ansættelse: 3.347 kr. pr. måned  

 fordi der indføres et K-tillæg efter 4 års ansættelse på 6.500 kr.  

 

Skolepsykologer 

• < 4 års ansættelse: 2.467 kr. pr. måned 

• > 4 års ansættelse: 3.253 kr. pr. måned  

 fordi der indføres et K-tillæg efter 4 års ansættelse på 6.500 kr.  
 

• > 4 års ansættelse og autorisation: 3.531 kr. pr. måned  

 

 
 



KL resultat- lønforbedringer 

Samlede lønstigninger over hele OK18-perioden 

inkl. generelle lønstigninger (ekskl. pension og særlig feriegodtgørelse): 

 

UU-vejledere på grundløn 

• Nyt F-tillæg på 7.000 kr. betyder:  

<   4 års anciennitet: 2.808 kr. pr. måned 

>   4 års anciennitet: 2.932 kr. pr. måned 

>   8 års anciennitet: 3.080 kr. pr. måned 

> 12 års anciennitet: 3.160 kr. pr. måned 

 

UU-vejledere - personlig ordning (protokollat 2) 

• Nyt F-tillæg på 7.000 kr. betyder: 3.309 kr. pr. måned 

 

 

 
 



KL resultat- lønforbedringer 

Samlede lønstigninger over hele OK18-perioden 

inkl. generelle lønstigninger (ekskl. pension og særlig feriegodtgørelse): 

 

PB’ere i ernæring og sundhed 

• < 4 års anciennitet: 1.946 kr. pr. måned 

• > 4 års anciennitet: 3.266 kr. pr. måned 

 fordi der indføres et K-trin efter 4 års anciennitet 

 

Lærere i folkeskolen 

• < 4 års anciennitet: 2.065 kr. pr. måned 

• 4 års anciennitet: 2.189 kr. pr. måned 

• 8 års anciennitet: 2.337 kr. pr. måned 

• 12 års anciennitet: 2.417 kr. pr. måned 

• Personlig ordn. (prot. 2): 2.506 pr. måned  

 

 

 
 



KL resultat- lønforbedringer 

Samlede lønstigninger over hele OK18-perioden 

inkl. generelle lønstigninger (ekskl. pension og særlig feriegodtgørelse): 

 

Lærere ved voksenspecialundervisningen 

• < 4 års anciennitet: 2.187 kr. pr. måned 

• 4 års anciennitet: 2.311 kr. pr. måned 

• 8 års anciennitet: 2.459 kr. pr. måned 

• 12 års anciennitet: 2.539 kr. pr. måned 

• Personlig ordn. (prot. 2): 2.665 pr. måned  

 

 

 

 

 

 
 


