
Helsingør Lærerforening 
 

13.nov Skolerne i Snekkersten, BO   kl. 16.00-17.30  

20.nov Helsingør Skole (NV)    kl. 16.00-17.30  

21.nov Åbent hus på Kredskontoret  kl. 16.30-18.00  

22.nov Espergærde skole (MØ)   kl. 16.00-17.30  

 

Lokalt løntjek med HLF 

Får du din løn?  

Igen i år tilbyder Helsingør Lærerforening medlemmerne et løntjek.  

Et løntjek kan gå begge veje, men erfaringerne fra de seneste års løntjek gennemført af Helsingør 

Lærerforening viser, at der har været en del at hente for vores medlemmer. Ved tidligere løntjek 

har vi fundet fejl i flere lønsedler. Det var alt lige fra manglende undervisningstillæg, forkert undervis-

ningstillæg, manglende funktionstillæg, fejl i vejledertillæg og et medlem, der havde været ansat som 

lærer med særlige kvalifikationer, og herefter havde uddannet sig til lærer, viste sig at have et forkert 

anciennitetsforløb.  

Vi glæder os til at se mange medlemmer til løntjek! 

  

Umiddelbart kan lønsedlen være svær at gen-
nemskue, og det kræver lidt, at lære at læse sin 
lønseddel. Men det er på ingen måde umuligt. 
 
I første omgang skal du sørge for at tjekke din 
lønseddel i e-boks hver måned. Det er på lønsed-
len, at du kan se, om du får de beløb, du skal 
have. Det er derfor ikke nok at tjekke det beløb, 
der går ind på din konto. Din løn består af en 
række grundelementer: 
 
G - Grundløn 
K - Kvalifikationsløn 
F - Funktionsløn 
 
Grundlønnen følger en anciennitetsudvikling, 
hvilket betyder, at du vil få højere løn efterhån-
den som du får mere erfaring som lærer. Du 
stiger i løn efter hhv. 4, 8 og 12 års ansættelse. 
Kvalifikationslønnen og funktionslønnen er en-

ten lokalt eller centralt forhandlet. Kvalifikati-

onslønnen baserer sig på, hvilke kvalifikationer 

du har (fx gennemført vejlederuddannelse), og 

kan ikke umiddelbart tages fra dig, men skal op-

siges. Funktionslønnen derimod knytter sig til 

netop den/de funktion(er), du evt. varetager, 

hvorfor du kun får dette tillæg, så længe du vare-

tager denne funktion (fx klasselærer).  

Husk din nyeste 

opgaveoversigt og 

seneste lønseddel 
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