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Lønoversigt og lønkort 

Side 2 

KNYT 

 

 

 

Du ved forhåbentlig, at vi laver lønoversigt, hver gang der sker ændringer i lønnen. Æn-

dringerne kan ske pga. overenskomsten, eller fordi vi laver en ny aftale med kommunen. 

Den lønoversigt, vi har lavet igennem flere år, indeholder vigtig og nøjagtig viden om løn-

sammensætningen for vores medlemmer. Det er derfor også lidt komplekst og bliver pri-

mært brugt af ansvarlige for løn på skolerne og af de tillidsvalgte til at hjælpe kolleger. 

Lønoversigten ligger opdateret på Kreds25.dk. 

Vi ønsker også, at du kan bruge vores lønviden og selv have bedre mulighed for at tjekke, 

om din løn er korrekt. Det har du nemlig også en forpligtelse til. Derfor har vi udarbejdet et 

nyt lønkort. De nye lønkort er udarbejdet, så de er sammenlignelige med side 2 på din løn-

seddel, dvs. du kan tage din lønseddel og lønkortet, finde din stillings– og erfaringsgruppe 

og tjekke, om de er ens. Der kan være tilføjelser, hvis du fx får et funktionstillæg for en 

funktion på skolen, som ikke fremgår af lønkortet.  

Du kan nedenfor se, hvordan det nye lønkort ser ud for en lærer med 4 års erfaring og for 

en børnehaveklasseleder med 4 års erfaring. Hele lønkortet for lærere, børnehaveklassele-

dere og lærere med særlige kvalifikationer ligger på Kreds25.dk. Bemærk, at der er særli-

ge lønkort for lærere på Brøndagerskolen. 

De nye lønkort gælder fra 1. oktober 2019  - 31. december 2019, fordi der er sket en gene-

ral lønstigning på 1,00% som følge af OK18. 

LØNKORT  
pr. 1. oktober 2019 - 31. december 2019 

*) Fra 1.4. 2019 ydes et tillæg på 0,83 % af din pensionsgivende årsløn. 

**) I stedet for tillægget kan du vælge at forhøje dit pensionsbidrag med 0,83 procent.  
Hvis du ønsker at forhøje pensionsbidraget, skal du skriftligt give besked til din skoleleder  
senest 1. oktober. 

***) Fastholdelsestillægget gives efter 4 års ansættelse i Albertslund Kommune 

Læreruddannet efter 4 års erfaring 

Tekst Løndele Løntrin Samlet pensionsbidrag   5.783,16  

Grundløn 28.634,00 31 Inkl. Fritvalgstillæg**   6.060,62  

Grundlønstillæg 347,72   Fritvalgstillæg til udbetaling*       277,46  

Anciennitetstillæg 1.667,00 31-35     

Fastholdelsestillæg*** 403,93       

Undervisertillæg 1.506,77       

Teamarbejde skoler 869,29       

Månedsløn 33.428,70       

          
Børnehaveklasseleder efter 4 års erfaring 

Tekst Løndele Løntrin Samlet pensionsbidrag   5.522,85  

Grundløn 27.452,08 28 Inkl. Fritvalgstillæg**   5.787,81  

Grundlønstillæg 231,81   Fritvalgstillæg til udbetaling*       264,97  

Anciennitetstillæg 1.181,92 28-31     

Undervisertillæg 1.784,94       

Fastholdelsestillæg*** 403,93       

Teamarbejde skoler 869,29       

Månedsløn 31.923,97       

http://www.kreds25.dk/loen-og-vilkaar/loen/loenkort


Kredskontoret 
 

Åbningstider: 

Mandag kl. 8.30 - 15.00 

Tirsdag kl. 8.30 - 14.00 

Onsdag kl. 12.00- 15.00 

Torsdag 8.30 - 14.00 

Fredag 8.30 - 14.00 

 

Kredsstyrelsen træffes også 

udenfor disse tider efter 

aftale 

Telefon: 43 64 37 07 

 

E-mail: 025@dlf.org 

Kredsstyrelsen: 

Maiken Amisse, formand   26 39 45 09 

Christian Holm, næstformand  31 23 47 19 

Thomas Dagnoli, kasserer   26 74 10 85 

Pia Henriksen, KS-medlem   60 14 05 13 

 

Tillidsrepræsentanter: 

Herstedvester Skole, Marianne Mortensen & Christian Olsen 

Herstedøster Skole, Signe Bjørn Jensen & Sanne Bruhn Thrane 

Herstedlund Skole, Jakob Kyu Schønemann 

Egelundskolen, Lisbeth Hummelmose 

Brøndagerskolen, Sigrid Pedersen 

PPR, Birgitte Diness 

 

Kontaktpersoner for pensionister: 

Jette Sonne, jhsonne@gmail.com  42 77 37 21 

Inge-Lise Nørklit, Inge-Lise@dodlnet.dk 29 28 60 07 

 

 

Løn i efterårsferien 

B ESØG  HJEMMESIDEN  

WWW . KREDS25 . DK  

Som nyansat i Albertslund Kommune skal du være opmærksom på, at lærerne har 

kollektiv ferie i efterårsferien uge 42. Det betyder, at du ikke får løn for denne uge, 

hvis du ikke har været ansat hele 2018. Hvis du har ret til dagpenge, skal du kontak-

te din A-kasse, inden ferien begynder.  

Læs mere her: https://laka.dk/din-situation/du-er-i-arbejde/ferieijob/  

 

Kredsen kommer til løntjek på skolerne i november: 

Herstedøster den 21/11 kl. 14.30 - 16.30 

Herstedvester den 25/11 kl. 14.00 –16.00 

Brøndager den 26/11 kl. 12.00 - 14.00 

Egelundskolen den 27/11 kl. 14.00 –16.00 

Herstedlund den  28/11 kl. 14.00 –16.00  

Løntjek i november 

https://laka.dk/din-situation/du-er-i-arbejde/ferieijob/



