
 

Som ansat i en kommune forventer du nok, at der er styr på din lønudbetaling og det er der også – i de fleste til-

fælde.  

Nedsat tid 

Men men men nu har vi været vidner til, at lærere på to skoler (ud af fem, altså på 40%) er gået ned i tid uden at 

gå tilsvarende ned i løn. Det kan fx være ved brug af retten til nedsat arbejdstid på op til 175 timer i det år, man 

fylder 60. Så er aftalen, at du skal gå tilsvarende ned i løn, men din pensionsindbetaling bevares på det hidtidige 

niveau. Det er den enkelte lærers ansvar at opdage, hvis skolen ikke har registreret nedsættelsen i arbejdstid 

rigtigt. Nedsættelsen står i beskæftigelsesgraden, en nedsættelse på 175 timer betyder en beskæftigelsesgrad 

på 33,63/37. Beskæftigelsesgraden står i øverste venstre hjørne på side 2 på din lønseddel. Hvis man overser 

eller glemmer det, så skal pengene tilbagebetales og dette uanset, om der er gået et helt år eller to, og så er det 

pludseligt rigtigt mange penge og ganske besværligt ift. skat osv.  

Timetillæg 

I vores overenskomst er der stadig enkelte timetillæg, som det er nødvendigt at holde øje med, om de bliver ud-

betalt. Lønsystemet i Albertslund udbetaler dem ikke automatisk, så her kan det være, du har penge til gode.  

Det drejer sig om undervisningstillæg for timer fra 751 og derover (for børnehaveklasseledere fra 836 og der-

over), tale-høre-undervisning, undervisning i dansk som andetsprog og specialundervisningstillægget på Brønd-

agerskolen. Alle disse tillæg er afhængigt af antallet af de pågældende undervisningstimer og udbetales med 

1/12 pr. måned. Disse tillæg skal fremgå af lønsedlens side et.  

Funktionstillæg 

Funktionstillæggene forhandles hvert år på hver skole. Vi har samlet en oversigt over hvilke funktionstillæg, der 

er forhandlet for indeværende skoleår her.  

Lønkort 

På kredsens hjemmeside www.kreds25.dk kan du se, hvad en lærer, børnehaveklasseleder og lærer med særli-

ge kvalifikationer tjener. Er der noget, der ser skævt ud, så kontakt din TR eller kredsen. 

Løntjek 

Løntjek, som kredsen gennemfører på skolerne i november, er din mulighed for at få et kritisk blik på din lønsed-

del. Her kan du spørge ind til det, du ikke ved eller forstår, og her kan vi spørge dig om tillæg, nedsat arbejdstid, 

det høje undervisningstillæg etc. Det er en tosset god idé, så tag din kollega i hånden og få hilst på hinanden. Vi 

sender dato ud senere, for hvornår vi besøger skolerne. 

Får du for meget eller for lidt i løn? 

Uanset hvad, er det dit ansvar! 

Så tjek din lønseddel!! 
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KNyt 

Telefon: 43 64 37 07 

 

E-mail: 025@dlf.org 

Fredag d. 7. oktober  

Se mere på næste side  

https://www.kreds25.dk/loen-og-vilkaar/loen/lokal-loen
https://www.kreds25.dk/loen-og-vilkaar/loen/loenkort


 

Telefon: 31 32 33 34 

Fax: 31 32 33 35 

Mail: nogen@example.com 

 

Din fuldmagt slettes—den er ikke længere nødvendig 

Fritvalgstillægget er 1,38% af din pensionsgivende årsløn og en del af din pension. Du kan frit vælge, om tillæg-

get skal udbetales hver måned eller sættes ind på din pension. Hvis du ikke gør noget, udbetales tillægget. Hvis 

du ønsker, at få tillægget indregnet i din pension, skal du kontakte din leder inden 1. oktober. Din ændring vil 

herefter slå igennem 1. januar året efter. 

 

Kredsen kan ikke vejlede eller råde dig til, hvad du skal gøre, men du kan rette henvendelse til Lærernes Pensi-

on, hvis du har brug for at vide, hvad en ændring betyder for dig.  

Vi inviterer til  fredagscafe i anledning af lærerens dag. 

Vi tænder grillen og lægger drikkevarer på køl.  

Vi skal også tale om rammer og vilkår for vores arbejds-

vilkår.  

KOM og HYG og BIDRAG med dine input til, hvad det er 

vigtigt at vi som fagforening har fokus på fremadrettet.  

Dette er—som det kan læses i linket ovenfor—DLF’s 

interesse i at være medlemmernes stemme alle vegne.  
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Vi glæder os til at se dig—tag din kollega med! 

Fritvalgstillæg—det er nu, du kan ændre din beslutning 

Albertslund kommunes budget 2023 
Politikerne i Albertslund er i gang med at forhandle budgettet for næste år og der er lagt op til store besparel-

ser— også på skoleområdet. Kommunen forventer at skulle spare 40 mio. kr. i 2023, stigende til 80 mio. pr. år 

fremadrettet. Det er dybt bekymrende.  

  

Du kan læse om budgetprocessen samt forslag til besparelser, på kommunens hjemmeside. 

 

Kredsen har afgivet et høringssvar, som du kan læse på vores hjemmeside.  

Du har på et tidspunkt underskrevet en fuldmagt, der gav kredsen lov til at få en kopi af din opgaveoversigt af 

skolerne.  

De fuldmagter har kredsen ikke længere brug for, da kommunen har indset, at de kan udlevere opgaveoversig-

terne i overensstemmelse med gældende aftaler uden fuldmagt. Derfor er de underskrevne fuldmagter, kredsen 

har haft liggende, destrueret. 

Fredagscafé d. 7. oktober og debat om arbejdsvilkår  

https://www.folkeskolen.dk/dlf-ok24-overenskomst/for-ok24-nu-skal-der-tales-arbejdsvilkar-i-laererkredse-og-faglige-klubber/4674281
https://www.folkeskolen.dk/dlf-ok24-overenskomst/for-ok24-nu-skal-der-tales-arbejdsvilkar-i-laererkredse-og-faglige-klubber/4674281
https://albertslund.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2023
https://www.kreds25.dk/nyheder/2022/september/budget-2023-hoeringssvar

