
12

 P 
 P 
 P 
 P 
 P 
 P 
 P 
 P i stedet

 P for et løntrin.

 P 871,51

 P 

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P 684,76
P

P
P
P

28 34 40 46
29 35 41 47
30 36 42 48
31 37 43 49
32 38 44 50
33 39 45 5134.495,08 38.502,25 52.852,67

39.371,00
29.904,67 32.548,42 35.512,92 40.071,83
30.327,42 33.014,08 36.033,00 41.913,83

29.488,17 32.090,25 35.000,33

30.757,75 33.486,75 36.833,75 44.726,67
31.194,67 33.997,75 37.656,75 47.848,92
31.638,58

For uddannede børnehaveklasseledere 275,50
For ikke-uddannede 233,87

Oversigt over løntrinene 28 til 51 

Tillæg ved opnået aut. 34.900                                              4.345,10 

Timeløn for timelønnede (inklusiv betaling for forberedelse mm.)

For uddannede lærere 290,54

Skolekonsulenter og -psykologer 

får efter 4 års erfaring yderligere
6.500                                                 809,26 P

Skolepsykologer grundløn
44                                           37.656,75 5.500,00 i stedet for et løntrin.

7.000                                                 871,51 Pr. md.

Skolekonsulenter og -psykologer 

løntrin/tillæg i kr.
 Månedsløn i kr. Dog får ansatte i denne gruppe, der pr. 31. marts 2016 

er aflønnet på løntrin 45 eller højere, et årligt tillæg i 

00-niveau på
Skolekonsulenter grundløn

45                                           38.502,25 
12.000                                              1.494,02 

                                          31.638,58 

Børnehaveklasseledere
Løntrin/

tillæg
 Månedsløn i kr. 

Efter 12 års erfaring

Efter 4 års erfaring 33                                           31.638,58 

Efter 8 års erfaring
37                                           33.486,75 

2.000                                                 249,00 

Ikke læreruddannede lærere – 

lokal aftale

Løntrin/

tillæg i kr.
 Månedsløn i kr. 

Grundløn
31                                           30.757,75 

3.000                                                 373,50 

Efter 12 års erfaring
38                                           33.997,75 

8.000                                                 996,01 

37                                           33.486,75 

Personlig ordning 

(kombinationsløn)

36                                           33.014,08 
6.600                                                 821,71 

Erfaring:

Det er aftalt med Albertslund Kommune, at erfaring 

som ikke-uddannet månedslønnet lærer (lærer med 

særlige kvalifikationer) medregnes, når 

erfaringsdatoen skal fastsættes.

Hvis din erfaringsdato ikke er korrekt, skal du 

henvende dig til din TR eller kredsen.

Grundløn
28                                           29.488,17 

4.000                                                 498,01 

Efter 4 års erfaring
31                                           30.757,75 

4.000                                                 498,01 
Efter 8 års erfaring 33

2.000                                                 249,00 

2.000                                                 249,00 

Pr. md.

13.000                                              1.618,52 Pr. md.       1.182,76 

Personlig ordning 

(kombinationsløn)

43                                           36.833,75 Årligt 
Ikke P

      9.500,00 

Løntrin/

tillæg i kr.
Månedsløn i kr.

Ansat før 1.4.1993 i 

Københavns Amt 

0-2 års erfaring
32                                           31.194,67 

Dog får ansatte i denne 

gruppe, der pr. 31. marts 

2016 er aflønnet på 

løntrin 45 eller højere, et 

årligt tillæg i 00-niveau på

Efter 12 års erfaring
40                                           35.000,33 7.000,00

10.000                                              1.245,02 

Efter 4 års erfaring
35                                           32.548,42 

3.000                                                 373,50 
Efter 8 års erfaring 40                                           35.000,33 

To lønsystemer for lærere/børnehaveklasseledere i folkeskolen

Der er to lønsystemer for lærere. Det er blandt andet ansættelsestidspunktet, der afgør, om du er på den ene eller 

den anden slags løn. Inden du går videre, skal du finde ud af hvilket lønsystem, der gælder for dig.

Kig på bagsiden af din lønseddel.

Hvis der står ”Grundløn…… trin 30/31 eller 28” i den øverste linje, er du på grundløn Reguleringsfaktor

Hvis der står ”Grundløn…… trin 42/43 eller 36 i” den øverste linje er du på personlig ordning (kombinationsløn) 1,494018

1. oktober 2022 – 31. marts 2023

Centralt aftalt mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Lærernes Centralorganisation (LC /DLF)

Decentralt aftalt mellem Albertslund Kommune og Albertslund Lærerkreds

Albertslund Kommunes lønoversigt

3.000                                                 373,50 

Efter 2 års erfaring 
33                                           31.638,58 

3000                                                 373,50 

Lærere og UU-vejledere på 

læreroverenskomst



Weekendgodtgørelse i tidsrummet lørdag kl. 00 til søndag kl. 24

Udløser altid et tillæg på 50 % af nettotimelønnen. (Udbetales samtidig med ulempetillægget)

Ved deltagelse i lejrskole mv. (Ydes i stedet for ulempegodtgørelse og weekendgodtgørelse)
Pr. påbegyndt hverdag 127,33 kr. i 00-niveau 190,23 kr. i (nutidskroner)
Pr. påbegyndt lørdag, søndag og helligdag 289,62 kr. i 00-niveau 432,70 kr. i (nutidskroner)

P

P

P

P

P

For arbejdet i team

P

For lærere på Brøndagerskolen P

For SSP-funktionen
På Egelundskolen P
På de øvrige skoler (kan deles i to) P

Til lærere med skiftende arbejdssteder p

p

p

P

P

Fastholdelsestillæg af lærere og børnehaveklasseledere i Albertslund Kommune

I stedet for at få tillægget udbetalt kan du vælge at forhøje dit persionsbidrag med 1,38 %. Hvis du ønsker at forhøje dit pensionsbidrag, 

skal du skriftligt give besked til din skoleleder senest 1. oktober i indeværende år.

                                    Nutidskroner

I det år, læreren på Brøndagerskolen går på uddannelsen, ydes der et årligt 

tillæg pr. ECTS-point. 145,00 18,05

For gennemført Pædagogisk Diplomuddannelse, exam. pæd. eller cand. pæd. i de fag, 

der er nævnt overenskomstens § 6 stk. 3 (Lærere på grundløn får et kvalifikationstillæg)

6.500,00 809,26

Som kompensation for fald i specialundervisningstillæg pga. deltagelse 

i autismekursus på 100 t. Tillægget ydes det år læreren på Brøndagerskolen 

går på uddannelsen.

900,00 112,05

Der ydes et fritvalgstillæg på 1,38 % af den pensionsgivende årsløn. 

Fritvalgstillæg

3.000 373,50
6.000 747,01

4.500,00 560,26

18.600,00 2.315,73

Alle lærere og børnehaveklasseledere får et tillæg, der ikke reguleres i forhold til 

beskæftigelsesgrad.

7.500,00 933,76

2.800,00 348,60

Ansatte på Brøndagerskolen, selvstændig skole for specialundervisning

UU-vejledere OK-18 tillæg 7.000,00 871,51

Alle lærere og børnehaveklasseledere får et fastholdelsetillæg pr. 1. august 2019, der reguleres i forhold 

til bekæftigelsesgrad. Tillægget tildeles uddannede lærere og børnehaveklasseledere efter 4 års 

ansættelse i kommunen. For uuddannede lærere tildeles efter 8 år.

3.485,00 433,89

5.500,00 684,76

15.400,00 1.917,32

Årlige tillæg, der kommer til udbetaling med 1/12 pr. måned
Grundbeløb pr. 

31.3.2000

Tillæg pr. måned i 

nutidskroner
13.000,00 1.618,52Undervisertillæg for lærere på grundløn

Undervisertillæg for lærere på anciennitetsløn

Undervisertillæg for børnehaveklasseledere på grundløn og anciennitetsløn

25,84 38,61 Ikke PHvis du har tale/høreundervisning, bistand til småbørn med sprog og 

talevanskeligheder eller undervisning i dansk som andetsprog.

18,92 28,27 Ikke P
Børnehaveklasseledere, der har særlig støtte til tosprogede elever, dansk som 

andetsprog i børnehaveklassen og fremme af sproglig udvikling for tosprogede 

børn, der ikke er påbegyndt børnehaveklassen.

Undervisningstillæg for timer fra 751 og derover for lærere og fra 836 og derover 

for børnehaveklasseledere. Tillægget er IKKE pensionsgivende for lærere med ret til 

tjenestemandspension 
90,00 134,46 P

Specialundervisningstillæg på Brøndagerskolen for det samlede undervisningstimetal.  
18,92 28,27 Ikke P

Anden særlig undervisning (kan udbetales halvårligt)

Anden særlig undervisning (kan udbetales halvårligt)

Ikke P

Ikke P

Reguleringsfaktor:

1,494018

Timetillæg, der kommer til udbetaling med 1/12 pr. måned
Grundbeløb pr. 

31.3.2000

Tillæg pr. time pr. 

nutidskroner

Godtgørelser (Kan efter aftale mellem ledelsen og den ansatte konverteres til afspadsering med de tillæg, der gælder) 

Ulempetillæg svarende til 25 % af nettotimelønnen ydes for arbejde, der efter ordre eller godkendt tjenestefordeling udføres i følgende tidsrum:

Ikke P
Hverdage fra kl. 17 – kl. 06 (inkl. mandag morgen) Søgnehelligdage fra kl. 00 til kl. 24 Grundlovsdag fra kl. 12 til kl. 24

Weekender fra lørdag kl. 00 til søndag kl. 24 Juleaftensdag fra kl. 14 til kl. 24


