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TR-posten 
Af vicesekretariatschef Jens Dam  

 
Der udkommer ikke TR-post i uge 53, så dette er den sidste i 2015. Første TR-post i 2015  

udsendes mandag den 11. januar 2016.  

 

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår!  

 

 

Sekretariatet er lukket mellem jul og nytår  
Af vicesekretariatschef Jens Dam  

 

Sekretariatet er lukket fra den 23. december fra kl. 12.00 til mandag den 4. januar kl. 9.00. Er der 

behov for bistand i akutte sager – fx ved afskedigelser, skolelukninger mv. – kan mailadressen 

akut@uddannelsesforbundet.dk anvendes. Mailen læses på hverdage mellem jul og nytår, og 

sekretariatet ringer tilbage. Skriv derfor telefonnummer, træffetidspunkt mv. i den mail, du sender 

til os. 

 

 

Blokaden af UCplus er ophævet 
Af vicesekretariatschef Jens Dam 

 

Uddannelsesforbundet har via Lærernes Centralorganisation indgået overenskomst med UCplus for 

virksomhedens danskuddannelse m.v. Dermed kan alle medlemmer af Uddannelsesforbundet igen 

tage arbejde hos virksomheden. 

 

Læs mere om aftalen her. 
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Side 2 

 
 

 

Nye løntabeller for lærere ved FOAS’ sprogcentre 
Af konsulent Jette Gade 

 

Hjemmesiden er opdateret med nye løntabeller for FOAS’ sprogcentre. Der er tabeller fra både 1. 

april 2015 og 1. januar 2016. 

 

Efter at overenskomsten er vedtaget, kan skolerne regulere lønningerne tilbage til 1. april 2014 

(små ændringer i de forskellige satser), og i januar kan de få de nye lønninger med, så der ikke 

skal ske en efterregulering af det også. Pr. 1. januar sker der nemlig to ting: Alle lærere stiger et 

løntrin, og der sker en omlægning af tillægsstrukturen, så der ikke længere gives et fast tillæg 

samt et timebaseret tillæg for undervisning op til 712,5 undervisningstimer eller et 

overgangstillæg, men der gives et fast tillæg på 4.657,45 kr. pr. måned. 

 

Du finder de nye løntabeller her.  

 
 

Presse  
 

17. december 2015: Kommuner bør gøre oprør mod almisser 
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