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Sekretariatet er lukket mellem jul og nytår 
Af vicesekretariatschef Jens Dam  

 
Sekretariatet er lukket fra den 23. december fra kl. 12.00 til torsdag 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. 

 

 

Har du penge til gode? 
Af leder administrativ enhed Hanne Marx 

 

Hvis du i forbindelse med møder eller kurser har haft rejseudgifter, som Uddannelsesforbundet skal 

dække, skal du indsende afregningsbilag hurtigst muligt og helst inden den 17. december. Så kan 

vi nå at overføre dit tilgodehavende til din konto inden jul. Det er rart for dig, og det gør det nem-

mere for os, når vi udbetaler pengene i det regnskabsår, de vedrører.  Tak for hjælpen. 

 

 

Kommunal lønstigning pr. 1. januar 2016 
Af konsulent Lene Bjerre Aagesen 

 

Nye løntabeller ligger klar på hjemmesiden. Her kan du se løn og tillæg for lærere og ledere på det 

kommunale område pr. 1. januar 2016.  

 

Pr. 1. januar 2016 indregnes en generel udmøntning på 0,50 procent. Det betyder, at regulerings-

procenten ændres fra 1,311333 til 1,317798. 

  

I denne overenskomstperiode sker næste generelle regulering for det kommunale område 1. okto-

ber 2016. 

 

Allerede til april 2016 vil der komme nye løntabeller. Her er lønforbedringen, at alle lærere stiger et 

løntrin og alle ledere får en tillægsstigning.  
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Side 2 

 
 

 

Se de aktuelle løntabeller for de enkelte medlemsgrupper 

 Kommunale Sprogcentre 

 Ungdomsskoler 

 Vejledere i kommuner, jobcentre og U&U 

 Ledere i kommuner 

 

 

Konference: Ny viden om erhvervsuddannelserne (NVE) 
Af konsulent Sissel Kondrup 

 

Den 1.-2. marts 2016 afholder Nationalt Center for Erhvervspædagogik konferencen Ny viden om 

erhvervsuddannelser. Formålet med konferencen er at præsentere ny viden om erhvervsuddannel-

ser på baggrund af udviklingsprojekter og forskning fra hele landet. 

Målgruppen er både ledere, lærere og øvrige interessenter inden for erhvervsuddannelserne. Kon-

ferencen afholdes i København i DGI-byen. Deltagelse i hele konferencen koster 3.999 kr. Øvrige 

priser findes på konferencens hjemmeside. Find program og tilmelding her.  
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