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Staten EUD VUC PSK 
Lønudvikling- 
centralt og lokalt  

 
 

Reguleringsordningen 
skal opretholdes i sin 
oprindelige form. 
 
Mest muligt af 
lønudviklingen skal 
sikres via centrale 
aftaler. 
 
Lønforbedringer skal 
udmøntes i kroner i 
stedet for procenter. 
 
Indførelse af ”skal-
bestemmelser”, der 
sikrer at givne 
kvalifikationer 
honoreres. 
 
Institutioner, der 
ligger under 
udmøntnings- 
gennemsnit, skal 
sagligt kunne 
begrunde den lave 
udmøntning. 
 
Åbenhed om den 
lokale løndannelse.  
 

Generelle procentuelle 
lønstigninger, der 
sikrer reallønnen i hele 
perioden. 
 
Afsættelse af midler til 
specielle krav. 
 
Forhøjelse af 
basislønninger. 
 
Evt. indførelse af et 
basisløntrin 5. 
 
Justering og forhøjelse 
af tillæg (AVU/FVU-
tillægget). 
 

En løn, som både i 
størrelse og lønsystem 
matcher de øvrige 
grupper af undervisere, 
der løser samme 
opgaver som 
produktionsskole-
lærerne. 
 
Større andel af centralt 
aftalt løn og tillæg.  
 
Nyt centralt aftalt tillæg 
for pædagogiske-
/undervisnings timer, 
udover 1200 årlige 
timer. (1200 timer 
svarer til en årselev) 

 

 

Mere indflydelse 
– bedre vilkår for 
tillidsrepræsen-
tanter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

TR-rollen skal styrkes 
og vilkårene for 
TR’erne skal forbedres. 
 
TR’s aftaleret udvides 
til nye områder. 
 

 TR sikres mere 
indflydelse i 
tilrettelæggelsen af 
lærernes løn og 
arbejdsvilkår. I vores 
OK skrives TR ind 
omkring indplacering af 
løn- anciennitet, og ret 
til funktionstillæg. 
 
Forbedrede 
opsigelsesvarsler 
svarende til TR-aftalen 
på det kommunale og 
regionale område, hvor 
opsigelsesvarslet ved 
arbejdsmangel er på 
minimum 6 måneder  
 
Fond til uddannelse, 
frikøb og vikardækning 
jf. det AKUT/FUT-
ordningerne på det 
kommunale område. 
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Bedre 
arbejdsmiljø – 
indsats mod 
sygefravær 

Flyttet til arbejdstid.   

 
Bedre 
arbejdstidsaftaler  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lærerne skal have 
større indflydelse på, 
hvor og hvornår 
arbejdsopgaver løses. 
 
Bilag A skal være 
bindende i forhold til 
det lokale niveau. 
 
Der skal aftales 
tydelige rammer for 
opgaveoversigtens 
indhold og den 
forudgående dialog. 
 
Der skal indføres 
undervisningsloft. 
 
Krav om 
varslingsregler ved 
skemaændringer. 
 
Sikring af fleksibilitet i 
forhold til sted og tid 
for varetagelsen af 
arbejdsopgaven. 
 
Der skal sikres tid til 
forberedelse. 
 
Der skal indføres 
månedsnorm. 
 
Ulempetillæg skal 
være større 
 
Større sikkerhed for en 
jævn 
arbejdsbelastning. 

Krav om drøftelser om 
arbejdstilrettelæggel-
sen både mellem 
ledelse og TR samt 
leder og lærer. 

Krav om bedre 
planlægning, så 
adgangen til at  

 
Indførelse af en 
halvårsnorm for 
opgørelse af 
arbejdstiden. 
Arbejdstiden beregnes 
for en periode på 
maksimum 30 uger 
(normperioden). 
Ledelsen fastsætter 
normperioderne forud 
for et arbejdsår. 
 
Forud for udarbejdelse 
af opgaveoversigten 
fastlægges rammerne 
for dialog om 
udarbejdelse af 
opgaveoversigten 
(Ledelse og den lokale 
repræsentant.) 
 
Opgaveoversigten skal 
indeholde en konkret 
vurdering af 
arbejdstidsressourcen. 
(Budget- og 
ressourcebetragtning 
for den enkelte lærer). 
 
Læreren planlægges 
med et antal times 
undervisning pr. uge, 
der maksimalt kan 
udgøre 23 timers 
undervisning. 
 
Undervisningsopgaver 
varsles over for den 
enkelte lærer med 
mindst 4 uger – ved 
akut opståede 
undervisningsopgaver 
kan varslet nedsættes. 
 
Der etableres 
tidsregistreringssyste
m mhp. opgørelse af 
arbejdstiden i 
normperioden. 
 

 
Centralt aftalte 
arbejdstidsregler, som 
sikrer, at der lokalt er 
den nødvendige tid til 
elever, øvrig 
opgaveløsning, 
herunder forberedelse. 
 
Lærerne og TR sikres 
medindflydelse i 
tilrettelæggelsen af 
arbejdstiden 
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omlægge undervisning 
og øvrige 
arbejdsopgaver 
begrænses. 

Der skal være større 
sikkerhed for, at 
planlagt 
belastningsudligning 
ikke ændres. 
 

Forbedring af 
ulempegodtgørelse 
ved fast aftenarbejde. 
 
Forhøjelse af de 
forskellige takster for 
ulempegodtgørelser ud 
over den almindelige 
regulering. 
 

Seniorordninger 
og 
livsfasemodeller 

Krav om 
seniorordninger med 
mest mulig 
kompensation primært 
i forhold til pension, og 
sekundært i forhold til 
lønnen  
 
 

 En udvidelse af allerede 
kendte seniorordninger, 
så det er en ret at gå 
ned i tid. Fleksibilitet til 
øget frihed uden 
modregning i pension. 
 

Supplerende krav  Overenskomstperioden 
sættes i takt med 
overenskomstperioden 
på det private 
arbejdsmarked. 
 
Fastlæggelse af 
procedure for 
indførelse af en 
kortere arbejdsuge 
En opfølgning på 
repræsentantskabets 
resolution og et skridt 
videre mod 30-timers 
arbejdsuge og 
tilsvarende nedsat 
arbejdsbelastning. 
 

Der arbejdes for en 
nedbringelse af den 
ugentlige arbejdstid og 
arbejdsmængde. 
 

    
 


