
 

 

 

Tjekliste om lærere på 10. klasse 
 

 

1. Er stillingen omfattet af Uddannelsesforbundets eller DLF’s forhandlingsret? 

 

Inden du kontakter en lærer på 10. klasse, er det vigtigt at få afklaret, om 

Uddannelsesforbundet eller Danmarks Lærerforening (DLF), der har forhandlingsretten for 

lærerstillingen. Uddannelsesforbundet og DLF er enige om, at en lærer skal være medlem 

af den organisation, som har forhandlingsretten. 

 

Her er en oversigt over lærerstillinger i 10. klasse, som henholdsvis Uddannelsesforbundet 

og DLF har forhandlingsretten for: 

 

Løn- og ansættelsesvilkår 

 

Forhandlingsret og medlemskab iht. 

aftale mellem Uddannelsesforbundet 

og DLF 

 

Ansat direkte af Erhvervsskolen 

 

Disse lærere er omfattet af 

ansættelsesbekendtgørelsen. 

 

 

Uddannelsesforbundet  

Virksomhedsoverdraget (se NOTE) før den 

1. april 2021. 

 

Disse lærere er fra den 1. april 2021 

omfattet af ansættelsesbekendtgørelsen. 

 

 

 

Uddannelsesforbundet  

Virksomhedsoverdraget (se NOTE) den 1. 

april 2021 eller senere: 

 

 

• Disse lærere er indtil overenskomstens 

udløb omfattet af vilkår som i den 

kommunale overenskomst indtil 

overenskomsten udløber den 31. marts 

2024 

 

Til og med 31. marts 2024: 

 

DLF 

• Efter den 31. marts 2024 er de omfattet 

af ansættelsesbekendtgørelsen 

 

Efter den 31. marts 2024: 

 

Uddannelsesforbundet  

Udlånt af kommunen 

 

De er ansat i kommunen og følger de 

kommunale overenskomster og aftaler. 

 

 

DLF 

 



 

 

NOTE.  Med virksomhedsoverdragelse forstås, at kommunen i forbindelse flytningen af 10. klasses 

undervisningen fra kommunen også har besluttet at overdrage lærernes ansættelsesforhold til 

Erhvervsskolen 

 

Det vil fremgå af ansættelsesbrevet, hvordan de er ansat. 

 

Læs mere i den vedhæftede vejledning om ansættelsesvilkår for lærere, der underviser i 

10. klasse på erhvervsskoler. 

 

 

2. Du har krav på at blive orienteret om ansættelse af lærere på 10. klasse (og 

andre lærere), som du har forhandlingsret for og repræsenterer 

 

Det fremgår af statens TR-cirkulære § 3, stk. 4. 

 

3. Grænseaftalen med DLF – hvordan bruger du den 

 

Hvis kollegaen på 10. klasse er medlem af DLF, så nævn, at vi har en grænseaftale med 

kollegaens organisation. 

 

Nogle tidligere folkeskolelærere har været rigtigt glade for DLF, og de kræver tid at få 

overtalt, før de melder sig ind i Uddannelsesforbundet. 

 

Start med at forklare, at DLF og Uddannelsesforbundet er enige om, at man kun 

organiserer lærere, som man har forhandlingsretten for. Det skyldes, at det alene er den 

forhandlingsberettigede organisation, der kan forfølge eventuelle sager via det fagretlige 

system. Derfor kan man ikke være medlem af DLF, hvis man er ansat på et område, hvor 

Uddannelsesforbundet har forhandlingsretten.  

 

Hvis vedkommende ikke melder sig ind i Uddannelsesforbundet, så kontakt din konsulent i 

sekretariatet. Så vil Uddannelsesforbundet tage over, og kontakte DLF. 

 

4. HUSK at 10. klasse på EUD ikke skal fungere som løntrykkere ift. 10. klasserne i 

den kommunale folkeskole og ungdomsskole 

 

Der er enighed mellem Uddannelsesforbundet og DLF om, at udflytning af 10. klasse fra 

kommunen til EUD ikke skal være en spareøvelse for kommunen. Derfor skal TR og 

lokalforeningen arbejde for, at 10. klasses lærerne på EUD aflønnes på samme niveau som 

i folkeskolen. 

 

Læs mere i den vedhæftede vejledning om ansættelsesvilkår for lærere, der underviser i 

10. klasse på erhvervsskoler. 

  

https://www.uddannelsesforbundet.dk/media/1382/cirkulaere-om-tillidsrepraesentanter-i-staten.pdf


 

 

5. Det statslige lærerløns efterslæb 

 

Da de statslige lærerlønninger halter bagefter de kommunale lærerlønninger medfører det 

ofte en misforståelse hos tidligere folkeskolelærere om, at Uddannelsesforbundet er et 

dårligere fagforbund end DLF. 

 

Det statslige lærerløn efterslæb er et generelt problem for alle statslige lærere, bla. 

lærerne på SOSU-uddannelserne, som DLF har forhandlingsretten for. 

 

Omvendt så er de kommunale ungdomsskolelærere i Uddannelsesforbundet samme 

lønniveau som folkeskolelærere, og de kommunale sprogcenterlærere i 

Uddannelsesforbundet tjener mere end folkeskolelærere. 

 

Så Uddannelsesforbundet er et forbund, som kan skaffe mindst lige så gode løn- og 

ansættelsesvilkår som DLF. 

 

6. Samtalen med den nye kollega på 10. klasse 

 

Se papiret Samtale mellem tillidsrepræsentant og ny kollega med en oversigt over de 

emner, I skal huske i samtalen. 

https://www.uddannelsesforbundet.dk/media/1412/samtalepapir-eud.pdf

