
Om lønstatistikkerne

• Udsendt pr. mail og kommer på hjemmesiden.

• Udtræk fra www.loenoverblik.dk ud fra fast løn-begrebet. 

Ulempegodtgørelse og overarbejde indgår ikke.

• Af hensyn til overskueligheden er alle lærere ikke taget med. Kun 

lærere på ny løn uden tjenestemandspension indgår for EUD.

• På trods af at ikke alle lærere indgår i trækkene, fremstår de som 

dækkende for forskellene skolerne imellem.

• Løntrækkene er ikke udtryk for hele sandheden om løndannelsen 

på den enkelte skole.

Side 1

http://www.loenoverblik.dk/


Hvad kan statistikkerne bruges til?

• Sammenligningsgrundlag som argument ved forhandlinger– især 

hvis man ligger lavere.

• Sammenligningsgrundlag som inspiration til egen tilgang til 

forhandlinger. 

• Vurdering af, hvordan man placerer sig i forhold til politiske 

målsætninger.

• Statistikkerne er kun et uddrag af mulighederne på i Lønoverblik. 

Tjek eksempelvis lønudviklingen for personalegrupperne på skolen.
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Om de enkelte statistikker

Samlet løn maj 22 – giver et overblik over den samlede løn incl. 

pension. 

Eksempler på anvendelse:
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Skole Årsværk Basisløn Pension Central

e 

tillæg

Faste

tillæg,

lokale

Midler-

tidige, 

lokale

Ny løn Samlet 

løn

HEG Aars 79,4 28.821 6.554 3.900 1.551 385 182 41.395

Tradium 147,7 28.955 6.588 4.115 1.955 370 110 42.093

Mercantec 137,3 29.274 6.893 3.875 1.453 1.970 261 43.726

Tech College 

Aalborg

250,0 29.395 7.005 4.169 1.520 2.165 219 44.473



Om de enkelte statistikker

Eksempler på anvendelse:
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Skole Årsv

ærk

Basislø

n

Pensions

bidrag

Faste 

tillæg, 

centrale

Faste 

tillæg, 

lokale

Midlertid

ige, 

lokale

Engangs

vederlag

Samlet 

løn

Bygholm 

Landb.sskole

9,8 28.986 7.167 4.036 4.617 656 128 45.589

Asmildkloster 

Landbrugsskole

12,9 29.434 6.282 3.090 866 0 0 39.611



Om de enkelte statistikker

Samlet løn maj 22 på løntrin 7: 

Formål med alene at se på løntrin 7 er at eliminere indplaceringen på 

løntrinnene ved sammenligningen af den faste løn.

TR har som udgangspunkt kun begrænset indflydelse på 

lønindplacering.
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Om de enkelte statistikker

Lønspredning:

Viser forskellen mellem lønnen i toppen af den laveste fjerdedel og 

lønnen i bunden af den øverste fjerdedel.

Uddannelsesforbundets tilgang er, at TR arbejder for, at løn lokalt 

understøtter lærerarbejdet som en kollektiv proces.

Lønspredningen mellem skolerne varierer mellem 1,2 % og 18,3 %
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Om de enkelte statistikker

Lønudvikling for lærere fra maj 21 til maj 22

• Viser lønudviklingen fra maj 21 til maj 22.

• Medtager kun identiske lærere

• I lønudviklingen indgår også centralt aftalte lønstigninger og 

oprykning på løntrin.

• De centralt aftalte lønstigninger udgjorde 2,08%

Lønudvikling for lærere på løntrin 7 fra maj 21 til maj 22

• Eliminerer en del lønudviklingen via oprykning på løntrin
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Om de enkelte statistikker

Pointer i forhold til lønudviklingen.

• På 3 skoler er lønudviklingen mindre end 2,08 %

• På 41 skoler er den mere end 2,6%

For lærere løntrin 7: 

• Lønudviklingen mindre end 2,08 % på 8 skoler

• På 28 skoler er lønudviklingen mere end 2,6 %
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Lønudviklingen på en skole

Lønoverblik rummer mange mulighed for at trække lønstatiske 

oplysninger.

Eksempel på lønudviklingen på en skole:
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Personalekategori Stigning, pct. Gns.løn, Ultimo
Antal identiske 
personer

0044 Ingeniører 1,6 50.657 9

0089 Magistre 3,7 47.958 19

0179 Håndværkere og Teknikere 2,0 34.492 8

0206 Tjenestemandslignende 0,1 41.758 119

0211 Tjenestemandslignende 0,4 46.757 9

0238 IT-medarbejdere 4,4 37.176 6

0240 Kontorfunktionærer 4,9 36.850 17

0266 Køkkenpersonale 2,1 32.567 9


