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Konsulent 

 

- konsulent 

Løn pr. 1. oktober 2018 lærere, børnehaveklasseledere, m.fl.  

 

Pr. 1. april 2016 trådte en række centralt aftalte omklassificeringer i kraft. 

Omklassificeringerne blev aftalt ved LC-forliget i 2015. 

 

De aktuelle satser for løntrin kan findes i en tabel på DLF’s hjemmeside: 

www.dlf.org  ”Løn og vilkår”  ”Løn”  ”Er du ansat i en kommune?”  

              ”Kommunal løntabel pr. 1. januar 2016”. 

 

Alle nedennævnte kronebeløb er i 31.03.2000 niveau. 

Kronebeløbene pr. 1.10.2018 (sidst foretagne lønregulering) skal ganges med reguleringsprocenten 

pr. 01.10.2018: 1,377253 (Eksempel: 2000 kr. X 1,377253 = 2754,51 kr.) 

 

Børnehaveklasseledere Pr. 1.4.2016: 

Børnehaveklasseledere med grundløn: Løntrin 28 + 2.000 kr. 

Børnehaveklasseledere med grundløn + 4 års beskæftigelse Løntrin 31 + 2.000 kr. 

Børnehaveklasseledere med grundløn + 8 års beskæftigelse Løntrin 33 

Børnehaveklasseledere med grundløn + 12 års beskæftigelse Løntrin 33 + 7.000 kr. 

Børnehaveklasseledere med personlig ordning (protokollat 2) Løntrin 36 + 4.600 kr. 

Undervisertillæg – dækker for 

undervisning til og med 835 t. UV 

Ansatte med grundløn 15.300 kr. 

Ansatte med pers. ordning   7.900 kr. 

Undervisningstillæg 836 t. UV –  90,00 kr. pr. time 

  

Lærere samt UU vejledere Pr. 1.4.2016: 

Lærere samt UU vejledere med grundløn Løntrin 31 + 3.000 kr. 

Lærere samt UU vejledere med grundløn + 4 års beskæftigelse Løntrin 35 + 3.000 kr. 

Lærere samt UU vejledere med grundløn + 8 års beskæftigelse Løntrin 40 

Lærere samt UU vejledere med grundløn + 12 års beskæftigelse Løntrin 40 + 10.000 kr. 

Lærere samt UU vejledere med personlig ordning (protokollat 2) Løntrin 43 + 13.000 kr. 

Undervisertillæg – dækker for 

undervisning til og med 750 t. UV 

Ansatte med grundløn 13.000 kr. 

Ansatte med pers. ordning   5.500 kr. 

Undervisningstillæg 751 t. UV –  90,00 kr. pr. time 

  

Andre Pr. 1.4.2016: 

Skolekonsulenter uden ledelses-beføjelser og UU-konsulenter Løntrin 45 + 12.000 kr. 

Skolepsykologer Løntrin 44 + 7.000 kr. 

Skolepsykologer m/ autorisationstillæg  Trin 44 + 7.000 kr. + 34.900 kr. 

Ernærings- og Husholdningsøkonomer: Trin 28 + 2.000 kr. + 10.000 kr. 

Der er flere centralt aftalte løntillæg:   Se Overenskomsten § 5 og § 6 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oveni de centralt aftalte løndele kommer lokalt aftalte løndele. 

Der er indgået forhåndslønaftaler med både Morsø kommune og Thisted kommune. 

Eksempler på lokalt aftalte løndele i Morsø:  

Morsøtillæg, Afdelings/teamkoordinator, Begyndelsesløn, Fastholdelsestillæg, Pædagogisk diplom 

Eksempler på lokalt aftalte løndele i Thisted:  

Thisted tillæg, Vejledere, Kompensation for manglende ferieoptjening, Pædagogisk diplom. 

http://www.dlf.org/

