
 

 

 

LØNUNDERSØGELSE vedrørende det pædagogiske personale 2012 

FFD har i 2012 gennemført en undersøgelse af det pædagogiske personales lønforhold og herunder 
tildelingen af forskellige tillæg til indplaceringslønnen. 

53 skoler har medvirket ved undersøgelsen, og i alt 493 personer indgår.  

Højskolelærere blev fra 1/1 2005 omfattet af ny løn, hvor lønnen dannes ud fra en anciennitetsbestemt 
indplaceringsløn plus evt. kvalifikationstillæg, funktionstillæg og engangsvederlag. I modsætning til det 
gamle trinforløb har ny løn kun 3 indplaceringstrin for både akademikere og ikke akademikere (jf. 
løntabellen). Desuden er der nogle pligtige tillæg: Kostskoletillæg som alle får (er i undersøgelsen 
indregnet i indplaceringslønnen), HPU-tillæg der gives til personer, der har gennemført 
Højskolepædagogisk Uddannelse, og et Udligningstillæg, der gives til lærere, der i det gamle lønforløb 
når sluttrin og overføres til ny løns sluttrin. 

I nedenstående skema ses resultatet af undersøgelsen. Det bemærkes, at der er tale om 
månedslønninger, og at der ikke indgår pensionsbidrag i de anførte beløb. 

Ud for hvert tillæg er anført antal tildelte tillæg. Da samme person kan modtage flere typer tillæg, er det 
samlede antal tildelte tillæg større end antal personer. Den anførte procentvise gennemsnitlige andel ud 
for de enkelte typer tillæg er i forhold til de respektive personers løn.  

Nederst i skemaet er der vedr. lærerne en sammenstilling (’Tillæg’) der viser, at ud af de 425 personer er 
der 245, der får et tillæg på gennemsnitlig 2.752 kr., og som for denne gruppe udgør 9,6 % af lønnen. 

Ser man på de ikke pligtige tillæg (kvalifikationstillæg, funktionstillæg og engangsvederlag), er der 179 
personer, der får et eller flere af disse tillæg med gennemsnitligt 2.246 kr. om måneden. I forhold til den 
samlede lønsum for alle 425 lærere udgør disse tillæg 3,3 %. Der er imidlertid stor forskel fra skole til 
skole på anvendelsen af de ikke pligtige tillæg. Flere skoler benytter ikke disse tillæg. For andre skoler 
udgør de over 10 % af den samlede lønsum. 

Når der for forstanderne ikke er tale om de samme typer tillæg, skyldes det, at forstanderne ikke er 
omfattet af ny løn. Efter løncirkulæret er der her alene tale om en indplaceringsløn samt mulighed for 
tildeling af overløn. Det gennemsnitlige tillæg er her på 9.624 kr. pr. mdr., men også her er der tale om 
store forskelle. 

Gruppen af ”Viceforstandere” er personer, der i undersøgelsen (ud over forstanderne) er indplaceret 
med forstanderløn. Af disse får 5 personer yderligere et tillæg på i gennemsnit 7.386 kr. 
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Opgørelsen bygger på 491 besvarelser fra 53 skoler. Opgørelsen bygger på 491 besvarelser fra 53 skoler.

Antal i % Skole Antal

svar Min Median Max Gns GNS svar svar Min Median Max Gns

425 26.148 29.911 29.990 28.733 53 53 35.673 35.673 37.303 35.704

28.733           35.704           

Min Median Max Gns Min Median Max Gns

39 644 1.624 7.406 2.130 7,4% 20 36 543 8.850 22.630 9.301

-                  -                  -                  2.130             9.301             

Min Median Max Gns Min Median Max Gns

73 224 1.500 14.991 2.088 7,3% 28 17 208 2.375 12.019 3.281

-                  -                  -                  2.088             -               -               -               3.281             

Min Median Max Gns Min Median Max Gns

32 42 779 5.000 1.029 3,6% 6 43 P 208 6.457 22.630 9.624

-                  -                  -                  1.029             9.624             

Antal

Min Median Max Gns svar Min Median Max Gns

75 106 1.490 6.732 1.782 6,2% 21 13 35.673 35.673 35.674 35.673

-                  -                  -                  1.782             35.673           

Min Median Max Gns Min Median Max Gns

27 557 1.106 2.213 1.455 5,1% 15 3 2.900 9.327 13.840 8.689

-                  -                  -                  1.455             8.689             

Min Median Max Gns Min Median Max Gns

82 77 2.708 10.691 2.840 9,9% 35 3 1.536 3.000 6.327 3.621

-                  -                  -                  2.840             -               -               -               3.621             

KR Gns

245 P Sum af alle tillæg målt mod deres løn 2.752 9,6% 48 5 P 1.536 4.664 13.840 7.386

245 P - do -  målt mod samlet lønsum 2.752 5,5%

179 P K+F+E+A målt mod samlet lønsum 2.246 3,3%

Antal Antal Antal Antal

Fastansat Tidsbegr. Fuldtid Deltid JA NEJ

396 28 290 135 19 17

JA NEJ

1 1

Månedsløn lærere Månedsløn forstandere

Kvalifikationstillæg Overløn

Funktionstillæg Andet tillæg

Engangsvederlag Sum alle tillæg

Andet tillæg Månedsløn "viceforstandere"

H.P.U. tillæg Overløn

Viceforstander

Udligningstillæg (gl. løn) Andet tillæg

Tillæg Sum alle tillæg

Pensionsbidrag af overløn?
Forstander


