Nyttig viden som nyansat i Lejre Kommune
Løn
Med overenskomsten fra 2015, er det ”lave” undervisningstillæg bortfaldet og erstattet af
et fast kronetillæg på 13.000 kr. for lærere ansat på grundløn (Overenskomstansatte), og
5500 kr. for lærere på anciennitetsløn (tjenestemænd).
For børnehaveklasseledere på grundløn (overenskomstansatte) ydes et fast tillæg 15.400
kr. og børnehaveklasseledere på anciennitetsløn (tjenestemænd) et tillæg på 7900 kr.
Det høje uv-tillæg udbetales som hidtil udover 750 klokketimer, med et tillæg på 90kr. pr.
klokketime.
Alle beløb skal ganges med ca. 1,3 og er for en fuldtidsansat.
Læs også på foreningens hjemmeside: http://www.dlf.org/arbejdsliv/loen-og-penge
Du kan finde lønaftalen mellem Lejre Lærerforening og Lejre Kommune vi linket
http://www.kreds42.dk/aftaler/aftaler/loen
Praktikanter
Skal du have lærerstuderende i praktik, så tjek aflønningen på kredsens hjemmeside:
www.kreds42.dk – aftaler – praktik.
Du bør få udbetalt aflønningen indenfor en periode på 1-2 mdr. efter praktikperioden.
Arbejdstid
Den nye arbejdstidsaftale mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening indeholder flere
nye elementer.
Max. Undervisningstimetal.
Fra Lokalaftalen:” En fuldtidsansat lærer tilrettelægges maksimalt med et gennemsnitligt
lektionstimetal (understøttende, fagfaglig undervisning samt evt. timer til dækning af
planlagt fravær) pr. uge på 26 lektioner. Det samlede undervisningstimetal for en
fuldtidsansat lærer er maksimalt på 780 timer. Ud over de 780 timer kan der dog tillægges
undervisningstimer, der vedrører undervisningsopgaver, der er omfattet af det udvidede
undervisningsbegreb
Puljetimer.
Der er indført de såkaldte puljetimer: i gennemsnit på 3 timer pr. undervisningsuge, 120
timer pr. skoleår.
Du skal tilkendegive overfor din leder, om du ønsker at gøre brug af puljetimerne.
Disse timer skal anvendes til at løse opgaver, der fremgår af opgaveoversigten, men de er
ikke omfattet af tilstedeværelsespligten.
Du skal have en dialog med din leder om opgaveoversigten. Skoleledelsen skal være
opmærksom på, at der skal være overensstemmelse mellem krav og ressourcer.
Du kan finde Lokalaftalen via linket
www.kreds42.dk/aftaler/aftaler/arbejdstid
Er du i tvivl, så spørg din tillidsrepræsentant eller skoleleder – spørg hellere en gang for
meget end for lidt.

Ferie ved nyansættelse.
Hvis du er nyuddannet, vil du ikke have optjent ret til 5 ugers ferie. Du vil derfor blive
trukket i løn i forbindelse med ferieafholdelsen. Du vil have ret til feriedagpenge fra akassen, hvis du er medlem af denne. Du skal derfor kontakte a-kassen hvis du ønsker
modtage feriedagpenge.
Hvis du bliver nyansat i Lejre kommune, og har optjent 5 ugers ferie, vil du modtage et
feriekort fra din tidligere arbejdsgiver. Du vil blive trukket i løn af Lejre Kommune ved
ferieafholdelse, og skal i den forbindelse benytte feriekortet.

