
H0RSHOLM KOMMUNE

Forhandsaftale

Forhandsaftale for laerere m.fl. i folkeskolen fra 1. august 2019

Forhandsaftale om funktionsl0n og kvalifikationsl0n mellem
H0rsholm La rerforening og H0rsholm Kommune

Dato:24.06.2019

Sagsnr: 19/7232

Kontakt
Gert Ahrentecht Jensen

Personalechef

Center for 0konomi og
Personale

Mobil 40277570

gaj@horsholm.dk
horsholm.dk

Aftalens omrade

Aftalen har virkning fra den 1. august 2019 for laerere og

b0rnehaveklasseledere, der er ansat ved H0rsholm Kommune og omfattet

af overenskomst mellem KL og Laerernes Centralorganisation for laerere

m.fl. i folkeskolen.

Funktionsl0n
Decentralt aftalt funktionsl0n

Stillingskategori Funktion Arligt tillaeg
(31.3.2000-

niveau)

Laerere og

b0rnehaveklasseledere

Flere skiftende

arbejdssteder, hvor de

flere/skiftende

arbejdssteder ikke er en

naturlig del af jobbet (§5,

stk. 12)

2.900 kr.

Laerere og

b0rnehaveklasseledere

i skoleomradet

Minivejleder, skal bl.a.:

Observere undervisning,

vejlede og give feedback

skabe laerings- og sociale

faellesskaber, under-

visningsdifferentiering

mv.

4.500 kr.

Laerere og

b0rnehaveklasseledere

i skoleomradet

Mentorerfor nyansatte

laerere

4.500 kr.
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H0RSHOLJW KOMMUNE

Vedr0rende

Laarere og

b0rnehaveklasseledere

Repraasentant i

skolebestyrelser

2.000 kr.

Fo  skolearet 2019-20 afsaattes midler til tillaeg for minivejledere og
mentorerfor nyansatte laarere. Primo december 2019 dr0ftes anvendelse

af disse midler for skolearet 2020-21.

Not at

Dato: 24.06.2019
Sagsnr: 19/7232

Decentralt aftalte tillaeg

Sti 11 i ngskategori Funktion rligt tillaeg
(31.3.2000-niveau)

La rere (bade
uddannede og ikke
uddannede) og
b0rnehaveklasseledere
1 skoleomradet

" H0rsholm-tillaag 

(Fleksibilitet,
selvstyrende team
(overenskomstens §5,
stk. 14) funktionstillaag
for deltagelse i PU,
tillaeg for PSC,
ulempetillaegjfr. §14)

Yderligere forklaring til
dette tillaeg findes sidst i
denne aftale

Overenskomstansatte

10.400 kr.

Tjenestemaand
5.700 kr.

B0rnehaveklasseledere
10.400 kr.

(br0k 27,75/37 og
derunder)

La rere ansat i

Lundvejsskolen
Overenskomsten §5,

stk. 3

18.600 kr.
reduceres iht.
ansaattelsesbr0k

samt ikke -

pensionsgivende tillaeg

pa 18,92 kr. pr.

undervisningstime.

Laaseklassen
(Valler0dskolen)

Traeder i stedet for

overenskomstens § 5,

stk. 5

26.000 kr.

Laarere og
b0rnehaveklasseledere
i B0rn ogVoksne

Saerligt tillaeg

(ulempetillaag,

akkordtillaag jfr. §14)

Laarere
6.880 kr.

B0rnehaveklasseledere

5.500 kr.

Tale/h0retillaag
16.797,03 kr.
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H0RSHOLM KOMMUNE

Vedr0rende Notat

B0mehaveklasseledere Vejledning af

paedagogstuderende i

praktik

2.500 kr. for

igangsaetning af
for bet og
opgavevaretagelsen i
pagaeldende maned.
He ref ter 400 kr. i 5
maneder i forbindelse
med gennemf0rt
forl0b, som udbetales
pa en gang, nar
praktikforl0bet
afsluttes.

Dato: 24.06.2019
Sagsnr: 19/7232

Oph0r
Der udbetales kun funktionsl0n sa laenge, den ansatte udf0rer den
pagaeldende funktion. Hvis en funktionen oph0rer,
bortfalder funktions nnen uden yderligere varsel. I tilfaelde hvor
funktionen fratages i skolearet, bortfalder tillaegget med
overenskomstmaessig varsel, dog senest til skolearets afslutning.

Kvalifikationsl0n
Decentralt aftalt kvalifikationsl0n

Stillings ategori Kvalifikation Yderligere l0ntrin

eller arli t tillseg

31.3.2000-niveau

Lae re re og

b0rnehaveklasseledere

Paedagogisk

diplomuddannelse, jfr.

de Paedagogiske

Diplomuddannelser

som fremgar af

overenskomstens § 6,

stk. 4

7.000 kr.

Laerere og

b0rnehaveklasseledere

Relevant

videreuddannelse,

som ikke er omfattet

af § 6, stk. 4.

Lokal stillingstagen i

den konkrete

situation

Laereruddannede

laerere

Rekrutteringstillaeg + 2 l0ntrin *)

*) Bortfalder, nar laereren opnar centralt fastsat kvalifikationsl0n i henhold
til de centralt aftalte regler i §6, stk. 2.
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H0RSHOLM KOMMUNE

Vedr0rende
Notat

Laerere uden grunduddannelse som

laerer

L0ntrin

Efter 4 ars sammenlagt

beskaeftigelse som laerer i

folkeskolen

33

Efter 8 ars sammenlagt

beskaeftigelse som laerer i

folkeskolen

35

Efter 12 ars sammenlagt

beskaeftigelse som laerer i

folkeskolen

7.800 kr.

Dato: 24.06.2019
Sagsnr: 19/7232

Oph0r
Hvis der er et 0nske om, at en kvalifikationsl0n skal bortfalde, kan det kun
ske ved aftale mellem parterne.

St0rrelsen af de aftalte arlige tillaeg
A e tillaeg reduceres i forhold til den enkeltes beskaeftigelsesgrad med
mindre andet fremgar under det enkelte tillaeg/trin.

Pension

Alle de aftalte arlige tillaeg er pensionsgivende, hvor det ikke saerskilt er
anf0rt, at tillaegget ikke er pensionsgivende.

Oph0r af forhandsaftalen

Parterne er enige om  at genforhandle aftalen senest 3 maneder efter
anmodning fra den anden part.

Forhandsaftalen kan af hver af parterne opsiges til oph0r med 3 maneders
varsel dog tidligst til 31. marts 2021.

Indtil en ny forhandsaftale er indgaet, bevarer allerede ansatte deres
funktions- og kvalifikationsl n som en personlig ordning. Nar en ny aftale,
der indebaerer en hpjere af nning, er indgaet, reguleres I nnen med
tilbagevirkende kraft fra ikrafttraedelsen af den ny aftale.
Ved I nnedgang i henhold til ny forhandsaftale skal en evt. I0nnedgang
dog forhandles saerskilt for de(n) pagaeldende. Det sikres, at der altid
finder en individuel forhandling sted, med de muligheder der matte ligge i
en sadan.

Forklaring om   Fl0rsholm-tillaegget :

Ved 0.08 aftalte Fl rsholm Kommune og Laererforeningen et "Fl0rsholm
tillaeg  som erstattede tillaeg fra arbejdstidsaftalen fra 0.05.1 tillaegget



H0RSHOLM KOMMUNE

Vedr0rende Notat

indgik: fleksibilitet, selvstyrende teams, undervisningstillaeg, PU, PSC og
ulempe tillaeg og akkordtillaag. Honorering for lejrskole udbetales separat.

Dato: 24.06.2019
Sagsnr: 19/7232

Efter den forlsengede overenskomst 0.13 skulle undervisningstillaeg
udbetales efter overenskomstens timegraenser, og kunne ikke laengere

indga i et fast tillaeg. Derfor blev Hprsholmtillaegget gaaldende fra 0.08
opsplittet pa baggrund af beregningerne ved forhandlingen til 0.08.
Herved blev det afdaskket, hvor mange % af l0nsummen, der oprindelig var

finansieret af midlerfra lokal Ipndannelse.

For H0RSHOLM MERERFORENING, den

Marianne Lindholdt

For H0RSHOLM KOMMUNE, den

Flanna Bohn Vinkel

Gert Ahrentecht Jensen
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