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Brønderslev den 27. august 2014 

Kære kollega 

Som vi skrev i sidste uge, sender vi her et hjælpeværktøj (regneark), som du kan bruge til at udregne din korrekte løn. 

Som du plejer, skal du fortsat have undervisningstillæg, som er knyttet direkte op på din opgaveoversigt. Der 

udbetales tillæg fra time 300 med én takst og fra time 750 med en højere takst.  

Tidligere har du fået et tillæg på 75 kr. i 00- niveau i stedet for arbejdstidsbestemte tillæg (tillæg for arbejde efter kl. 

17 og i weekenden). Den aftale har vi sagt op overfor Jammerbugt Kommune, da de arbejdstidsbestemte tillæg 

ændres til væsentlig større beløb. Du skal nu have et tillæg på 25 % af din timeløn for arbejde i perioden 17.00-06.00 

og i weekenden. Den ansatte bestemmer om tillæg skal udbetales, eller om det skal konverteres til afspadsering. Du 

skal have weekendgodtgørelse på 50 % enten som afspadsering eller som tillæg for arbejde i weekender. Desuden skal 

du have tillæg for delt tjeneste.  

Vi håber, at nedenstående vejledning kan hjælpe dig til at udregne din løn. Din tillidsrepræsentant kan evt. hjælpe dig 

og desuden kommer kredsen på besøg på skolen i uge 45 eller 46 med computer og regneark, klar til at udregne din 

løn, men selvfølgelig også for at opsnappe evt. fejl. 

Venlig hilsen 

Grete Andersen 

Kredsformand 

Vejledning:       

  

Din løn består af flere forskellige dele, og for at finde din samlede løn, skal du gøre følgende:   

1. Find det skema herunder, som passer på din anciennitet og ansættelsesform for at se din basisløn 

2. I basisskemaet er medtaget en løndel benævnt Faste tillæg / Udligningstillæg / mv. markeret med *. Faste tillæg 

kan fx være undervisningstillæg, udligningstillæg, TR-funktionsløn mm. 

3. Hertil lægges evt. øvrige tillæg som følger af listen over fælles centrale tillæg og lokale tillæg   

Fra d. 1. jan 2014 ydes et centralt aftalt tillæg (fritvalgsordning-løn) svarende til 0,6 % af den pensionsgivende årsløn. 

Overenskomstansatte kan vælge at få det som et løntillæg eller indbetale det til pension. Tjenestemænd kan vælge at 

indbetale tillægget til supplerende pension eller få udbetaling. Dette tillæg er ikke medtaget i basisskemaerne på de 

følgende sider. Fritvalgstillægget ses på forsiden af lønsedlen. 

Ved deltidsansættelse justeres den månedlige løn (grundlønnen og tillæg) forholdsmæssigt til beskæftigelsesgraden, 

medmindre andet er nævnt i forhåndsaftalen. 

Regnearket kan benyttes til elektronisk sammentælling af den samlede løn. Vær opmærksom på, at pr. 1. oktober 

justeres alle løndele. Derfor skal reguleringsprocenten ændres til 1,292955, hvis man bruger regnearket til at beregne 

løn efter den 1. oktober.       

       


