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Forord

Gymnasielærere	–	på	hf,	hhx,	htx	og	stx	–	skal	have	en	

væsentlig	del	af	lønnen	som	lokale	tillæg,	hvis	sektoren	skal	

have	et	attraktivt	lønniveau,	som	kan	tiltrække	og	fastholde	

de	dygtigste	kandidater.

Det	er	skolens	ledelse	og	tillidsrepræsentanten,	som	lokalt	

forhandler	lønnen.	På	nogle	skoler	udmøntes	der	næsten	

ingen	midler	til	lokale	lønforhandlinger,	mens	der	på	andre	

skoler	er	og	har	været	en	ordentlig	lønudvikling.	To	gymnasie-

lærere	med	samme	uddannelse	og	25	års	anciennitet	ansat	

på	skoler	henholdsvis	med	og	uden	god	lokal	lønudvikling	

kan	have	en	lønforskel	på	3.000-4.000	kr.	om	måneden.

Moderniseringsstyrelsen	(statens	arbejdsgiverpart),	Akade-

mikerne	og	GL	er	enige	om,	at	det	er	væsentligt,	at	ledelse	

og	tillidsrepræsentant	har	et	velfungerende	samarbejde	om	

løndannelsen	og	forhandlingsproceduren.	

Det	fremgår	af	overenskomstresultatet	fra	foråret	2015,	at	

det	er	“centralt,	at	løndannelsen	og	lønprocessen	opfattes	

som	transparent,	velkommunikeret	og	legitim	af	medarbej-

derne.	Gennem	en	strategisk	og	gennemsigtig	lokal	løndan-

nelse	er	det	muligt	at	anerkende	medarbejdere,	der	bidrager	

godt	til	organisationens	samlede	strategi	og	opgaveløsning.	

Det	er	i	den	forbindelse	væsentligt,	at	den	lokale	løndannelse	

ses	i	tæt	sammenhæng	med,	at	der	opstilles	klare	forventnin-

ger	til	opgaveløsningen,	gives	løbende	feedback	på	med-

arbejdernes	indsats,	og	at	der	er	fokus	på	medarbejdernes	

udvikling,	arbejdsopgaver	og	karriereveje.”	

For	GL	er	det	afgørende,	at	gymnasielærere	har	en	ordentlig	

lønudvikling	på	akademisk	niveau.	Det	vil	vi	fortsat	arbejde	

for	både	ved	de	centrale	forhandlinger	og	ved	at	få	den	lokale	

løn	til	at	fungere	på	skolerne.	Det	er	nødvendigt,	at	der	på	

hver	eneste	skole	er	aftalt	en	klar	lønpolitik	i	samarbejdsud-

valget,	at	der	er	årlige	lønforhandlinger,	og	at	der	er	en	god	

sammenhæng	mellem	personalepolitik/kompetenceudvikling	

og	lokal	lønpolitik.

Lige	nu,	hvor	der	skæres	i	skolens	budgetter,	og	der	måske	

er	lærere,	der	bliver	afskediget,	kan	det	virke	upassende	at	

tale	om	lokal	løn.	Men	hvis	lønnen	’glemmes’	i	svære	tider,	vil	

gymnasieområdet	på	sigt	udvikle	sig	til	et	lavtlønsområde,	

og	især	de	yngre	lærere	vil	få	en	væsentligt	lavere	livsløn	end	

sektorens	erfarne	lærere.

Tag	en	snak	på	skolen:	Hvordan	ser	lønpolitikken	ud	på	din	

skole	–	eller	hvordan	kunne	du	og	dine	kolleger	tænke	jer,	den	

så	ud?	Det	er	naturligt	at	tale	om	løn	på	en	arbejdsplads.	

Spørg,	hvad	dine	kolleger	tjener,	spørg	hvad	de	pædagogiske	

ledere/uddannelsesledere	tjener,	og	spørg	hvad	rektor	tjener.	

En	god	dialog	om	løn	er	en	forudsætning	for,	at	lønnen	opfat-

tes	retfærdig.

Med	denne	pjece	vil	hovedbestyrelsen	sætte	fokus	på	gym-

nasielæreres	løn,	og	hvad	lønpolitikken	på	den	enkelte	skole	

betyder	for	din	livsløn.	Vi	håber,	at	I	på	skolen	og	i	GL-klubben	

får	en	god	debat	om	løn!

Annette Nordstrøm Hansen
Fmd.	for	Gymnasieskolernes	Lærerforening
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Fem gode råd til at få styr på lønnen

Tjek din løn 

Se,	om	din	løn	er	på	niveau	med	andre	gymnasielæreres	i	forhold	til	din	

alder	og	anciennitet.	

Det	gør	du	på	www.gl.org/loentjek

Tal med kollegerne 

Spørg	dine	kolleger,	hvad	de	tjener.	Få	TR	til	at	give	et	billede	af,	hvordan	

lønprofilen	for	lærere	og	ledere	generelt	ser	ud	på	jeres	skole.	Diskutér	sko-

lens	lønpolitik	på	et	møde	i	faggruppen,	i	teamet	og	på	et	GL-møde.	Drøft,	

hvordan	I	synes,	at	lønpolitikken	skal	se	ud	på	jeres	skole.

Gå til din TR – Det er TR, der forhandler

Løn	skal	–	udover	at	understøtte	kerneydelsen	og	det	kollektive	og	indivi-

duelle	lønudviklingsperspektiv	–	også	understøtte	samarbejdet	og	et	godt	

arbejdsmiljø	på	arbejdspladsen.	Det	er	TR,	som	forhandler	lokale	tillæg	med	

ledelsen.	Lærerkollegiets	opbakning	til	TR	er	afgørende	for	TR’s	forhand-

lingsresultat.

Bed om en lønsamtale

Du	kan	bede	om	en	lønsamtale,	men	du	kan	ikke	selv	forhandle	din	løn.	

Formålet	med	lønsamtalen	er	at	afdække,	om	der	er	grundlag	for	et	løntil-

læg.	Hvad	mener	ledelsen,	og	hvad	mener	du?	Hvad	skal	der	til	for,	at	du	kan	

komme	i	spil	til	et	løntillæg?	Gennemgå	din	kompetenceudviklingsplan	ved	

den	kommende	MUS-samtale.

Kræv lønforhandling ved jobskifte

Alle	har	krav	på,	at	der	sker	en	lønforhandling	i	forbindelse	med	nyansæt-

telser.	Kontakt	tillidsrepræsentanten	på	den	nye	skole,	inden	du	accepterer	

et	job	–	og	inden	du	opsiger	din	nuværende	stilling.	Det	er	vigtigt,	at	din	nye	

ledelse	og	tillidsrepræsentant	får	forhandlet	din	løn,	så	du	som	minimum	

kan	opretholde	det	samme	lønniveau.	
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Hvordan er lønnen sammensat?

Formålet med lønsystemet er bl.a. at skabe sammenhæng 

mellem job og løn og at kunne tiltrække og fastholde 

akademisk arbejdskraft. Lærernes kompetenceudvikling og 

fokus på kerneydelsen, undervisning, skal understøttes ved 

muligheden for at honorere såvel lærernes kompetencer som 

faglige udvikling. Der skal også være en sammenhæng mel-

lem de funktioner, læreren varetager og lønnen.

Ifølge overenskomsterne, der gælder for alle gymnasielæ-

rere, består lønnen af en basisdel og en tillægsdel. Ved de 

centrale overenskomstforhandlinger er der aftalt en række 

funktions- og kvalifikationstillæg. Basislønnen med ancien-

nitetsløntrin er stort set den samme for alle akademikere, 

der er ansat i staten. Det centralt aftalte undervisningstillæg 

(adjunkt-/lektortillæg) for gymnasielærere er stort i forhold 

til, hvad fx magistre ansat i den offentlige forvaltning får af 

centrale tillæg. Lokalt kan ledelsen og tillidsrepræsentanten 

forhandle funktions-, kvalifikationstillæg og resultatløn for 

medarbejderne. 

AC-fællesoverenskomsten, som gælder for hhx/htx-lærere, 

og GL-overenskomsten, som gælder for stx/hf-lærere er ens 

i forhold til, hvordan løn omtales. Forskellene lønmæssigt 

mellem de to overenskomster er, at man på stx/hf-overens-

komsten har fagtillæg for en række fag og tillæg for at passe 

samlinger. På erhvervsgymnasierne er pensionsprocenten 

lidt højere end på stx-overenskomsten, og trinlønnen stiger 

hurtigere.

Lokalt kan ledelsen og tillidsrepræsentanten aftale tillæg 

som varige tillæg, midlertidige tillæg eller engangs vederlag. 

Ledelsen og TR kan indgå en forhåndsaftale, hvor kriterierne 

og formen for lønudvikling er fastlagt, så der kan ske en 

automatisk lønudmøntning, når en eller flere lærere opfylder 

de aftalte kriterier.

Både stillingen som pædagogisk leder og som faglig koordi-

nator er karrierestillinger. Deri ligger, at man har et ledelses-

mæssigt eller fagligt ansvar og dermed en højere løn.

Anders,	Bjørn	og	Camilla	er	ansat	på	hhx/htx.	Anne,	Bente	og	Carl	er	

ansat	på	stx/hf.	Anders	og	Anne	har	3	års	anciennitet,	Bjørn	og	Bente		

8	år,	og	Camilla	og	Carl	13	år.	De	får	alle	en	gennemsnitsløn.

Det	blå	felt	er	den	centralt	aftalte	basisløn,	som	er	anciennitetsbestemt.	

Det	orange	felt	er	de	centralt	aftalte	tillæg:	adjunkt/lektortillægget	plus	

en	gennemsnitlig	andel	af	øvrige	centralt	fastsatte	tillæg.	Det	grønne	felt	

er	lærernes	lokale	tillæg.	

Der	er	taget	udgangspunkt	i	gennemsnitsskoler,	som	ikke	eksisterer.	

Det	anvendte	gennemsnitslønbegreb	er	nettoløn	for	fuld	tid,	dvs.	den	

sædvanlige	faste	månedsløn	før	AM-bidrag	og	skat,	men	uden	pension	

mv.	Tallene	er	2015-tal.
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Yngre lærere skal sikres en god lønudvikling

Særligt for yngre lærere er lokale tillæg vigtige. Hvis yngre 

lærere ikke får lokale tillæg af en væsentlig størrelse, vil 

de aldrig kunne komme i nærheden af at få en løn som de 

erfarne læreres. Hvis gymnasierne skal kunne rekruttere og 

fastholde dygtige lærere, skal kandidaterne kunne forvente 

en god, akademisk løn.

Hidtil har ansatte med anciennitet fra 3 år til 12 år, i takt 

med at de er blevet mere erfarne, oplevet en gennemsnitlig 

stigning i lokalt aftalte tillæg på godt 5.000 kr. pr. år, således 

at ansatte med 12 års anciennitet gennemsnitligt har lokalt 

aftalte tillæg på godt 55.000 kr. årligt. Stigningstakten i 

lokalt aftalte tillæg for de ’fuldbefarne’ gymnasielærere har 

gennemsnitligt ligget på omkring 2.000 kr. pr. år.

Særligt om løn på erhvervsgymnasier

Generelt er der ikke på erhvervsgymnasierne forhandlet så 

mange lokale tillæg. Lærerne burde i gennemsnit have det 

dobbelte i lokale løntillæg, hvis man sammenligner med, 

hvad andre statsligt ansatte får. 

Moderniseringsstyrelsen og GL er enige om, at det er et 

problem, at det lokale lønsystem ikke fungerer. Derfor blev 

der ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2015 aftalt 

et særligt projekt, som skal sætte fokus på lokal løn. Målet 

er at understøtte erhvervsgymnasierne i at arbejde med, 

hvordan man kan bruge lokal løndannelse til at motivere, 

anerkende og belønne den gode undervisning. Derfor er der 

workshops for ledere og tillidsrepræsentanter i 2016.

Hvis	Anne	med	sine	3	års	anciennitet	aldrig	får	

lokale	løntillæg,	vil	hendes	slutløn	være	knap	

37.000	kr.	

Bente	har	8	års	anciennitet,	og	får	hun	ikke	

lokale	tillæg,	vil	hendes	slutløn	være	39.500,	

mens	Carl	med	13	års	anciennitet	vil	få	en	slut-

løn	på	ca.	41.000	kr.	

Det	er	langt	mindre	end	den	erfarne	lærer	med	

25	års	anciennitet,	der	i	gennemsnit	har	knap	

44.000	kr.	(Tallene	er	i	faste	2015-tal,	hvorfor	

der	ikke	er	indregnet	de	ved	OK15	aftalte	løn-

stigninger.)
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Er der penge i lokale lønforhandlinger?

Gymnasielærere på samme anciennitetsniveau får ikke 

samme lokalt aftalte løntillæg. 

Halvdelen af GL’s medlemmer har lokalt aftalte tillæg på 

under 40.000 kr. årligt, og en tredjedel har tillæg på under 

25.000 kr. årligt. Erfarne lærere har tillæg på omkring 80.000 

kr. årligt. 

Selv om det ikke lyder af meget, når der tales om fx én 

procent ved de årlige lokale lønforhandlinger, så har lokale 

løntillæg alligevel stor betydning for den enkeltes løn.  

Derfor er det vigtigt, at der hvert år forhandles lokale tillæg, 

så lærerne kan få en ordentlig lønudvikling. 

Ledelsens ansvar, at der afsættes penge til lokale tillæg

“Det er ledelsens ansvar gennem prioritering at sikre, at der 

er midler til rådighed til lokal løndannelse.” Det har Finans-

ministeriet og AC-organisationerne tidligere præciseret over 

for skolerne. Det er en del af overenskomstresultatet, at der 

også skal udmøntes løn lokalt.

Med nedskæringerne på uddannelsesområdet vil flere 

ledelser formodentlig hævde, at der ikke er penge til lokale 

lønforhandlinger. Men hvis ikke lærerne har en ordentlig 

lønudvikling, vil gymnasiesektoren udvikle sig til et lavtløns-

område, hvilket vil være til skade for kvaliteten i uddan-

nelserne. Selv om skolens økonomi er stram, er der mange 

skoler, som ikke bruger hele undervisningstaxametret til un-

dervisning. Anvendelsesgraden ligger i gennemsnit på 95%, 

og nogle skoler bruger kun 70-80% af midlerne beregnet 

til undervisning på undervisning. Det er derfor nødvendigt i 

gennemgangen af skolens økonomi især at se på de omkost-

ninger, som tager midler fra undervisningen.

Nogle ledere henviser til, at gymnasielærere ved OK13 fik en 

større tillægsomlægning. Det fik gymnasielærere. Men det 

var gymnasielærernes egne midler, der blev omlagt; bl.a. 

med afskaffelsen af aldersreduktionen. Det er således ikke 

et argument for, at der ikke er midler til lokale løntillæg. 

Gymnasielærere	på	samme	anciennitetsniveau	får	ikke	samme	lokalt	

aftalte	løntillæg.	Af	figuren	ses,	at	spændet	mellem	nedre	og	øvre	kvartil	

(det	gule	og	det	grå	felt)	typisk	ligger	på	20.000	kr.	årligt,	næsten	uaf-

hængigt	af	anciennitet.

Spredning i lokalt aftalte tillæg for 
udvalgte ancienniteter
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Hvordan skal lønudviklingen være på din skole?

Samarbejdsudvalget kan beslutte en lønpolitik for skolen, 

og ledelse/TR kan indgå en lønaftale for, hvordan lærernes 

lønudvikling skal være. Ofte vil lønpolitikken/lønaftalen væ-

re en integreret del af personalepolitikken, hvor den skal un-

derstøtte opnåelsen af skolens overordnede målsætninger. 

For at løn kan opfattes retfærdig, skal lønpolitikken være 

gennemskuelig. Der skal være klare kriterier for tildelingen af 

løntillæg, så den enkelte kan se, hvilke muligheder der er for 

at få et tillæg. Det er vigtigt, at alle gymnasielærere har et 

lønperspektiv, og at den enkelte skole kan tiltrække, udvikle 

og fastholde kvalificerede lærere.

Tillidsrepræsentanten kan fremlægge et billede af lærerløn-

ningerne til drøftelse på medlemsmøder. 

Det er ledelsen og tillidsrepræsentanten, der årligt forhand-

ler de lokale tillæg. Der bør udarbejdes en skriftlig begrundel-

se for tildelingen, som er tilgængelig for lærerne på skolen.

Hovedbestyrelsen anbefaler medlemmerne at drøfte på 

et GL-møde, hvordan man ønsker, at skolens lønprofil skal 

være. Der er forskellige modeller, og de har forskellige fordele 

og ulemper.

På	den	skole,	Anne,	Bente	og	Carl	er	ansat	på,	har	man	aftalt	i	sam-

arbejdsudvalget	–	efter	drøftelser	i	lærerkollegiet/GL-klubben	–	at	lærerne	

lønmæssigt	skal	behandles	meget	ens,	nærmest	skematisk.	Når	man	

fastlægger	lærernes	lønudvikling	fra	2015-2020,	ser	man	på,	hvordan	løn-

udviklingen	har	været	fra	2010-2015,	og	den	lønudvikling	lægges	til	grund	

for	lønudviklingen	i	de	kommende	fem	år.	Det	betyder,	at	når	Anne	har	8	

års	anciennitet,	som	Bente	har	i	dag,	vil	hun	have	det	samme	lønniveau,	

som	Bente	har	i	dag.	Tilsvarende	vil	Bente,	når	hun	har	13	års	anciennitet	

have	samme	lønniveau,	som	Carl	har	i	dag.	Der	skal	forhandles	hvert	år,	

for	at	lærerne	får	en	ordentlig	lønudvikling.

På	skole	A	er	der	en	lønpolitik,	hvor	løntillæg	tildeles	efter	individuelle	

kompetencer	og	indsatser.	På	skole	B	er	der	en	kollektiv	strategi	med	en	

pulje	til	lokale	tillæg,	hvor	alle	får	det	samme.	Figuren	viser,	hvad	de	to	

forskellige	strategier	kunne	betyde	for	tre	læreres	lønudvikling.	(Forskellen	

på	Rasmus	og	Tanja	på	skole	A	svarer	til	nedre	og	øvre	kvartil	for	lærere	

med	11	års	anciennitet).	Uanset	model	skal	der	forhandles	hvert	år,	for	at	

der	er	et	ordentligt	lønniveau	på	skolen.



2

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 

Vesterbrogade 16, 1620 København V

www.GL.org 

gl@gl.org 

33 29 09 00

Tjek lønpolitikken

•	 At	lønpolitikken	understøtter	uddannelsespolitiske	mål	og	indsats	områder,	et	godt	

arbejdsmiljø	og	kan	fastholde	akademisk	arbejdskraft	

•	 At	der	både	er	et	kollektivt	og	et	individuelt	lønudviklingsperspektiv	

•	 At	der	er	klare	kriterier	for	tildeling	af	tillæg	

•	 At	der	er	åbenhed	om	lønpolitikken	

•	 At	der	er	fokus	på	kvalifikationstillæg	

•	 At	der	er	et	ligelønsperspektiv	

Hvordan ser det ud på jeres skole – og hvilken lønpolitik ønsker I jer ?

Tag debatten på et GL-møde! 
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