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Grundbeløb 
Anciennitet er. l/lo-75

år kr. 

1. - 2. 2.olo

3. - lo. 2. 4 So 

11. - 16. 3.280 

17. & flg. 3.Soo

Stk. 3. Efter aftale mellem overenskomstens parter kan der dog i

særlige tilfælde fastsættes et grundbeløb på 3.940 kr. 

Stk. 4. For ansatte, der oppebærer pensionsgivende § l, stk. 2-

tillæg, udgør grundbeløbet 4.380 kr. 

Tjenestefrihed m.v. 

� Der tilkommer de ansatte fridage efter de for tjenestemænd 

ved gymnasieskolerne gældende regler. 

Stk. 2. Såfremt en magister søger og får tildelt et kandidatsti

pendium ved et universitet, fratræder magisteren sin stilling i

det tidsrum stipendiet varer. 

I forbindelse med videreuddannelse, bl.a. i mangelfag, kan 

magisteren efter ansættelsesmyndighedens godkendelse opnå tjene

stefrihed, eventuelt med hel eller delvis løn. 

Tjenestefrihed gøres betinget af, at der til stillingen kan 

skaffes kvalificeret vikar. 

Under godkendt deltagelse i efteruddannelseskursus bevarer 

magisteren tilsagnstillæg og overtimebetaling. 

Stk. 3. Der kan af vedkommende ansættelsesmyndighed gives over

enskomstansatte adgang til ekstraordinær tjenestefrihed uden løn i

tilfælde, hvor det ikke strider mod ansættelsesmyndighedens in

teresse. 

Der kan ved aftale mellem overenskomstens parter i overens

stemmelse med hidtidig praksis gives overenskomstansatte adgang 

til ekstraordinær tjenestefrihed med hel eller delvis løn og even

tuelt pensionsbidrag, i studiøjemed der er i ansættelsesmyndighe

dens interesse. 

Tjenestefrihed kan gives i indtil 1 år ad gangen, dog 

længst i 3 år, og det er vedkommende ansættelsesmyndigheds ansvar, 

at der er en stilling ledig til den pågældende ved tjenestefrihe

dens ophør. 
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2. 3.890 

3. 3.457 

4. 3.490 

5. 2.844 

6. 2.810 

7. 2.665 

8. 2.630 

9. 2.478 

lo. 2.442 

11. 2.286 

12. 2.253 

13. l.805 

14. 1. 771 

15. 1.494 

16. l.461 

17. og flg. 1.427 

Lønancienniteten regnes fra ansættelsen, idet tidligere un

dervisningsvirksomhed eller pædagogikumkursus samt eventuel værne

pligtstjeneste efter bestået cand.phil.-eksamen - dog tidligst fra 

1. april 1971 - kan medregnes efter de regler, der gælder for 

cand.mag.'er, hvad enten den pågældende har været aflønnet efter 

overenskomsten (ansat i fast stilling efter opslag) eller efter 

timelærercirkulæret. 

De pågældende er som hidtil omfattet af overenskomstens 

øvrige bestemmelser. 

Overenskomstlønnede cand.phil.'er. der afslutter deres ud

dannelse som cand.mag., cand.scient. eller mag.art., indplaceres i

hovedskalaens løntrin som følger: 

cand.ehil. cand.ma9.. 

l. år til 1. år

2. år til 1. år

3. år til 1. år

4. år til 2. år

5. år til 3. år

osv. 

Oprykning til næste løntrin sker efter de sædvanlige reg-


























