
Skoleåret 2019/2020 

 

Rammeaftale om seniorpolitik 

 

Lærere som i skoleåret 2019-2020, fylder 58 eller 59 år kan søge om at blive omfattet af 

seniorordningen. 

Ordningen går ud på – at selv om der søges om nedsat arbejdstid – sker der ikke tab af 

pensionsalder (tjenestemænd) eller reduceret pensionsindbetaling (overenskomstansatte). 

Lønnen reduceres i forhold til den nedsatte arbejdstid, men såfremt arbejdstiden nedsættes 

i intervallet fra 37 ugentlige timer til minimum 30 ugentlige timer – dvs. med maksimalt 7 

timer – sker der ingen reduktion af pensionsopsparingen.  

Den nedsatte arbejdstid med fuld pensionsoptjening kan være et vilkårligt tal mellem 37 og 

30 ugentlige timer, svarende til et årligt bruttotal i intervallet mellem 1924 timer til og med 

1560 timer. Ansøger skal angive det forventede timetal ved skoleårets planlægning i 

forbindelse med den endelige fag- og opgavefordeling ved skolen kan der naturligvis ske 

mindre udsving i forhold til det ansøgte.  

 

Koncernservise indgår aftale med KLF om seniorordninger for overenskomstansatte og 

tjenestemænd  

 

§6 og §6a 

 

§ 6a i Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne, der omfatter lærere og 

børnehaveklasseledere, der er født fra og med 1. august 1956 til og med 31. juli 1963. 

 

Retten til nedsat arbejdstid indtræder fra den normperiode, hvori den ansatte fylder 60 år. 

Fuldtidsansatte: 

En nedsættelse af arbejdstiden med op til 175 timer årligt mod tilsvarende lønnedgang, men med fuld 

pensionsret. En nedsættelse med 175 timer årligt svarer til en ugentlig beskæftigelsesgrad på 33,63/37.  

Deltidsansatte: 

Arbejdstiden nedsættes med en forholdsmæssig del af de 175 timer. Eksempelvis vil en lærer, der er ansat i 

en deltidsstilling på 30/37, således have ret til en ny beskæftigelsesgrad på 27,27/37.  

 

Den ansatte har ret til en mindre nedsættelse af beskæftigelsesgraden, hvis dette ønskes. Eksempelvis vil en 

fuldtidsansat således kunne ønske en beskæftigelsesgrad på 35/37.  

 

Efter §6 der omfatter lærere og børnehaveklasseledere, der pr. 31. juli 2013 er fyldt 57 år sker 

der ingen lønreduktion 

 


