
LØNNINGER for konsulenter 1. april 2020

Reguleringsprocenten er pr. 1. april 2020 på 1,417798.

Konsulenter på Ny løn:

Sammensætningen af lønnen er:

Pension For 93'ere

17,30% 19,80%

trin 45 + trin 45 36.537,92 kr. 6.321,06 7.234,51

12.000 kr. årligt gr.beløb tillæg 12.000 kr. årligt 1.417,80 kr. 245,28 280,72

I alt 37.955,71 kr. 6.566,34 7.515,23

Efter 4 års ansættelse som konsulent:

trin 45 + trin 45 36.537,92 kr. 6.321,06 7.234,51

12.000 kr. årligt gr.beløb + 12.000 kr. årligt gr.beløb 1.417,80 kr. 245,28 280,72

6.500 kr. i kvalifiaktionstillæg 6.500 kr. årligt gr.beløb 767,97 kr. 132,86 152,06

I alt 38.723,69 kr. 6.699,20 7.667,29

Konsulenter

Alle skal have:

Fast arbejdstidsbestemt tillæg 1.600 kr. 2.268 189,00        kr.

pension

årligt pension for 93ere

1,417798 17,3 % 19,8 %

Skolekonsulenter 40.000 kr. 56.712 4.726,00     kr. 817,60    935,75     

25.000 kr. 35.445 2.953,75     kr. 511,00    584,84     

Ansat ved Pædagogisk IT 40.000 kr. 56.712 4.726,00     kr. 817,60    935,75     

Tillidsrepræsentanter 4.000 kr. 5.671 472,58        kr. 81,76      93,57       

TR-suppleanter 2.000 kr. 2.836 236,33        kr. 40,89      46,79       

Arbejdsmiljørepræsentant 3.500 kr. 4.962 413,50        kr. 71,54      81,87       

9.623 kr. 13.643

Du kan nedenfor læse om, hvad du skal have i løn. Din løn vil bestå af grundløn, funktionsløn og eventuel 

kvalifiaktionsløn for efter/videreuddannelse. Den 1. april 2016 steg grundlønnen fra trin 44 til 45. Hvis du den 

31. marts 2016 havde løntrin 45 eller derover, vil du pr. 1. april 2016 i stedet for et løntrin få et tillæg på 

5.500 kr. i årligt grundbeløb. 

Yderligere tillæg tildeles i forhold til funktioner og efter/videreuddanelse:

Fra 1. april 2016 er fritvalgsordningen øget til 0,83 % (ikke pensionsgivende).  Det betyder, at man kan 

vælge, om man vil have udbetalt 0,83 % af lønnen som et tillæg eller om man vil have det tilsvarende beløb 

sat ind på pensionen. Vælger man lønnen, vil det fremgå af lønsedlens forside med teksten 'frit valg'. Vælger 

man pensionen vil det stå under pension som 'Fritvalgspension' 0,83 %. 

grundbeløbFunktionsløn:

Regulering pr. 1. april 2020

Pensionsbidraget fremgår særskilt på lønsedlen.

For de overenstkomstansatte vil pensionen fra 1. april 2006 blive beregnet med 17,3 % af den pensions-

givende løn på det enkelte trin. Eller pr. 1. april 2019 18,13 %, hvis man har valgt at få lagt lønstigningen på 

0,83 % fra fritvalgsordningen tillægt pensionen.

Pædagogiske konsulenter

Jubilæumsgratiale ved 25 og 40 års jubi.

Pr. 1. januar 2016 er ATP's A-sats 94,65 kr., og arbejdsgiverdelen er på 189,35 kr.

pr. måned

Herunder er en oversigt over funktions- og kvalifikationstillæg. Den fulde beskrivelse af kriterierne for de 

enkelte tillæg kan ses på foreningens hjemmeside www.klfnet.dk under Løn og Ansættelse/Forhåndsaftaler.

Tillæg forhandles i grundbeløb. Grundbeløbet er værdien pr. 31. marts 2000. Det ganges så med den aktuelle 

pris- og lønfremskrivning. I tabellen kan du både se grundbeløbet og beløbet i nutidskroner samt 

pensionsindbetalingen.
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Kvalifikationsløn:

Der ydes kvalifikationstillæg efter nedenstående model for:

Pædagogisk Diplomuddannelse

Diplom i ledelse

Cand. pæd

Master, der understøtter skolens virksomhed

15 ECTS point 1.500 kr. 2.127 177,23 kr. 30,66      35,09       

30 ECTS point 3.000 kr. 4.253 354,45 kr. 61,32      70,18       

45 ECTS point 4.500 kr. 6.380 531,67 kr. 91,98      105,27     

60 ECTS point 6.000 kr. 8.507 708,90 kr. 122,64    140,36     

75 ECTS point 7.500 kr. 10.633 886,12 kr. 153,30    175,45     

90 ECTS point 9.000 kr. 12.760 1063,35 kr. 183,96    210,54     

105 ECTS point 10.500 kr. 14.887 1240,57 kr. 214,62    245,63     

120 ECTS point 12.000 kr. 17.014 1417,80 kr. 245,28    280,72     

Afsluttet Cand. Mag. 6.000 kr. 8.507 708,90 kr. 122,64    140,36     

Afsluttet Cand. Scient 6.000 kr. 8.507 708,90 kr. 122,64    140,36     

Tillidsrepræsentant (kvalifikation) 3.500 kr. 4.962 413,52 kr. 71,54      81,88       

200 timers kursus: 1.500 kr. 2.127 177,23 kr. 30,66      35,09       

Lærere og børnehaveklasseledere, der har opnået kvalifiaktionsløn for kursustimer (pr. 200 timer) samt to-

sprogede med dansk lærereksamen, får fortsat disse tillæg. Der kan ikke optjenes yderligere tillæg efter denne 

ordning efter 1. august 2014.

Lærere og børnehaveklasseledere, der har opnået kvalifikationsløn for uddannelser i henhold til Forhånds-

aftale af 1. april 2010 mellem BUF og KLF om lærere og børnehaveklasseledere, får fortsat dette tillæg.
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