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Efterårsferie 

Uge 42 er den ene af lærernes fem ferieuger i Roskilde Kommune. Hvis du ikke har optjent ferie, fx 

som nyuddannet, så skal du huske at melde dig ledig på Jobcenteret eller på www.jobnet.dk. 

Derefter skal du kontakte a-kassen. Når du er tilmeldt jobcenteret, skal du stå til rådighed for 

arbejdsmarkedet i de dage, hvor du får dagpenge og må bl.a. ikke holde ferie i udlandet. 

Løn 

Den 1. oktober stiger vi i løn. De forudlønnede lærere burde kunne se det på deres lønseddel. Ved 

overenskomsten blev det aftalt, at lærerne stiger 1,30% + 0,02% fra reguleringsordningen; i alt en 

lønstigning på 1,32%. 

Den næste lønudvikling sker d. 1.4.2019:  

 Børnehaveklasseledere på grundløn med 12 års anciennitet stiger med fuldt gennemslag 

fra løntrin 33 + 7.000* kr. til løntrin 37. 

 Forhøjelse af UV-tillæg for børnehaveklasseledere på pers. ordn. Fra 7.900* kr. til 15.400* 

kr. 

 K-tillæg til psykologer og konsulenter efter 4 års ansættelse med fuldt gennemslag på 

6.500* kr. 

 F-tillæg for UU-vejledere med fuldt gennemslag på 7.000* kr. 

 Fritvalgsordningen forhøjes med 0,19% fra 0,64% til 0,83% 

  

Den 5. oktober er FN’s internationale lærerdag  

I over 100 lande fejres Lærerens Dag 5. oktober. Fokus er på lærerens vitale rolle både som 

underviser, men også som medvirkende til at udvikle aktive medborgere i et moderne samfund. 

Lærerens Dag er også med til at sætte fokus på, at uddannelse er en fundamental menneskeret. 

Hjælp til lærere i Sydsudan 

I forbindelse med Lærerens Dag er der blevet samlet ind til Oxfam IBIS´ arbejde med at uddanne 

lærere i Sydsudan.  

Mange børn i Sydsudan er på flugt. De bor i flygtningelejre. Få kommer i skole. Med pengene fra 

indsamlingen hjælper Oxfam IBIS børn i skole og uddanner gode lærere. Roskilde Lærerforening 

støttede på vegne af lærerne i Roskilde projektet i Sydsudan med 2.000 kr. 
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