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Forhåndsaftaleforhandlinger 

Vi har i løbet af 2019 afholdt flere forhandlingsmøder med Skoleforvaltningen om enkeltelementer 

i vores Forhåndsaftale med Roskilde Kommune. Lige før elevernes juleferie, blev vi enige om 

afregning for lejrskole, tillæg til børnehaveklasseledere som har praktikanter og tillæg for at 

undervise på to matrikler. Vi har planlagt to forhandlingsmøder i foråret 2020, vedrørende en 

aftale for lærere som har FP9, FP10 og er censor, gældende for kommende skoleår. 

Lejrskoleaftale: Vi har igennem flere år diskuteret afregning af undervisning på lejrskoler. Det har 

været meget forskelligt, hvor meget undervisning de enkelte skoler har villet anerkende. Vi har 

derfor fundet en løsning, hvor vi kapitaliserer mængden af undervisning, samt mindsker 

bureaukratiet, ved at samle udbetalingen af tillæg og time- og dagpenge i ét tillæg. Vi har aftalt, at 

skemaet står i lejrskoleperioden, og man får dermed sit vanlige undervisningstillæg i denne 

periode. Herudover får alle lærere på lejrskole 950 kr. pr. dag (31.3.2000 niveau), som svarer til ca. 

1.342 kr. i nutidsværdi pr. dag. En fem dages lejrskole giver 6.708,95 kr. Det er aftalt, at en lærer 

kan have 780 timers undervisning, dvs. 26 lektioner, samt en lejrskole. Den store gevinst med 

aftalen, set fra Roskilde Lærerforenings synspunkt er, at lærerne inden for den enkelte skole, og 

mellem skolerne i Roskilde kommune, opnår en ensartet afregning for en lejrskole. Aftalen er 

gældende fra 1. august 2019. Arbejdstiden på en lejrskole følger gældende overenskomst. 

Tillæg til børnehaveklasseledere som har praktikanter: Det blev aftalt ved OK18, at de lokale 

parter, kommune og lærerkreds, skulle aftale et tillæg til børnehaveklasseledere som har 

praktikanter. Vi har aftalt et tillæg på 6.000 kr. (31.3.2000 niveau) uanset praktiklængde og antal 

praktikanter pr. praktikperiode. Det svarer til 8.474 kr. i nutidsværdi, og aftalen er gældende fra 1. 

april 2018. 

Tillæg for at undervise på to matrikler: Med de sammenlagte skoler i nord og syd, opstod der et 

behov for at lave et tillæg, for de lærere som underviser på to matrikler. Der er aftalt 5.000 kr. 

(31.3.2000 niveau) i årligt tillæg, uanset hvor mange timer/dage man arbejder på en sekundær 

matrikel. Det svarer til 7.062 kr. i nutidsværdi. Aftalen er gældende fra 1. august 2019. 

Lønstigning: Der er ved OK18 aftalt en lønstigning på 1,60 % pr. 1. januar 2020. Dermed skulle 

både forud- og bagudlønnet lærere nu kunne se det på lønsedlen for januar måned. Der mangler 

dermed to lønstigninger i denne overenskomstperiode; 1. april og 1. oktober 2020. 
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