Hvidovre Lærerforenings lønoversigt
1. april 2021 - 30. september 2021
Lærere i Hvidovre
Løntrin
31 (uuddannede)

Grundløn +
stillingstillæg
30.063,87 kr.

33 (uuddannede m. 4 års erfaring)

30.553,83 kr.

33*

30.914,53 kr.

35 (uuddannede m. 8 års erfaring)

31.432,50 kr.

35 (4 års erfaring)

31.793,20 kr.

37 (uuddannede m. 12 års erfaring)

32.338,67 kr.

40 (8 års erfaring)

33.800,33 kr.

40 (12 års erfaring)

35.002,66 kr.

* Begyndelsesløn for læreruddannede i Hvidovre
Kombinationsløn (personlig ordning)
Løntrin
43

Månedsløn
37.133,95 kr.

Ansat før 01-04-1993

1.142,21 kr.

Børnehaveklasseledere i Hvidovre
Løntrin
28
31 (4 års erfaring)
33 (8 års erfaring)
37 (12 års erfaring)

Månedsløn
28.717,64
29.943,64
30.553,83
32.312,50

Kombinationsløn (personlig ordning)
Løntrin
36

kr.
kr.
kr.
kr.

Månedsløn
32.435,24 kr.

Timeløn for timelønnede pr. 1. april 2021: (Inkl. betaling for forberedelse m.m.)
Uddannede lærere
280,58 kr.
Uddannede børnehaveklasseledere
267,49 kr.
Uuddannede
225,86 kr.

Hvidovre Lærerforenings lønoversigt
1. april 2021 - 30. september 2021
Tillæg pr. 1. april 2021:
Undervisertillæg for lærere på grundløn
Undervisertillæg for lærere på personlig ordning
Undervisningstillæg for lærere over 750 timer
Tillæg til lærere og børnehaveklasseledere for
undervisning i dansk som andetsprog
Undervisertillæg for børnehaveklasseledere
Undervisningstillæg for børnehaveklasseledere
over 835 timer
Tillæg for deltagelse i lejrskole pr. påbegyndt dag
Tillæg til børnehaveklasseledere for støtte til
tosprogede elever
Lejrskole på lørdag/søndag/helligdag. Pr.
påbegyndt dag
Timedagpenge pr. 1/1-21
Klasselærertillæg for lærere/børnehaveklasseledere

1.563,03
661,08
129,85
37,28

pr. mdr.
pr. mdr.
pr. time
pr. time

1.851,59 pr. mdr.
129,85 pr. time
183,71 pr. dag
27,30 pr. time
417,87 pr. dag
457 kr. pr. døgn
19,04 kr. pr. time
360,70 kr. pr. mdr.

Klasselærertillæg kan være højere pga. lokal skoleaftale.

1.082,10 kr. pr. mdr.

Hvidovretillæg:

Fritvalgstillæg: 0,83 %
Fritvalgstillægget på 0,83 % af den pensionsgivende løn kan enten
udbetales som løn eller indbetales som pension.
Valget foretages for et år ad gangen inden 1. oktober.
Ulempegodtgørelse:

Ulempegodtgørelse:
For arbejde i tidsrummet kl. 17.00 - 06.00 på hverdage
eller i weekender, på søgnehelligdage eller
grundlovsdag efter kl. 12 ydes et tillæg på 25 % af timelønnen.
Denne lønoversigt er udarbejdet af Hvidovre Lærerforening.
Redaktionen afsluttet den 20. april 2021.
Spørgsmål vedrørende lønnen rettes til Hvidovre Lærerforening.
Reguleringsfaktoren er fra den 1. april 2021: 1,442796

Hvidovre Lærerforening
Gungevej 8A, 1.
2650 Hvidovre
014@dlf.org
Tlf. 36777014

