LØNOVERSIGT PR. 1. januar 2016
Lærere i Hvidovre
Løntrin
30 (uuddannede)
32 (uuddannede med 4 års anciennitet)
32*
34 (uuddannede med 8 års anciennitet)
34 (4 års anciennitet)
36 (uuddannede m. 12 års anciennitet)
39 (8 års anciennitet)
39 (12 års anciennitet)

Månedsløn
27.079,72
27.509,20
27.838,20
28.298,69
28.628,06
29.113,29
30.419,33
31.517,22

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

* Begyndelsesløntrin for læreruddannede i Hvidovre
Kombinationsløn (personlig ordning) for ansatte pr. 31/3-2000 på trin 31-39

Løntrin
42
Ansat før 01-04-1993

Månedsløn
33.283,45 kr.
1.041,68 kr.

Bh.klasseledere i Hvidovre
Løntrin
27
30 (4 års anc.)
32 (8 års anc.)
32 (12 års anc.)

Månedsløn
25.868,59
26.969,91
27.515,25
28.283,73

kr.
kr.
kr.
kr.

Kombinationsløn (personlig ordning) for ansatte pr. 31/3-2000 på trin 27,28-30

Løntrin
35

Månedsløn
28.709,34 kr.

Timeløn for timelønnede pr. 1. oktober 2015: (Inkl. betaling for forberedelse m.m.)

Uddannede lærere
Uddannede børnehaveklasseledere
Uuddannede

256,29 kr.
244,33 kr.
206,29 kr.

Oversigt over tillæg pr. 1. januar 2016:
Centralt lærertillæg
Undervisertillæg for lærere på grundløn
Undervisertillæg for lærere på personlig ordning
Undervisningstillæg for lærere over 750 timer
Tillæg til lærere for undervisning i dansk som andetsprog
Undervisertillæg for børnehaveklasseledere
Undervisertillæg for børnehaveklasseledere på personlig ordning
Undervisningstillæg for børnehaveklasseledere over
835 timer
Tillæg til børnehaveklasseledere på kombinationsløn (personlig ordning) for ansatte pr. 31/3-2000 på
trin 27,28-30
Tillæg for deltagelse i lejrskole. Pr. påbegyndt dag
Tillæg til børnehaveklasseledere for støtte til tosprogede elever
Lejrskole på lørdag/søndag/helligdag. Pr. påbegyndt
dag
Klasselærertillæg for lærere/børnehaveklasseledere
(kan være anderledes pga. lokal skoleaftale.)

Hvidovretillæg:

307,49
1.427,61
603,98
118,60

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

34,06 pr. time
1.691,18 pr. mdr.
867,56 pr. mdr.
118,60 pr. time
329,45 pr. mdr.
167,80 pr. dag
25,44 pr. time
381,65 pr. dag
329,45 kr.
988,35 kr.

Fritvalgstillæg: 0,6%

Fritvalgstillægget på 0,6% 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.
Godtgørelse for delt tjeneste der strækker sig over
7,66 pr. time
11 timer
Godtgørelse for tredelt tjeneste
71,15 pr. dag
Denne lønoversigt er udarbejdet af Hvidovre Lærerforening.
Redaktionen afsluttet d. 7. jan 2016.
Spørgsmål vedrørende lønnen rettes til Hvidovre Lærerforening.
Reguleringsfaktoren er fra 1 jan 2016: 1,317798

