
Lønanalyse 2021 – lærere og børnehaveklasseledere ved Dansk 
friskoleforening. 
 
De lokalt aftalte løntillæg til lærere og børnehaveklasseledere ansat ved 
skoler, der er medlem af Dansk Friskoleforening, steg i gennemsnit til 
27.578 kr. pr. årsværk - en stigning på 4,3 % sammenholdt med 
lønstatistikkerne fra april 2020.  
 
Af: Michael Buch Kristensen, Friskolernes Hus 
 

 

Pr. 30. april 2021 udgjorde de lokalt aftalte lønti l læg ti l lærere og 
børnehaveklasseledere ansat ved Dansk Friskoleforenings medlemsskoler i 
gennemsnit 27.578 kr. pr. årsværk. Det er en stigning på 4,3 % i forhold 
lønanalysen fra april 2020, og vi kan konstatere at den positive udvikling i de 
lokalt aftalte løndele fortsætter.  

Det fremgår af den lønstatistik over lønti l læg, som Dansk Friskoleforening 
netop har udarbejdet. Statistikken, der er baseret på skolernes 
indberetninger ti l  Fordelingssekretariatet pr. 30. april i år, omfatter 3.012 
årsværk fordelt på 3.660 lærere og børnehaveklasseledere på 278 skoler.  

De centralt fastsatte ti l læg falder dog med 0,3% ti l 33.245 kr. pr. årsværk. 
Den udvikling skyldes en marginal t i lbagegang i undervisningsti l lægget på 
samme 0,3%, men det bør ses i den kontekst, at undervisningsti l læggene fra 
2019 ti l 2020 steg med 7,7 %. 

Lokalt aftalte lønti l læg er nu en realitet på så godt som alle skoler. Der har i 
år og sidste år været under en halv håndfuld skoler, der ikke har indberettet 
lokale lønti l læg. Vores vurdering – når vi tager højde for de fejlki lder, der 
kan være i forbindelse med indberetningerne – er, at der kun er ganske få 
lærere for hvem, der slet ikke er indgået aftale om at udbetale lokale 
løntil læg, og at det på de skoler, hvor dette er ti l fældet, ikke drejer sig om 
modvil je, men om skolens strukturelle situation.  



Tabel 1: Skolerne fordelt i frakti ler baseret på udmøntning af lokalløn: 

Skoler inddelt i fraktiler på baggrund af udmøntning af lokalløn 

Fraktil 
Interval Antal Skolestørrelse, elevtal mm Lokalt aftalte tillæg 
Kr. Skoler El/sko Elever Årsværk El/ÅV Beløb samlet Pr. Årsværk 

I 0 - 16951 kr.  55 136 7.456 582 12,8         6.209.348 kr.           10.676 kr.  
II 17561 -24301 kr.  56 131 7.321 562 13,0       11.828.450 kr.           21.037 kr.  
III 25039 - 29546 kr.  56 142 7.938 603 13,2       16.236.870 kr.           26.930 kr.  
IV 29641 - 36045 kr. 56 140 7.838 604 13,0       19.503.540 kr.           32.264 kr.  
V 36125 - 80832 kr. 55 159 8.772 661 13,3       29.287.633 kr.           44.326 kr.  
Samlet    278 141 39.325 3012 13,1   83.065.841 kr.        27.578 kr.  

Tabel 2: Gennemsnitl ig størrelse af lønti l læg pr. årsværk: 

Lønanalyse 2021 Kr. pr. årsværk Udvikling 2020 til 2021 
Centralt aftalte tillæg i alt  kr.            33.245  -0,3% 
Undervisningstillæg  kr.             22.770  -0,3% 
OK-08 tillæg  kr.               3.689  -3,8% 
Trin 4-tillæg  kr.               1.835  -6,0% 
Særligt OK-13-tillæg  kr.               3.083  0,8% 
OK-18-tillæg  kr.                   992  -0,3% 
Øvrige centralt aftalte tillæg  kr.                   876  28,4% 
Lokalt aftalte tillæg i alt  kr.            27.578  4,3% 
Funktionstillæg  kr.             12.158  7,9% 
Kvalifikationstillæg  kr.             14.518  3,2% 
Resultatløn og engangstillæg  kr.                   902  -18,4% 
Tillæg samlet  kr.            60.823  4,0% 

Kilde: Dansk Friskoleforeningens statistik på grundlag af talmateriale fra 
Fordelingssekretariatet pr. 30. april 2021. 

 

NOTE: Vi er i færd med at udarbejde en lønanalyse for lederne. Den vil blive 
offentl iggjort, så snart den er færdig. 


