
Lønanalyse 2022 – 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 
28.823 kr. pr. årsværk - en stigning på 4,5 % sammenholdt med sidste 
års lønanalyse.  
 
Af: Michael Buch Kristensen, Friskolernes Hus 
 

 

Pr. 30. april 2022 udgjorde de lokalt aftalte løntil læg ti l lærere og 
børnehaveklasseledere ansat ved skoler der er medlem af Dansk 
Friskoleforening i gennemsnit 28.823 kr. pr. årsværk. Det er en stigning på 
4,5 % i forhold lønanalysen fra april 2021 og vi kan konstatere at den 
positive udvikling i de lokalt aftalte løndele fortsætter. Skoler med færre end 
3 årsværk har vi ikke data på og er derfor ikke med i statistikken.  

Det fremgår af den lønstatistik over løntil læg som Dansk Friskoleforening 
netop har udarbejdet. Statistikken, der er baseret på skolernes 
indberetninger t i l Fordelingssekretariatet pr. 30. april i år, omfatter 3.057,5 
årsværk fordelt på 3.736 lærere og børnehaveklasseledere, på 271 skoler.  

Lokalt aftalte løntil læg er nu en realitet på så godt som alle skoler.  Der har 
de sidste år været meget få skoler, der ikke har indberettet lokale løntil læg. 
Vores vurdering –  når vi tager højde for de fejlkilder 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 t i lfældet  ikke drejer sig om modvilje, men om 
skolens strukturelle situation.  

De centralt fastsatte ti l læg ligger i samme periode uden egentlig udvikling, 
hvilket må skyldes en ændring i den sammensætning af lærere der er 
omfattet af statistikken.  

https://www.friskoler.dk/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=2367&md5=22c818570a81a39ddc616f6b8c66392e5cb04220&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters%5B1%5D=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters%5B2%5D=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D


Tabel 1: Skolerne fordelt i fraktiler  baseret på udmøntning af lokalløn: 

Skoler inddelt i fraktiler pba. 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 - 17.849 kr.  54 141 7619 596,4 12,8      7.033.633,00 kr.           11.794 kr.  

II 17.973 -25.777 kr.  54 144 7771 631,7 12,3    14.295.310,00 kr.           22.631 kr.  

III 25.787 - 31.488 kr.  55 138 7576 583,8 13,0    16.754.150,00 kr.           28.698 kr.  

IV 31.579 - 38.780 kr. 54 138 7429 573,2 13,0    19.546.755,00 kr.           34.102 kr.  

V 38.788 - 65.376 kr. 54 161 8717 672,4 13,0    30.494.965,00 kr.           45.349 kr.  

Samlet    271 144 39.112 3057 12,8          88.124.813 kr.        28.823 kr.  

Tabel 2: Gennemsnitl ig størrelse af løntil læg pr. årsværk:  

Lønanalyse 2021 Kr. pr. årsværk Udvikling 2021 til 2022 

Centralt aftalte tillæg i alt  kr.          33.413  0,5% 

Undervisningstillæg  kr.          22.778  0,0% 

OK-08 tillæg  kr.            3.749  1,6% 

Trin 4-tillæg  kr.            1.609  -12,3% 

Særligt OK-13-tillæg  kr.            3.175  3,0% 

OK-18-tillæg  kr.            1.018  2,6% 

Øvrige centralt aftalte tillæg  kr.            1.084  23,8% 

Lokalt aftalte tillæg i alt  kr.          28.823  4,5% 

Funktionstillæg  kr.          12.235  0,6% 

Kvalifikationstillæg  kr.          15.640  7,7% 

Resultatløn og engangstillæg  kr.                947  5,0% 

Tillæg samlet  kr.          62.235  2,3% 

 

Kilde: Dansk Friskoleforeningens statistik på grundlag af talmateriale fra 
Fordelingssekretariatet pr. 30. april 2022. 

 

Nyheden her f indes også i en printvenlig version her.  


