
 

 

 

 

 

 

Derfor skal du sende et budgetindspil 

At lave et budgetindspil betyder, at I som lærere fortæller skolens le-
delse, hvor meget skolen skal afsætte på næste års budget for at 
kunne imødegå jeres lønkrav og -forventninger.  
 Det er vigtigt, også for skolen. For det er skolens ansvar at sikre, at 
der er penge på budgettet til lokal lønudvikling. Det understregede 
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (tidligere Personalestyrelsen 
og Moderniseringsstyrelsen) allerede i 2011 i et hyrdebrev til de frie 
skoler. Her skrev styrelsen, at overenskomsten og Ny Løn forudsæt-
ter, "… at der sker en lokal løndannelse på skolerne. Det er derfor nødven-
digt, at skolerne i lønbudgettet indregner en ramme til lokale tillæg og en-
gangsvederlag".  
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen skriver videre, at det er "… le-
delsens ansvar gennem prioritering at sikre, at der er midler til rådighed 
til lokal løndannelse” (Frie Skolers Lærerforenings kursiveringer). 
 
Skolens bestyrelse har altså ansvaret for at sikre, at der er rum for lo-
kal lønudvikling. Du hjælper den ved at melde ud, hvilke krav- og 
forventninger I har.  
 Budgetindspillet er altså et udtryk for rettidig omhu: Du gør dit for 
at sikre, at der er penge nok i budgettet, når du som tillidsrepræsen-
tant skal forhandle løn til kollegerne.   
   
Sådan laver du et budgetindspil 

 

1) Find ud af hvor I ligger 

Brug lønsammenligneren og find ud af, hvor I ligger i forhold til fol-
keskolen. Det er afgørende at kende niveauet, inden I beslutter jer for, 
hvad I skal kræve.  
Det er dig som tillidsrepræsentant, der må lave forarbejdet og tjekke, 
hvordan I ligger i forhold til fair lærerløn.  
 

 

Eksempel på budgetindspil 

Lønsammenligneren viser en månedlig gen-

nemsnitlig efterslæb til folkeskolen på 1.500 

kr. Dette tal ganges med 12 måneder, hvor-

ved tallet er 18.000. Jeres årsløn ligger altså i 

gennemsnit 18.000 kr. under folkeskolelærer-

nes. Hvis I for eksempel har 10 årsværk (læ-

rere og børnehaveklasseledere) på skolen, 

skal du gange tallet med 10, altså 10 x 
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18.000 = 180.000 kr. Det er det beløb, jeres 

lokale løn skal hæves, hvis I skal på niveau 

med folkeskolen.  

 
2) Sæt tal og ord på jeres forventninger 

 Beslut jer for, hvilke lønkrav og -forventninger I har til det kom-
mende år. Hvor meget skal jeres lokale løn stige i det kommende år? 
 Det er en god idé, at du drøfter det med medlemmerne og sikrer 
dig opbakning bag kravene. Ledelsen tager det mere alvorligt, når 
den ved, at lærerne står bag dig og dit indspillet. 
 Du kender nu tallet og dermed jeres krav.  
 Skriv kravet ind i et brev eller et dokument, som du kan sende el-
ler give til skolens leder. Brevet skal indeholde to elementer:  
 

a) jeres lønkrav 

b) jeres argumenter for lønkravet. Hvis du 

har brug for idéer og inspiration til argumen-

terne, kan du hente hjælp i argumentkatalo-

get.  

 

Det kan være en god idé, at du gør opmærksom på, at kravet er drøf-
tet og besluttet af lærergruppen.  
  
3) Send indspillet af sted 

Send eller giv indspillet til skolens leder/forstander. Nogle gange kan 
det være en god idé at gå ind og fysisk aflevere jeres krav – det kan 
virke mere overbevisende, og du viser, at I mener det.  
 Det er vigtigt, at du giver det til din leder/forstander. Du må ikke 
gå direkte til bestyrelsen. Det er bestyrelsen, som træffer den endelige 
beslutning, men du skal overholde kommandovejen, og den går igen-
nem skolens leder.  
 Du kan opfordre skolens leder til at tage jeres indspil med til besty-
relsen og samarbejdsudvalget, hvis I har et sådant. Men du kan ikke 
sikre, at det sker.  
  
Når du har afleveret jeres indspil, kan du klappe dig selv på skulde-
ren og med god samvittighed se frem mod de næste lønforhandlin-
ger.  
 
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte  
 

• Peter Houlberg Salomonsen • phs@fsl.dk 
• Torben Løvschall • tlo@fsl.dk 
• Jacob Teglgaard • jte@fsl.dk 
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