ADMINISTRATIONEN DAGTILBUD & SKOLE
Administrationen - Dagtilbud &
Skole
Dato:
Sagsnr.:

3. juli 2018
18/20847

Aftale om honorering af praktikledelse og praktiklærere i
forbindelse med lærerpraktikanter i Vejen Kommune
1. Aftalen hviler på ”Samarbejdsaftale omkring praktik og praksissamarbejde”
mellem UC Syd/læreruddannelsen og Vejen Kommune.
2. Formålet med aftalen er at forenkle og samtidig tilpasse honoreringen til den
gældende praktikvirksomhed.
3. Vejen Kommune modtager refusion jævnfør gældende takst pr studerende for
en praktikperiode på 10 ECTS point. Honoraret pr. studerende i praktik
fastsættes hvert år nationalt (praktikrefusionstaxameter).
4. De lærerstuderende er i praktik i det, der svarer til 37 timer pr. uge.
5. Praktiklærernes tidsforbrug i forbindelse med praktikken, herunder tidsforbrug,
indgår i arbejdstiden og er honoreret ved denne praktikafregning. Der
forudsættes dialog mellem leder og lærer om balance mellem den samlede
mængde opgaver og lærerens tidsforbrug.
6. Den enkelte skoles samlede praktikvederlag pr. gruppe af praktikanter fordeles
efter følgende fordelingsnøgle:
a. 10 % tilbageholdes af UC Syd til administration, herunder eksaminator
ved praktikprøven, særlig feriegodtgørelse og reeksamen.
b. 20 % tildeles til ledelse og praktikvejleder på den enkelte praktikskole.
c. 70 % fordeles mellem de lærere, der varetager praktikken for de enkelte
grupper af praktikanter.
Som udgangspunkt udbetales honorar til praktiklærere for den gruppe
studerende, som pågældende er ansvarlig for (ofte 1 – 5 studerende).
Hvis opgaverne for gruppen deles mellem flere lærere, aftales fordeling
af honorar med lederen og de involverede lærere.
7. Se bilag med eksempel på afregning.
Aftalen indgået mellem
Den _______5.7.18________________

__________________________________
Regin Holm Nielsen
Chef for Dagtilbud & Skole
Vejen Kommune

_______________________________
Birthe Cramon
Fællestillidsmand
Vejen Lærerkreds

Aftalen er revideret juni 2018 og gældende fra skoleåret 2018/19. Denne aftale
erstatter aftalen fra 08.06.15
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Eksempel på fordeling af praktikressourcerne ved 4 studerende

Refusionstaksameter til fordeling:
4 * 5.050 kr.

20.200 kr.

Administration mv. til UC Syd (10 %)

2.020 kr.

Praktikledelse mv. på praktikskolen (20 %)

4.040 kr.

Fordeling mellem praktiklærere (4 stk. – 70 %)
-

Lærer
Lærer
Lærer
Lærer

A – 5 timer
B – 15 timer
C – 10 timer
D – 7 timer

14.140 kr.
1.910
5.732
3.822
2.676
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