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Forhåndsaftale om løn- og ansættelsesvilkår for pensionerede lærere som   
ansættes i tidsbegrænsede stillinger   

 
 

 
1. Aftaleområde 

 
Nærværende forhåndsaftale gælder for tidsbegrænsede ansættelse af pensionerede 
lærer herunder både tidligere overenskomst ansatte samt tjenestemænd ved Vejen 
Kommune 
 
 
2. Generelt  

 
I henhold til bemærkningerne til § 1 stk. 3, i overenskomst for lærere m.fl. i 
folkeskolen skal ansættelsesvilkårene aftales mellem Vejen Kommune og Vejen 
Lærerkreds, såfremt der ansættes personer, der oppebærer en arbejdsgiverbetalt 
pension  

 

3. Løn og ansættelsesvilkår 

3.1 Månedslønnede  

Vejen lærerkreds og Vejen kommune er enige om, at ovennævnte pensionerede 
tjenestemænd og overenskomstansatte, der oppebærer en pension fra en 
pensionskasse ansættes i henhold til overenskomsten for lærere m.fl. i folkeskolen. 

Såfremt de ansættes på månedsløn følges kap 2 i overenskomsten for lærere m.fl. i 
folkeskolen i forhold til lønnen.  Det er aftalt parterne i mellem, at de under 
ansættelsen modtager fuld pension efter overenskomsten.  

Læreren kan selv vælge, om beløbet som svarer til pensionen i henhold til 
overenskomsten skal udbetales som et tillæg, eller om det skal indsætte på 
pensionsordningen i henhold til overenskomsten. 
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3.2 Timelønnede 

Pensionerede lærere, der ansættes som timelønnede, aflønnes efter kap.3 Det er 
aftalt parterne i mellem, at de under ansættelsen modtager fuld pension efter 
overenskomsten.  

Læreren kan selv vælge, om beløbet som svarer til pensionen i henhold til 
overenskomsten skal udbetales som et tillæg, eller om det skal indsætte på 
pensionsordningen i henhold til overenskomsten. 

 

4. Ikrafttræden og opsigelse  

Aftalen træder i kraft 1. januar 2019 

Aftalen løber indtil den erstattes af en ny aftale, eller opsiges af en af parterne 

Aftalen kan opsiges på et hvilket som helst tidspunkt af en af parterne med 3 
måneder opsigelsesvarsel 

 
 
Vejen, den 17.12.18 
 
____________________________     
For Vejen Kommune,  
Chef Dagtilbud & Skole 
Regin Holm Nielsen 
 
 
 
 
Vejen, den  
 
_____________________________ 
For Vejen Lærerkreds 
Birthe E Cramon  


