
 

Ydelser og frikøb 

Gældende fra 1. august 2017. Indtil da gælder de ydelser, som blev vedtaget på generalforsamlingen i 2016. 

Alle timenedsættelser i forhold til årsnorm på 1924 timer.  

Alle beløb er i niveau 31/3-2000. Reguleringsprocent pr. 1/1-2017 = 1,344646 

Til alle beløb tillægges 19,45 % svarende til overenskomstmæssig pension og særlig feriegodtgørelse. 

Formand 

Frikøb: 

Formanden er fuldtidsfrikøbt (1924 timer), som finansieres således: 

 Fælles-TR = 1560 timer (betales af Gladsaxe Kommune) 

 GLF = 171,6 timer 

 Kolonierne = 192,4 timer 

Honorar:  

Formandshonoraret er lig med forskellen mellem lønnen for en overenskomstansat lærer på slutløn 

(inklusiv funktionstillæg for at være fællestillidsrepræsentant), og laveste skolelederløn eksklusiv 

resultatløn. 

Honoraret udgør 135.000 kr. og finansieres således: 

 GLF = 110.000 kr. 

 Kolonierne = 25.000 kr. 

Næstformand 

Frikøb 

 41 onsdage = 347,8 timer 

 1 øvrig dag om ugen = 384,8 timer  

Honoraret udgør 30.000 kr. 

Øvrig bestyrelse  

4 Bestyrelsesmedlemmer frikøbes 41 onsdage svarende til 347,8 timer årligt pr. bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelseshonoraret er som udgangspunkt beregnet således, at det svarer til samme tillæg, som gælder 

for en tillidsrepræsentant, der ligeledes varetager funktionen som medarbejderrepræsentant i 

skolebestyrelsen. 

Honoraret udgør 15.000 kr. 



 

Kasserer 

Frikøbet er som udgangspunkt 2 dage om ugen, men det endelige frikøb fastsættes af bestyrelsen. 

Hvis kassereren er medlem af bestyrelsen udgør honoraret 15.000 kr. 

Hvis kassereren ikke er medlem af bestyrelsen udgør honoraret 25.000 kr. 

(Kolonierne dækker 2/3 af udgifterne til kasserer)  

Sagsbehandling m.v. 

Det samlede frikøb udgør 4 dage om ugen = 1539,2 timer 

Honoraret for sagsbehandling udgør i alt 15.000 kr. 

Bestyrelsen bemyndiges til at fordele sagsbehandlingstid og sagsbehandlingshonorar som en del af 

konstitueringen. 

Kolonikonsulent 

Frikøbet fastsættes af bestyrelsen 

Honoraret udgør 25.000 kr. 

(dækkes af kolonierne) 

Kørselsgodtgørelse 

Kørselsgodtgørelse til møder udenfor "huset" efter statens regler. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer 

herfor. 

Kurser/konferencer 

Ved medlemmernes deltagelse i kurser/konferencer med overnatning arrangeret af DLF, Kredssamarbejdet 

Hovedstaden Øst eller andre. Bestyrelsen fastsætter retningslinjer herfor. 


