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Arbejdstidsaftale/ansatte 
med AC-timelæreraflønning 
(Personalestyrelsens cirkulære af 17.1.2001 om timelønnet undervisning) PKAT 082 

Sidst opdateret 20-05-2016/version 2.0/ 
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Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor 

uden problemer hoppe direkte til det afsnit, som er væsentligt for dig. 

Centrale begreber kan bruges som en ordliste og en lynindføring i de be- 

greber, der omhandler arbejdstidsaftale for AC-timelærere. Generelt er  

en generel introduktion til emnet, og er især vigtig at læse første gang, 

man beskæftiger sig med arbejdstidsaftaler for AC-lærere. Arbejdsgange 

beskriver, hvordan man konkret skal betjene systemet, og kan bruges  

som et opslagsværk. 
 

Ændringer 
Anledningen til ændringen er at der i Nyhedsbrevet November/december 

2011 fra Danske Erhvervsskoler – Lederne står på side 3, øverst: 
 

Finansministeriets timelønscirkulære – hvor lang er en time? På opfordring fra Mi- 

nisteriet for Børn og Undervisning skal vi gentage, at fortolkningen af en time jf. time- 

løns-cirkulæret (Perst. Nr. 004-01 af 17.01.2001) er, at en time er 60 minutter. Der er 

således et spænd mellem en lektionslængde på 45 minutter og arbejdstimen på 60 mi- 

nutter. Det betyder, at skolen skal opgøre, hvor mange undervisningslektioner, der er 

aflagt og dermed udregne, hvor mange 60 minutters arbejdstimer, det samlet giver i 

forhold til den timesats, der er angivet i cirkulæret. 

 

Det betyder at arbejdstidsaftalen i EASY-A for denne type timelærere 

skal være oprettet som beskrevet nedenfor. 
 

Centrale begreber 
Centralt be- 

greb 

Forklaring eller beskrivelse 

afregnings- 

form 

Afregningsformen angiver hvorledes lærerens arbejde 

opgøres og aflønnes. Der må kun anvendes afregnings- 

form L på aktiviteterne. 

arbejdstids- 

aftaler 

Arbejdstidsaftalerne indeholder alle de grundlæggende 

parametre der styrer hvorledes lærernes arbejdstid   opgø- 
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 res og aflønnes. 

minutnormer En timelærer efter Finansministeriets timelærercirkulære 

afregnes ikke efter samme minutnormer som de øvrige 

lærere. Der anvendes udelukkende minutnormen på tabel- 

lens AC-satser i forbindelse med omregning af lektioner 

til arbejdstimer når timerne anvendes ved lønfordelingen 

og ved overførsel af arbejdstimer til LDV’et. 

 

Generelt 
Afregningsform kan default sættes til L ved oprettelsen af hold og IV- 

aktiviteter ved at udfylde trimmeoplysningen ’Default_afregningsform ’ 

på A910 Trimmeoplysninger med ’L’: 
 

 
 

Afregningsform L – på hold og IV-aktiviteter - betyder, at der bruges den 

minutnorm, der er registreret på AC-satsens minutnorm. AC-satserne op- 

rettes og vedligeholdes fremover af skolen selv, men er fra starten opret- 

tet sådan: 
 

AC-satser med 2 som 2. ciffer giver på lønudbetalingslisterne LKO 4619, 

som beregner 12,5% feriepenge. Skolen må kun udbetale med LKO 4619 

til deltidsansatte for timer op til fuld tid, derefter skal der bruges LKO 

4618. 
 

AC-satser med 5 som 2. ciffer giver på lønudbetalingslisterne LKO 4618, 

som beregner 1,5% feriepenge. 
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På B007 Arbejdstidsaftale udfyldes feltet Gyldig fra med den fra-dato 

hvor lektionslængden aflønnes efter reglen om 60 minutter. 
 

Standardlektionslængden skal registreres som 60 minutter og pauselæng- 

de 0 minutter. 
 

 
 

 

For at få de rigtige lektioner udregnet på timelærerne er det vigtigt, at 

ringesystemet (A367) er oprettet uden noget i feltet: Std.lekt. (standard 

lektionslængde). 
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Når dette felt er blankt benyttes feltet standard lek.lgd. fra arbejdstidsaf- 

talen i.f.m. udregning af antal lektioner. Det er dette antal lektioner, som 

timelæreren skal afregnes for. 


