
WORKSHOP OM LØNPOLTIK  
Et arbejds- og inspirationsmøde  
om skolens lønpolitikker for  
medarbejderne og for ledelsen. 

Formålet med workshoppen er:
• At give deltagerne baggrundsviden dels om overenskomsternes krav 

til lønpolitik dels om hvad en lønpolitik er, hvad den kan indeholde, 
hvem der har ansvaret for den, og hvem der er med til at udarbejde 
den. 

• At arbejde med lønpolitikker på egen skole og dermed producere nog-
le (del-)svar på udfordringerne. 

• At alle deltagere har skitser med hjem til skolens lønpolitikker.

Hvem er inviteret? 
Skoleleder og andre i skolens ledelse (herunder bestyrelsesmedlemmer) som har ansvar for skolens lønpolitikker. 

Hvorfor denne workshop? 
Lokale løntillæg fylder mere og mere på skolerne i disse år. Ikke mindst på lærerområdet oplever mange skoler et 
pres for at indgå lokale aftaler om højere løntillæg. En lønpolitik er et nyttigt grundlag for skolens bestyrelse og 
daglige ledelse i forbindelse lønforhandlinger. Lønpolitikken synliggør rammer, mål, principper og arbejdsgange i 
forbindelse med lønforhandlingerne. Derudover kan en lønpolitik give tryghed og tillid i forhold til medarbejdere 
ved at skabe transparens og tydelighed med hensyn til hvordan lokale løntillæg ønskes brugt på skolen.  

Samme  
workshop afholdes 

3 gange: 
13., 20. og 21.  

   marts 
      2017

175 kr. 
pr. person

Tilmelding på  
www.friskoler.dk

Lønpolitikken for lærere og børnehaveklasseledere 
er obligatorisk. Men hvad med ledelsen og de øvrige 
medarbejdere? Og kan lønpolitikker gøres til et værk-
tøj, som bidrager til transparens og hjælper ledere, 

I en travl hverdag ligger udformningen af en lønpolitik måske ikke lige 
øverst i opgavebunken; men der er indlysende fordele ved at have en 
brugbar og ordentlig lønpolitik 
Denne workshop er tænkt som en hjælpende hånd til at komme i gang 
med at få ajourført og/eller udformet lønpolitikkerne på skolen - ikke 
kun den obligatoriske for lærerne, men også for eksempel en lønpolitik 
for skolens ledelse. 

Hvordan gør vi? 
Arbejdet i workshoppen vil være en intens vekselvirkning mellem 
korte oplæg og gruppedrøftelser, plenumdebatter og gruppearbejde og 
plenum debatter. 

Workshoppen varer 4 timer og holdes 3 forskellige steder i landet. 

Oplæg, facilitering og kursusværter:Tove Dohn og- Peter Højgaard 
Pedersen, konsulenter i Friskolernes Hus. Der vil undervejs være kaffe/
te, vand og sandwich.

http://www.friskoler.dk/da/kurser/
www.friskoler.dk


PROGRAM:

Dansk Friskoleforening 
www.friskoler.dk
T: 62613013 
M: kurser@friskoler.dk

Samme  
workshop  

afholdes 3 gange: 
13., 20. og 21.  
marts 2017

Velkomst - præsentation og pejling af hvor deltagerne er nu mht. 
lønpolitik
 
Overenskomsternes krav til lønpolitik 

• Gruppedrøftelse: Hvad har man behov for og hvad vil man på 
egen skole

 
Hvad er en lønpolitik – hvad kan den indeholde – hvad kan den bruges til – hvem skal 
involveres i den – hvem skal/kan vi lave lønpolitikker for? 

• Gruppearbejde: Hvilke emner/temaer/problematikker vil du tage med i din skoles 
løn-politik for lærere og børnehaveklasseledere? 

• Indsamling fra grupperne – Plenum til gensidig inspiration
• Gruppearbejde: Hvordan vil du tilrettelægge samspillet mellem dig som leder og besty-

relsen og medarbejderne i arbejdet med at skrive og beslutte en lønpolitik? 
• Indsamling fra grupperne – Plenum til gensidig inspiration

Arbejdsgange i den lokale lønforhandling – ideer til en plan.  
• Gruppedrøftelse:  

Skal vores lønpolitik indeholde principper for hvordan vi forhandler lokale løntillæg på 
skolen? Hvilke vil i givet fald være vigtigst? 

 
Lønpolitik for skolens ledelse

• Gruppearbejde:  
Hvilke fordele og ulemper ser du ved en særskilt lønpolitik for ledelsen – og hvilke em-
ner vil du lægge vægt på i en lønpolitik for ledelsen? 

• Indsamling fra grupperne – plenumdrøftelse af hvordan man i praksis kan arbejde med 
skrive og beslutte en lønpolitik for ledelsen

 
Afslutninger
Spørgsmål – løse ender? Hvad tager I med hjem? Hvilke opgaver ser I foran jer nu? 
Kom vi rundt om det vigtigste? Hvad gik godt og hvad kunne være bedre?

Tilmelding på  
www.friskoler.dk

Tider og steder: 
13. marts, kl. 15-19. Lyngbjerggårdskolen, Ridemandsmøllevej  52, 
9230 Svenstrup  
20. marts, kl. 14-18. Ringsted Lilleskole, Næstvedvej 349B, 4100 
Ringsted  
21. marts, kl. 14-18. Friskolernes Hus, Middelfartvej 77, Båring, 
5466 Asperup. 
Prisen inkluderer kaffe, te, vand og sandwich.   
Tilmelding og pris:
Tilmelding på www.friskoler.dk 
Begrænset antal pladser pr. dag (20 pers.) – besættes efter ”først til 
mølle” princippet.
Pris: 175 kr. pr. deltager.

http://www.friskoler.dk/da/kurser/
http://www.friskoler.dk

