
Vikar på Frederiksbjerg Skole 
Tak fordi du hjælper os. Vi håber at du vil opleve, at Frederiksbjerg Skole er et godt sted at arbejde. Det synes vi selv. 

Der kan være nogle ekstra udfordringer ved at komme som en ukendt voksen ind til en gruppe elever, som forventer at 

deres kendte lærer eller pædagog dukker op. For at din og elevernes oplevelse skal blive så god som mulig stiller vi 

nogle krav til dig. Vi har udarbejdet nedenstående liste, som vi vil bede dig om at sætte dig godt ind i. 

 

Undervisningsplaner (vikarplan) 

Ofte har den lærer du er vikar for, udarbejdet en plan for undervisningen. Den beder vi dig om at følge, og hvor det er 

relevant, at give læreren en tilbagemelding ved at sende læreren en besked på Intra. Ved længere sygdomsfravær er det 

ikke sikkert, at der ligger planer fra læreren. Det betyder, at du selv skal tage ansvar for at finde ud af hvad eleverne 

skal lave. Her må du søge hjælp ved at spørge børnene og eventuelt lærerne i parallelklasserne. Det er vigtigt at børnene 

arbejder med undervisning. For det første er det en forpligtelse i forhold til lovgivningen, og for det andet er det den 

bedste måde du og klassen får et godt samarbejde. 

 

Mobiltelefon 

Husk at du er på arbejde. Det betyder at du ikke må benytte din mobiltelefon til private gøremål, med mindre du er i 

personaleområdet. 

 

Vi er en skofri skole 

På Frederiksbjerg Skole skifte personalet til indesko og eleverne skifter til hjemmesko. 

 

Nøgler 

Pas på dit nøglekort! Opbevar det forsvarligt, og du må under ingen omstændigheder låne dem ud til elever. 

 

Computere 

Sørg for at holde styr på de computere I benytter, og vær sikker på, at de alle bliver leveret tilbage i skabet efter endt 

brug og sat til opladning. Husk at låse skabet. 

 

Oprydning 

Når timen er forbi, skal eleverne rydde lokalet op. Hvis det er den sidste undervisningstime på dagen, skal duksene feje, 

og lokalet skal være ryddet helt op. 

 

Forberedelse 

Din løn dækker både selve undervisningslektionen og evt. tilhørende pausetilsyn, samt forberedelse og efterbehandling 

af undervisningen. Du vil dog ved éndagsvikariater ikke have tid til forberedelse på forhånd, men til gengæld har du 

mulighed for at give læreren/pædagogen en tilbagemelding. Ved vikariater over flere dag forventer vi at du forbereder 

dig til timerne. 

 

Tavshedspligt 

Du har tavshedspligt. Det betyder at du ikke må videregive oplysninger om elevernes personlige forhold. 

 

Ulykker og andre alvorlige hændelser 

Hvis der sker noget uventet i klassen eller med enkelte børn, må du straks søge hjælp hos vores fastansatte lærere eller 

pædagoger. Hvis der sker noget alvorligt som du selv klarer, skal du efter timen give klassens andre lærere besked eller 

på kontoret. Sæt dig ind i skolens beredskabsplan, der er gul og hænger i alle lokaler. 

 

Løn- og ansættelsesvilkår 

Her følger nogle nyttige informationer om løn- og ansættelsesvilkår, når du er vikar hos os. På skolen har vi pædagoger, 

der deltager i undervisningen på alle vores KRAI-hold (indskolingen). Det betyder, at du i formiddagstimerne kan blive 

indkaldt både som vikar for en pædagog og for en lærer. Hvis du også har meldt dig som timevikar i SFO-tiden, vil du i 

de timer være vikar for pædagoger. Vi forventer, at du som en del af vikarkorpset i undervisningsdelen vil stille dig til 

disposition for både pædagog – og lærervikartimer. Vi vil altid tilstræbe i videst mulige omfang at tilbyde vores vikarer 

samlede dage. 

 

Eksempler på udregning af løn på Frederiksbjerg Skole 



Når du er vikar på Frederiksbjerg skole vil du både blive benyttet som lærervikar og som pædagog(medhjælper)vikar 

med medmindre andet er aftalt. Det betyder at du har to ansættelsesforhold som følger to forskellige overenskomster. 

Herunder har vi beskrevet hvilke regler, samt hvilken praksis vi følger her på skolen. 

 

Praksis på Frederiksbjerg Skole 

Hvis du vikarierer for en lærer, får du lærervikarløn 

Hvis du vikarierer som en pædagog får du løn som pædagog(medhjælper) 

Hvis du har pauser, står du til rådighed og aflønnes som pædagogmedhjælper og kan f.eks. blive brugt i forbindelse med 

tilsyn, ekstrahjælp i klasserne. 

Såfremt du har mellemtimer på 60 minutter og derover må du forlade skolen i tidsrummet. Du aflønnes ikke for 

mellemtimerne. Mellemtimer på under 60 minutter aflønnes med pædagogmedhjælpersats og du står til rådighed i 

tidsrummet. 

 

Regler fastsat i overenskomster 

Når vi udbetaler løn, forholder vi os til følgende regler fra overenskomsterne: 

 

Læreroverenskomsten: 

• Timelønnede lærervikarer skal aflønnes i tidsrummet fra vikarens første lektion starter til sidste lektion slutter. 

I timelønnen er afregnet for forberedelse, efterbehandling m.m., hvilket er årsag til den højere timeløn.  

• Hvis lærervikaren har mindre end 2 klokketimer fra første lektion starter til sidste lektion slutter, skal 

lærervikaren aflønnes med 2 klokketimer. De 2 timer opgøres pr. skoledag og minimumsgrænsen på to timer 

knytter sig udelukkende til arbejde efter læreroverenskomsten. 

 

Pædagogmedhjælperoverenskomsten: 

• Der er ingen regler om minimumsarbejdstid eller lignende i pædagogmedhjælperoverenskomsten. 

Krav på pause (uanset overenskomst) 

En vikar, der har en daglig arbejdstid på mere end 6 timer, har ret til en pause af et sådant omfang, at pausens formål 

tilgodeses. Det betyder, at vikaren i løbet af skoledagen f.eks. kan have pause i et frikvarter – men ikke nødvendigvis ½ 

times pause. Pausen kan ikke placeres som en yderposition. 

 

Eksempler på aflønning 

Eksempel 1: 

8:00 – 8:45: Lærervikar 

8:45 – 12:15: Pædagogmedhjælpervikar 

12:15 – 13:00: Lærervikar 

Vikaren har ikke 2 timer som lærervikar samlet set på skoledagen, hvorfor vikaren skal aflønnes med 2 timer som 

lærervikar og 3,50 timer som pædagogmedhjælpervikar. I det konkrete eksempel vil vikaren blive aflønnet for flere 

timer, end fremmødet er.  

 

Eksempel 2: 

8:00 – 10:00: Lærervikar 

10:00 – 12:00: Pædagogmedhjælpervikar 

12:00 – 13:00: Lærervikar 

Vikaren har samlet set på skoledagen 3 timer som lærervikar. Derfor skal vikaren aflønnes med 3 timer som lærervikar 

og 2 timer som pædagogmedhjælpervikar. 

 

Lønsatser 2018 

Lærervikarløn: Ca. 213 kr/time 

Pædagogmedhjælpersats: Ca. 137 kr/time 

Uddannet pædagog: Ca. 171 kr/time 

 


