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Vejledning om ansættelsesmæssige vilkår for pædagogikumkandi-
dater ved hf, hhx, htx og stx 
 
Overblik 
1.august 2009 træder en ny fælles pædagogikumordning i kraft for de 
gymnasiale uddannelser (jf. Lov nr. 475 af 17.juni 2008). Ordningen 
medfører, at pædagogikum for hhv. hf, hhx, htx og stx fremover forløber 
ens.  
 
Undervisningsministeriet har i den forbindelse udarbejdet en vejledning 
om de ansættelsesmæssige vilkår ved pædagogikum. Vejledningen sup-
plerer den generelle vejledning til bekendtgørelse om undervisningskom-
petence i de gymnasiale uddannelser (Pædagogikumbekendtgørelsen).  
 
Den nye pædagogikumordning betyder blandt andet, at pædagogikum-
kandidater på stx og hf ikke længere ansættes i tidsbegrænsede stillinger, 
men skal ansættes i faste stillinger betinget af, at pædagogikum bestås. 
For hhx og htx sker der ikke ændringer i forhold til ansættelse af pæda-
gogikumkandidater. Det er desuden op til den enkelte skole selv at afgø-
re antallet af pædagogikumkandidater på skolen. Antallet er ikke længere 
centralt fastsat af ministeriet. Der er taget højde for finansieringen i ta-
xametersystemet.1 
 
Sidefagssuppleringen bortfalder og pædagogikumforløbet strækker sig 
derfor kun over 1 år. Lærere uden pædagogikum ansat inden 1.august 
2009 skal gennemføre de eksisterende ordninger inden 31.juli 2011. Æn-
dringen betyder, at lærere med pædagogikum fra den nye ordning vil 
kunne søge job på samtlige gymnasiale uddannelser uden at skulle sup-
plere med særlige kurser. 
 
Generelle ansættelsesvilkår 
Lærere uden pædagogikum, der har faglig kompetence, ansættes i faste stil-
linger. Ansættelsen er betinget af, at den ansatte består pædagogikum 
inden for første år eller et særligt aftalt tidspunkt (se afsnit om dispensa-

                                                 
1 Pædagogikum finansieres delvist gennem uddannelsestaxameteret og gennem et sær-
ligt pædagogikumtaxameter.  
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tion). Lærere uden pædagogikum er ansat på lige vilkår med de øvrige 
lærere, hvilket betyder, at kandidaten efter afsluttet pædagogikum fortsat 
er ansat. Såfremt skolen ikke har timer til læreren, skal vedkommende 
således afskediges efter de almindelige regler. 
 
For de erhvervsgymnasiale uddannelser fortsætter praksis uændret, mens 
de midlertidige uddannelsesstillinger på stx og hf afskaffes. For stx og hf 
sker ansættelse af pædagogikumkandidater pr. 1.april 2009 efter overens-
komstens almindelige regler. 
 
En pædagogikumkandidat skal gennemføre pædagogikum i alle sine 
gymnasierelevante fag i forhold til den skoleform, hvor vedkommende 
bliver ansat. Skolen kan samarbejde med andre skoler om pædagogikum-
forløbet, såfremt det ikke er muligt at tilbyde pædagogikumkandidaten 
undervisning i alle kandidatens gymnasierelevante fag. Det aftales lokalt 
mellem skolerne, hvorledes aflønning og vejledning/tilsyn håndteres. 
 
Faglig kompetence 
Faglig kompetence tildeles af skolens leder i forbindelse med pædagogi-
kumkandidatens ansættelse på skolen. 
 
- Stx og hf: Faglig kompetence er betinget af en kandidateksamen bestået 
ved et universitet i et eller flere fag i de gymnasiale uddannelser. 
 
- Hhx og htx: Faglig kompetence er betinget af en kandidateksamen be-
stået ved et universitet i et eller flere fag i de gymnasiale uddannelser eller 
af et fagligt niveau svarende til kandidateksamen bestået ved et universi-
tet. Herudover skal lærere, der underviser i de erhvervsrelaterede fag, 
have mindst to års relevant erhvervserfaring (se endvidere ministeriets 
vejledning til pædagogikumbekendtgørelsen). 
 
Faglig kompetence er endvidere betinget af, at pædagogikumkandidatens 
eksamen opfylder de faglige krav fastsat af Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling (Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet 
mod undervisning i gymnasiale uddannelser).  
 
Læs mere om kriterierne for faglig kompetence i Undervisningsministeri-
ets førnævnte vejledning til pædagogikumbekendtgørelsen. 
 
Løn og anciennitet 
Pædagogikumkandidater ved stx og hf er berettiget til pensionsgivende 
undervisningstillæg på 15.000 kr. (p/l 1997) samt overenskomstmæssig 
løn allerede ved ansættelsens begyndelse. Efter 2 års ansættelse med un-
dervisning på gymnasialt niveau eller højere forhøjes tillægget til 35.100 
kr. (p/l 1997), hvoraf de 15.000 kr. er pensionsgivende jf. §10 i Cirkulære 
om overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler 
mv., Perst. nr. 062-08 (GL overenskomsten). Opgørelse af de 2 års an-
sættelse sker i forhold til GL overenskomstens §13 stk. 6, som angiver at 
der optjenes fuld anciennitet ved minimum 15 timers beskæftigelse om 
ugen samt §13 stk. 1, 2 og 3 om generel anciennitet.  
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Perioden i hvilken, der tages pædagogikum, beregnes fuldt ud i ancienni-
teten jf. §13 stk.4 i GL overenskomsten. 
 
Pædagogikumkandidater ved hhx og htx aflønnes fortsat på lige vilkår 
som de øvrige lærere og får derved undervisningstillæg på 25.400 (p/l 
1997) ved ansættelsen. Efter 3 års ansættelse hæves beløbet til 32.100 kr. 
(p/l 1997). Beløbene forhøjes pr. 1.april 2009. De 25.400 forhøjes til 
27.400 kr. og de 32.100 forhøjes til 35.100 kr. (p/l 1997) jf. Bilag 6, 
Punkt D13 i Overenskomst for Akademikere i Staten (Cirkulære af 
1.oktober 2008, Perst. nr. 061-08). 
 
Dispensation i forhold til pædagogikumfrist 
Skolens leder kan i særlige tilfælde beslutte, at pædagogikum påbegyndes 
på et senere tidspunkt og/eller gennemføres med en længere tilrettelæg-
gelse. 
 
Særlige tilfælde kan alene opstå som følge af: 
1) et samlet lavt timetal på skolen i pædagogikumkandidatens fag 
2) kandidatens sygdom, barsel eller orlov 
3)at det hverken efter stillingsopslag eller på anden måde er muligt at 
skaffe lærere til at varetage undervisningen i et fag, hvorfor kandidatens 
varetagelse af den ordinære undervisning umuliggør et normalt pædago-
gikumforløb. Pædagogikumforløbet skal dog påbegyndes senest et år 
efter ansættelsen. 
 
Hvis pædagogikum ikke tages det første år, skal der ved ansættelsen ud-
arbejdes en foreløbig uddannelsesplan, jf. bekendtgørelsens §20, hvoraf 
det fremgår hvorledes pædagogikum tilrettelægges, og hvornår det for-
ventes afsluttet. 
 
Vejledning, supervision og tilsyn 
Der skal tages udgangspunkt i gældende overenskomster i forhold til 
vejledning. Følgende tekst tager udgangspunkt i overenskomster gælden-
de i 2008.  
 
For stx og hf er der centralt aftalt 33 timer til vejledning samt et honorar 
på 6.200 kr. (p/l 1997) pr. pædagogikumkandidat pr. fag jf. §27, stk. 1 
samt §9, stk. 6 i GL overenskomsten. På hhx og htx gives der et honorar 
på 10.000 kr. (p/l 1997) for vejledning jf. Bilag 6 Punkt D13 i Overen-
komst for Akademikere i Staten (Cirkulære af 1.oktober 2008, Perst. nr. 
061-08).  
 
Der blev under OK99 forhandlingerne opnået enighed om praktikvejle-
dernes forhold jf. aftale af 22. november 1999, hvori der er aftalt 68 ti-
mer pr. pædagogikumkandidat for hhx og htx skoler.  
 
Ved forhandlingerne for OK08 blev GL og Personalestyrelsen enige om, 
at der optages forhandlinger om timetallet til vejledere ved stx og hf. 
Indtil andet udmeldes følges nuværende overenskomst (Perst nr. 062-
08). 
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Tid/honorar for supervision for stx og hf aftales lokalt jf. GL-
overenskomsten §9 stk.6 (cirkulærebemærkning). 
 
Kravet til besøg fra den tilsynsførende er 3 besøg. Udgifterne til de til-
synsførendes besøg afholdes af pædagogikumkandidatens ansættelses-
skole. Læs aftalen fra 2003 om tilsynsførende ved stx og hf her. 
 
Aftale for tilsynsførende for samtlige gymnasiale uddannelser forventes 
drøftet med de faglige organisationer i 1.halvår af 2009. Indtil andet er 
aftalt følges gældende aftale. 
 
Pædagogikumkandidater på gammel ordning  
Ansatte i uddannelsesstillinger ved stx og hf ansat inden 1.august 2009 
skal gennemføre eksisterende pædagogikumordninger og afslutte disse 
inden 31.juli 2011. De er stadig midlertidigt ansatte, og skolen er ikke 
forpligtet til at ansætte dem efter endt pædagogikum.  
 
Ansatte i uddannelsesstillinger ved stx og hf overgår til aflønning efter 
almindelige overenskomstregler pr. 1.april 2009 jf. GL overenskomstens 
generelle bemærkninger. Det betyder, at disse ansatte herefter skal have 
det pensionsgivende undervisningstillæg på 15.000 kr. (p/l 1997) jf. §10 i 
GL overenskomsten. Der er i overenskomsten for stx og hf ikke angivet 
et minimum antal timer, man skal have for at kunne modtage undervis-
ningstillæg. Beregningen af tillæggets reelle størrelse sker forholdsmæs-
sigt efter den ansattes samlede arbejdstid. 
 
Efter 2 års ansættelse med undervisning på gymnasialt niveau eller højere 
forhøjes tillægget til 35.100 kr. (p/l 1997), hvoraf de 15.000 kr. er pensi-
onsgivende. 
 
Beregning af lønanciennitet pr. 1.april 2009 (dato for overgang til gene-
relle lønvilkår) for kandidater på gammel ordning sker efter §13, stk. 4 i 
GL overenskomsten. Det betyder, at en kandidat, der har været ansat i 2 
år pr. 1.april har optjent 12 måneders anciennitet. 
  
Det er ikke et krav i overenskomsten, at pædagogikumkandidater på 
gammel ordning får et nyt ansættelsesbevis pr.1.april 2009, men det an-
befales som et minimum at udarbejde et tillæg for at få afklaret forholde-
ne for den enkelte. 
 
Øvrige overgangsregler for gamle ordninger 
Lærere med undervisningskompetence fra stx/hf efter tidligere ordnin-
ger har undervisningskompetence ved hhx og htx, når fagene fra dennes 
pædagogikum indgår i disse uddannelser. 
 
Lærere med undervisningskompetence fra hhx/htx med pædagogikum 
efter tidligere ordninger ved erhvervsskolerne har undervisningskompe-
tence i et fag i de almene gymnasiale uddannelser, når læreren har faglig 
kompetence i faget og har gennemført af kurserne i fagdidaktik.  
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