Vejledende takstkatalog for samarbejde mellem erhvervsskoler og
grundskoler om undervisning i valgfag
Samarbejdet mellem kommune eller frie skoler (frie grundskoler, efterskoler
og frie fagskoler) og erhvervsskole tilrettelægges via en overenskomst, jf. lov
nr. 547 af 7. maj 2019 (Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksis-faglighed i grundskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.). For at skabe
et udgangspunkt for fastsættelse af overenskomstens økonomiske rammer
offentliggør Børne- og Undervisningsministeriet årligt vejledende takster,
der kan anvendes i forbindelse med fastlæggelse af overenskomstens økonomiske rammer. Kommuner og frie skoler er ikke forpligtet til at anvende
Børne- og Undervisningsministeriets vejledende takster. Andre takster og
økonomiske rammer kan aftales lokalt, hvis dette vurderes at være relevant.

De vejledende takster omfatter to typer af samarbejder: 1) Valgfag afholdt på erhvervsskolen, 2) erhvervsskolelæreres undervisning i valgfag
afholdt i grundskolen.
Tilrettelæggelse af undervisning
Valgfag afholdt på erhvervsskolerne skal tilrettelægges som fulde forløb,
hvor det vejledende timetal (60 timer årligt) dog kan variere i henhold til
grundskolens standard. Ansvaret for tilrettelæggelse af undervisningen påhviler erhvervsskolerne. Det overordnede ansvar for elevens undervisning
påhviler dog fortsat folkeskolen eller den frie skole.
Varetages hele undervisningen i valgfaget af en erhvervsskolelærer i grundskolen, er det erhvervsskolen, der har ansvaret for tilrettelæggelse af undervisningen. Alternativt kan erhvervsskolerne påtage sig undervisningen i kortere forløb i undervisningen i fagene og de obligatoriske emner eller aktiviteter som led i den understøttende undervisning. I det tilfælde har folkeskolen
eller den frie skole det overordnede ansvar for tilrettelæggelse af undervisningen.

Vejledende takster for afholdelse af valgfag på erhvervsskolen
Tabel 1
Vejledende takster for erhvervsskolelæreres undervisning i valgfag afholdt på erhvervsskolen
Kr. (2020-pl)
Undervisning i fagene per klokketime

Takst ekskl. moms

Takst inkl. moms

915

1.144

Anm.: Den vejledende takst er fastsat med udgangspunkt i en gennemsnitlig lønning for erhvervsskolelærer på 516.433 kr. (2020-pl), at der i gennemsnit leveres 733,6 timers undervisning i fagene pr.
årsværk (std. timetal pr. åv i folkeskolen), at der tillægges 20 pct. i administrativt overhead og endelig 10 pct. i overhead til materiel og bygninger.
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De vejledende takster for undervisning i folkeskolens valgfag afholdt på
erhvervsskolen, jf. tabel 1, er fastsat med udgangspunkt i en gennemsnitlig løn til en lærer på erhvervsskolerne, hvor der også tages højde for tid
til forberedelse, pauser mv., jf. normerne i folkeskolen. Dertil er der tillagt 20 pct. i administrativ overhead og 10 pct. i overhead til undervisningsmaterialer, herunder vedligehold af maskiner/værktøj, særligt udstyr, der kræves i undervisningen, og andre omkostninger forbundet med
under-visning i særligt indrettede lokaler, da disse omkostninger afholdes
af erhvervsskolen. Den samlede takst tager således både højde for omkostninger til lærerens undervisningstid, undervisningsmaterialer mv. og
brug af særligt indrettede undervisningslokaler.
Vejledende takster for erhvervsskolelæreres undervisning i valgfag afholdt i grundskolen
Tabel 2
Vejledende takster for erhvervsskolelæreres undervisning i valgfag afholdt i grundskolen
Kr. (2020-pl)
Undervisning i fagene - pris pr. klokketime inkl. undervisning, forberedelse og administrativt overhead
(takst a)1
Understøttende undervisning - pris pr. klokketime
inkl. undervisning, forberedelse og administrativt
overhead (takst b) 2

Takst ekskl. moms

Takst inkl. moms

845

1.056

608

760

Anm.: 1 Den vejledende takst er fastsat med udgangspunkt i en gennemsnitlig lønning for erhvervsskolelærer på 516.433 kr. (2020-pl), at der i gennemsnit leveres 733,6 timers undervisning i fagene pr.
årsværk (std. timetal pr. åv i folkeskolen) og at der tillægges 20 pct. i administrativt overhead..
2 Den vejledende takst er fastsat med udgangspunkt i en gennemsnitlig lønning for erhvervsskolelærer på 516.433 kr. (2020-pl)., at der i gennemsnit leveres 1.019,4 timers understøttende undervisning pr. årsværk (std. timetal pr. åv i folkeskolen), og at der tillægges 20 pct. i administrativt
overhead.

Den vejledende takst for erhvervsskolelæreres undervisning i grundskolen, er udarbejdet med to takster: a) en takst for undervisning i fagene,
hvor erhvervsskolen har ansvaret for tilrettelæggelsen af det samlede undervisningsforløb i valgfaget, og b) en takst for understøttende undervisning, som giver erhvervsskolen mulighed for at påtage sig undervisningen i kortere forløb, og hvor grundskolen har det overordnede ansvar
for tilrettelæggelse af undervisningen.
Begge takster er fastsat med udgangspunkt i en gennemsnitlig løn til en
lærer på erhvervsskolerne, hvor der også tages højde for tid til forberedelse, pauser mv., jf. normerne i folkeskolen. Herudover er der tillagt administrativt overhead (20 pct.), idet personaleadministration m.v. påhviler erhvervsskolen. Den vejledende takst er desuden fastsat med udgangspunkt i, at omkostninger til undervisningsmaterialer, herunder vedligehold af maskiner/værktøj, særligt udstyr der kræves i undervisningen
og andre omkostninger forbundet med undervisning i særligt indrettede
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lokaler, afholdes af grundskolen, hvilket tilsvarer situationen, hvor undervisningen i valgfaget blev afholdt af en folkeskolelærer/en lærer på en fri
skole.
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