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Vejledning om jubilæumsanciennitet 

 

Hvornår har en medarbejder jubilæum?  

 

Det har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fundet anledning til at præ-

cisere ved denne vejledning om opgørelse af jubilæumsanciennitet for 

medarbejdere ansat ved visse selvejende institutioner på Børne- og Under-

visningsministeriets ressortområde. Ansatte ved frie grundskoler og frie 

kostskoler (efterskoler og frie fagskoler) er ikke omfattet af reglerne.  

 

Reglerne følger af Cirkulære om jubilæumsgratiale til ansatte ved selv-

ejende institutioner under Børne- og Undervisningsministeriet bortset fra 

frie grundskoler og frie kostskoler samt visse selvejende institutioner un-

der Uddannelses- og Forskningsministeriet1.  

 

1. Hvilket cirkulære skal benyttes til at opgøre jubilæumsanci-

enniteten?  

 

Jubilæumsgratiale gives ved 25, 40 og 50 års tjeneste.  Jubilæumsancienni-

tet opgøres efter de på optjeningstidspunktet gældende regler, jf. cirkulæ-

rets § 7, stk. 6. Ancienniteten optjent efter forskellige cirkulærer sammen-

lægges.  

 

Anciennitet optjent mellem 1. april 1989 indtil 31. december 2000 

Ancienniteten optjenes efter Cirkulære om jubilæumsgratiale til personer 

ved selvejende institutioner under Undervisningsministeriet, bortset fra 

friskoler og private grundskoler mv. (CIR1H nr 231 af 06/12/1990) 

 

Anciennitet optjent mellem 1. januar 2001 indtil 31. december 2006 

Ancienniteten optjenes efter Cirkulære om jubilæumsgratiale til personale 

ved selvejende institutioner under Undervisningsministeriet omfattet af 
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selvejeloven samt af loven om institutioner for erhvervsrettet uddannelse 

(CIS nr 9686 af 30/06/2004). I 2005 kom der et ændringscirkulære hertil 

(CIR nr 9836 af 16/08/2005).  

 

 

Ancienniteten optjent mellem 1. januar 2007 indtil 31. marts 2010 

Cirkulære om jubilæumsgratiale til personale ved selvejende institutioner 

under Undervisningsministeriet bortset fra frie grundskoler og frie kost-

skoler (CIR nr 9745 af 09/07/2007).  

 

Anciennitet optjent mellem 1. april 2010 indtil 31. marts 2019 

Cirkulære om jubilæumsgratiale til ansatte ved selvejende og selvstændige 

institutioner under Undervisningsministeriet bortset fra frie grundskoler 

og frie kostskoler (CIR1H nr 9555 af 11/10/2010).  

 

Anciennitet optjent mellem 1. april 2019 indtil nu 

Cirkulære om jubilæumsgratiale til ansatte ved selvejende institutioner un-

der Børne- og Undervisningsministeriet bortset fra frie grundskoler og frie 

kostskoler samt visse selvejende institutioner under Uddannelses- og 

Forskningsministeriet (CIR1H nr 9590 af 01/07/2019).  

 

2. Hvilken beskæftigelse medregnes i opgørelsen af jubilæ-

umsanciennitet?  

 

Der tages i dette afsnit udgangspunkt i det nugældende cirkulære. Det be-

mærkes, at jubilæumsancienniteten opgøres efter de på optjeningstids-

punktet gældende regler, jf. afsnit 1.  

 

Beskæftigelse i statslige institutioner og virksomheder samt i folkekirken 

medregnes i jubilæumsancienniteten, jf. cirkulærets § 2, stk. 7.  

 

Definitionen af en statslig institution skal findes i § 2 i regnskabsbekendt-

gørelsen2.    

§ 2. Bestemmelserne om statens regnskabsvæsen omfatter: 
1) Statsinstitutioner, dvs. departementer, underliggende institutioner, 
særlige fonde mv., samt selvejende institutioner, der er optaget på be-
villingslovene med en driftsbevilling på lige fod med de egentlige stats-
institutioner. 
2) Statsfinansierede selvejende institutioner, der modtager tilskud på 
bevillingslovene under bevillingstypen statsfinansieret selvejende insti-
tution. 
3) Selvejende institutioner, foreninger, fonde mv., hvor vedkommende 
fagminister har truffet beslutning herom på baggrund af statsregn-
skabslovens § 2, stk. 2. 

                                                 
2 BEK nr 116 af 19/02/2018 



 

 3 

4) Selvejende institutioner, foreninger, fonde mv., som administrerer 
statslige bevillinger, for hvis administration vedkommende fagminister 
har truffet beslutning herom på baggrund af statsregnskabslovens § 2 
stk. 2. 
Stk. 2. Departementerne skal meddele Moderniseringsstyrelsen, hvilke 
institutioner der omfattes af bekendtgørelsen i henhold til § 2, stk. 1, nr. 
3-4. 

 

Desuden omfattes selvejende institutioner omfattet af institutionslovgiv-

ningen oplistet i § 6. Med virkning fra 1. april 2010 gælder dette uanset 

skift fra en institutionstype til en anden. 

 

Anciennitet inden for samme institutionstype medregnes i jubilæumsanci-

enniteten. Anciennitet fra samtlige institutionstyper omfattet af oplistnin-

gen af institutionslove i § 6, omfattes siden 1. april 2010.  

 

Såfremt en medarbejder har skiftet institutionstype før 1. april 2010, for-

tabes alene den ancienniteten optjent ved institutionen, der ligger forud 

for 1. april 2010.   

 

2.1. Særligt om kommunalreformen 

 

For ansatte, der pr. 1 januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen 

er overgået til ansættelse ved en selvejende institution under Børne- og 

Undervisningsministeriet, videreføres jubilæumsancienniteten fra 

amts(kommunen), således som denne er fastsat af den hidtidige ansættel-

sesmyndighed, jf. § 7, stk. 4.  

 

STUK er ikke i besiddelse af oplysninger om (amts)kommunernes jubilæ-

umsanciennitetsopgørelser. 

 

Hvis det ikke er muligt at finde de tidligere regelsæt eller skaffe oplysninger 

om (amts)kommunernes opgørelser, henvises der til cirkulærets § 2, stk. 9: 

 

Jubilæumsancienniteten opgøres af institutionens leder. Hvis denne ikke er i besiddelse 

af nøjagtige oplysninger om tidspunktet for første ansættelse eller om varigheden af tid-

ligere beskæftigelsesperioder, fastsættes ancienniteten på grundlag af de for institutionens 

leder foreliggende oplysninger.  

 

2.2. Særligt om Forberedende Grunduddannelse (FGU) 

 

Ansatte, som pr. 1. august 2019 i forbindelse med oprettelsen af instituti-

oner for forberedende grunduddannelse (FGU), er overgået til ansættelse 

ved en institution for forberedende grunduddannelse under Børne- og 

Undervisningsministeriet, får videreført jubilæumsancienniteten, således 

som denne er fastsat af den hidtidige ansættelsesmyndighed, jf. § 7, stk. 2.  
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2.3. Eksempel  

 

En medarbejder bliver ansat ved X gymnasium den 1. august 2020. Pågæl-

dende har tidligere haft følgende ansættelser: 

01.01.04 – 31.12.06, ved Y amt, på Y gymnasium. 

01.01.07 – 31.12.09, ved Y gymnasium. 

01.01.10 – 31.12.14, ved X handelsskole. 

01.01.15 – 31.07.19, ved Z gymnasium. 

 

Den amtskommunale anciennitet medregnes, da ansatte, som i forbindelse 

med kommunalreformen overgik til ansættelse ved en selvejende instituti-

onen under Børne- og Undervisningsministeriet, fik videreført jubilæums-

ancienniteten fra amtskommunen, jf. § 7, stk. 4.  

 

Ansættelsen ved Y gymnasium medregnes, da medarbejderen i øjeblikket 

er ansat ved et gymnasium. Anciennitet inden for samme institutionstype 

medregnes i jubilæumsancienniteten, jf. afsnit 2.  

 

Reglen om stillingsskifte i cirkulærets § 6 har virkning fra 1. april 2010. I 

dette tilfælde ansættes medarbejderen den 1. januar 2010 ved X handels-

skole. Der skal således ikke medregnes anciennitet fra 1. januar 2010 til 31. 

marts 2010. Anciennitet optjent ved en anden institutionstype end den, 

som medarbejderen i øjeblikket er ansat ved medregnes fra 1. april 2010.  

 

Den 1. januar 2015 ansættes medarbejderen ved Z gymnasium. Da der 

igen er tale om samme institutionstype, som medarbejderen i øjeblikket er 

ansat ved, medregnes al ancienniteten i jubilæumsancienniteten, jf. oven-

for.   

 

Medarbejderen vil i eksemplet altså have optjent jubilæumsanciennitet i 

perioden 1. januar 2004 til 31. december 2009 samt fra 1. april 2010 til 31. 

juli 2019.  

 

3. Institutionen opgør jubilæumsanciennitet 

 

Hvis det ikke er muligt at finde de tidligere regelsæt eller skaffe oplysninger 

om tidligere ansættelsesmyndigheders opgørelser, henvises der til cirkulæ-

rets § 2, stk. 9: 

 

Jubilæumsancienniteten opgøres af institutionens leder. Hvis denne ikke er i besiddelse 

af nøjagtige oplysninger om tidspunktet for første ansættelse eller om varigheden af tid-

ligere beskæftigelsesperioder, fastsættes ancienniteten på grundlag af de for institutionens 

leder foreliggende oplysninger.  

 

Det anbefales, at institutionerne allerede ved ansættelsen af nye medarbej-

dere, fastlægger den hidtidige jubilæumsanciennitet. På denne måde, er det 
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lettere for institutionerne at opgøre jubilæumsanciennitet efter de gæl-

dende regler. 

 

4. Hvad har medarbejderen ret til?  

 

Jubilæumsgratiale gives ved 25, 40 og 50 års tjeneste efter reglerne ne-

denfor. 

 

I forbindelse med jubilæet kan udstedes et diplom underskrevet af ved-

kommende institutions leder. Diplomets udseende og indhold bestem-

mes af den enkelte institution. Gratiale og diplom gives kun til ansatte, 

der har udført tilfredsstillende tjeneste. Det er institutionens leder, der 

træffer afgørelse om, hvorvidt der skal gives gratiale og diplom.  

 

Gratialet udgør pr. 1. april 2019 inklusive procentregulering 6.509 kr. ved 

25 års ansættelse, 8.245 kr. ved 40 års ansættelse og 9.764 kr. ved 50 års 

ansættelse. Beløbet procentreguleres. 

 

Der gives desuden den ansatte en fridag med løn i anledning af jubilæet. 

 

Hvis der skulle være spørgsmål til ovenstående, kan de rettes til henven-

delser@stukuvm.dk 

 

Med venlig hilsen 

 

Nanna Kempf Andersen 

Fuldmægtig  

Center for Institutionsdrift og Tilsyn 
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