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LC’s GRÆNSEAFTALE

§ 1.
Personer, der er ansat i en stilling, som er omfattet af nærværende
grænseaftale, kan kun optages som stemmeberettiget medlem i den or
ganisation, hvortil stillingen er henført, jf. § 8..
Stk. 2. Optagelse som ikke-stemmeberettiget medlem i andre organisa
tioner kan ske, såfremt vedkommende tillige er medlem i den i stk. 1
nævnte organisation.

Stk. 3. Såfremt en stilling er omfattet af en mellem LC og en eller fle
re andre organisationer indgået grænseaftale, kan optagelse i henhold
til stk. 1. dog kun ske i overensstemmelse med en sådan grænseaftale.

§ 2.
Personer, der er optaget eller søger optagelse i en organisation, som i

• medfør af § 1, stk, 1, ikke er medlemsorganisation for de pågældende,
henvises til optagelse i den organisation, hvor stillingen er henført.

§ 3.
Personer, der er ansat i flere stillinger, som er omfattet af nærværende
grænseaftale, henvises til optagelse i den organisation, hvortil den stil
ling, som er vedkommendes hovedbeskæftigelse, er henført,

Stk. 2. Er vedkommende ansat i en stilling som tjenestemand eller på
tjenestemandslignende vilkår, er denne stilling altid hovedbeskæftigel
se, medmindre vedkommende har tjenestefrihed uden løn fra denne
stilling for at varetage en anden stilling.
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Stk. 3. Optagelse i den organisation, hvortil den stilling, som ikke er
vedkommendes hovedbeskæftigelse, er henført, kan ske, såfremt ved
kommende tillige er medlem i den i stk. 1. nævnte organisation.

Stk. 4. For personer, der er omfattet af stk. 2, men ikke opfylder de af
LC fastsatte regler for medregning i LC, fastsætter organisationen
selv, hvorvidt optagelse sker på almindelige vilkår eller særlige
vilkår.

§ 4.
I tilfælde, hvor en person i sin stilling er tjenstgørende (beskæftiget)
inden for flere Qrganisationers område i henhold til nærværende græn
seaftale, varetager den enkelte organisation inden for sit område de
løn- og ansættelsesmæssige interesser, uanset personen i medfør af § 1,
stk. 1, er henført til anden organisation, under forudsætning af. at den
pågældende er organiseret her.

§ 5.
Organisationerne kan ikke uden tilslutning fra LC optage personer,
som ikke er omfattet af nærværende grænseaftale, men som må anses
for at hentiøre under LCs samlede organisationsområde, jf. LCs ved
tægter § 2 og § 3.

§6.
Såfremt en organisation modtager henvendelse om optagelse fra en
person, hvis ansættelse kan give anledning til tvivl om organisationstil
hørsforholdet, optages spørgsmålet til forhandling med vedkommende
organisation(er).

Stk. 2. I tilfælde af uenighed mellem organisationerne, forelægges
spørgsmålet for LC’s forretningsudvalg til afgørelse.
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§ 7.
LC’s forretningsudvalg træffer afgørelse i alle spørgsmål vedrørende
fortolkning af nærværende grænseaftale.

Stk. 2. Forretningsudvalget.s afgørelse kan af vedkommende organisati
on indankes for repræsentantskabet, der i så tilfælde træffer den endeli
ge afgørelse.

§ 8.
Grænseaftalen omfatter de under pkt. A. - C. anførte stillinger.

Stk. 2. Såfremt løn- og ansættelsesvilkår for en stilling er fastsat svar
ende til en aftale/overenskomst, som LC er part i, finder grænseaftalen
tilsvarende anvendelse.
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A. STILLINGER, HVOR ARIIEJDSGWERPÆRTEN ER
(AMTS)KOMMUNAL.

1. Stillinger i Kommunernes Landsforenings område

(De i parentes anførte tal henviser til aftalernes numre i KL’s røde
samlemapper)

1.1. Stillinger i folkeskolen

Tjenestemænd i folkeskolen, kommunale tjenestemænd, overenskomst
ansatte (4.9.1., 4.9.2, 4.9.3).

Børnehaveklasseleder DLF
Småbørnslærerinde DLF
Lærer/overlærer DLF
øvelsesskolelærer DLF
Skolepsykolog DLF
Ledende (skole)psykolog DLF
Skolekonsulent DLF
Afdelingsleder DLF
Viceskoleinspektør DLF
Førstelærer DLF
Skoleinspektør DLF
Ledende skoleinspektør DLF
Timelønnet lærer DLF
Timelønnet børnehaveklasseleder DLF

1.2. Stillinger i ungdomsskolen og ved ungdomskostskoler

Tjenestemænd i folkeskolen, kommunale tjenestemænd, overenskomst
ansatte (4.9.7, 4.9.8).

Ungdomsskoleinspektør LVU
Viceungdomsskoleinspektør (souschef) LVU
Afdelingsleder LVU
Lærer LVU
Deltidsbeskæftiget ungdomsskoleinspektør LVU
Timelønnet pædagogisk medhjælp LVU
Forstander ved ungdomskostskole LVU
Lærer ved ungdomskostskole LVU
Timelønnet lærer LVU
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1.3. Stillinger ved kommunernes skole-, fritids-, kultur-, bornefor
vaitning o.lign.

Tjenestemænd i folkeskolen, kommunale tjenestemænd, overenskomst
ansatte (4.1.1, 4.9.2):

Skoledirektør (Forvaltningschef) DLF
Viceskoledirektør (Andre adm. stillinger) DLF
Afdelingsleder (Læreruddannet) DLF
Fritidskonsulent LVU

1.4. Andre stillinger i kommunerne

Kommunale tienestemænd, overenskomstansatte (4.9. 1, 4.9:2)

• Lærer el. lign. DLF

øvrige stillinger, dvs, stillinger som ikke er omfattet af en overens
komst eller aftale, hvori LC er part.

Pædagogisk uddannet personale samt ikke pædago
gisk uddannede eller anderledes kvalificerede pæ
dagoger, der ansættes ved ungdomsskoleklubber,
skolefritidsordninger og skoler som: assistent, støt
tepædagog, skoleassistent, bornehaveklasseassi
stent, socialpædagog, område- miljø- og/eller fami
lepædagog, afdelingsleder, souschef og leder. BUPL

Pædagogisk uddannet personale, der ansættes ved. observationsskoler som: assistent og afdelingsleder SL

Hus hold ni ngs lærer/ernæri ngs -

og husholdningsøkonom EHF

Håndarbejdslærer LVU

Projektledere, vejledere, job- og uddannelseskon
sulenter, undervisere ved det kommunale beskæfti
gelsesområde LVTJ

Lærere/overlærere ved kommunale og selvejende
døgninstitutioner for børn og unge (jf. § 96 i lov
om social bistand) og ved ungdomscentre SL
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2. Stillinger i Amtsrådsforeningens område

(De i parentes anførte tal henviser til aftalernes numre i ARF’s blä
samlemapper)

2.1. Stillinger i folkeskolen og ved observations- og heldagsskoler

Tjenestemænd i folkeskolen, amtskommunale tjenestemænd ,pverens
komstansatte (22.18.1, 32.34. 1) (1), (2), (3)

Børnehaveklasseleder DLF
Lærer/overlærer DLF
Afdelingsleder DLF
Viceskoleinspektør DLF
Skoleinspektør DLF
Timelønnet børnehaveklasseleder DLF
Timelønnet lærer DLF

2.2. Stillinger ved selvstændige arntslige institutioner for specialun
dervisning for voksne

Tjenestemænd i folkeskolen, amtskommunale tjenestemænd, overens
komstansatte (22.18.1, 32.34.1) (1), (2), (3):

Lærer/overlærer 5-81
Afdelingsleder S-81
Viceforstander s-8 i
Forstander 5-81
Timelønnet lærer 5-81

.

1: Grænsedragningen gælder tillige stiflinger som tjenestemænd i staten

2: Stillinger ved skoler/institutioner, der dækker såvel 2.1. som 2.2. grænsedrages til
den organisation, som institutionen efter sin status er henført til. Er en sådan skole/insti
tution opdelt i selvstændige afdelinger med egen bestyrelse og pædagogisk råd grænse-
drages stillingerne til den organisation, hvortil stillingerne ville blive henført, hvis afde
ungen var en selvstændig skole/institution.

3: Grænsedragningen tillige omfatter stillinger ved den selvejende institution Filadelfia.
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2.3. Stillinger ved almen voksenuddannelse

Tjenestemænd i folkeskolen, amtskommunale tjenestemænd, overens
komstansatte (22.18.1, 32.34. 1):

Lærer/overlærer LVU
Viceforstander DLF
Forstander DLF
Afdelingsforstander DLF
Timelønnet lærer LYT)

2.4. Stillinger ved undervisning af voksne indvandrere samt speci
alundervisning for voksne ved private initiativtagere

Overenskomstansatte (32.31.1):
.

Heltidsbeskæftiget leder LVTJ
Deltidsbeskæftiget leder LVU
Souschef LVTJ
Lærer LVU
Timelønnet lærer LVU

2.5. Stillinger ved amternes skole og undervisningsvirksomhed

Tjenestemænd i folkeskolen, amtskommunale tjenestemænd, overens
komstansatte (22.18.1, 32.34. 1):

Undervisningskonsulentl
(skole)psykolog (22.18.1) (4) DLF, LVU, 5-81

Amtsskolepsykolog DLF
Leder af amtscentralen for undervisningsmidler DLF

Amtskommunale tjenestemænd:

Forvaltningsehefer DLF
Kontorchefer (4) DLF, LVU, 5-81

4: Stillingerne grænsedrages pâ grundlag af det unden’isningsoniråde, stillingen betje
ner, og henføres til den organisation, hvortil stillinger som lærer inden for undervis
ningsområdet henføres, jf. 2.1. - 2.4.

-7-



LC
2.6. Stilllnger ved de grundlæggende social- og sundhedsuddanneL
ser

Overenskomstansatte (32.11. 1)

Lærere m.fl

2.7. Andre stillinger i amtskommunerne

EfTF

Amtskommunale tjenestemænd: 22.18.1, §1, stk 1, nr. 6) og 7), over-
enskomstansatte: 32.34.1, §1, stk 1, nr. 6) og 7), 32. 14.1:

Lærer el. lign. (5) DLF, 5-81, Lvii

Ernærings- og husholdningsokonom EfTF

øvrige stillinger, dvs, stillinger som ikke er omfattet af en generel
.

overenskomst eller aftale, hvori LC er part.

Pædagogisk uddannet personale, der ansættes til
varetagelse af visse pædagogiske arbejdsopgaver i
folkeskolen samt ved observationsskoler som: assi
stent, stedfortræder og afdelingsleder

Lærere/overlærere ved amtslige og selvejende
dogninstitutioner for børn og unge (jf. § 96 i lov
om social bistand) og ved amtsungdomscentre

Hånda rbej ds lærer

Projektiedere, vejledere, job- og uddannelseskon
sulenter, undervisere ved det amtskommunale
bes kæftigel sesområde

SL

SL

LVU

LVU

5: Stillingerne grænsedrages konkret på grundlag af “tllknytningsforhold” til 2.1.-2.4.
og 2.6. Der henvises til bilag i til grænseaftalen.
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3. Stillinger i Københavns Kommune

(De i parentes anførte tal henviser til aftalernes numre i henholdsvis
KL’s røde samlernapper og ARFs blå samlemapper)

3.1. Stillinger i folkeskolen

Kommunale tjenestemænd (6) og overenskomstansatte (4.9.2, 4.9.3):

Børnehaveklasseleder KLF
Kommunelærer/Overlærer KLF
Afdelingsleder KLF
Timelønnet lærer KLF
Timelønnet børnehaveklasseleder KLF
Fagkonsulentlpædagogisk konsulent KLE
Skolekonsulent KKF

• Skolepsykolog KKF
Viceskoleinspektør KJCF

3.2. Stillinger i ungdomsskolen

Overenskomstansatte (4.9.8):

Lærer LVU
Deltidsbeskæftiget ungdomsskoleinspektør LVU
Timelønnet pædagogisk medhjælp LVU
Timelønnet lærer LVU

3.3. StiLlinger ved selvstændige skoler for vidtgående specialunder
visning i folkeskolen, ved selvstændige institutioner for specialun

• dervisning for voksne samt ved Instituttet for blinde og svagtsyne
de.

Kommunale tjenestemænd (6) og overenskomstansatte (32.34.1)

Børnehaveklasseleder KLF
Lærer/overlærer KLF
Timelønnet lærer KLF
Timelønnet børnehaveklasseleder KLF
Afdelingsleder KLF
Viceskoleinspektør KKF
Viceforstander KKP

6: Københavns Kommunalforening er selvstændig part i hovedaftalen for tjenestemænd i
Københavns Kommune.
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3.4. Stilllnger ved undervisning af voksne indvandrere samt spe
cialundervisning for voksne ved private initiativtagere

Overenskomstansatte (32.31.1):

Fleltidsbeskæftiget leder LVU
Deltidsbeskæftiget leder LVU
Souschef LVU
Lærer LVU
Timelønnet lærer LVU

3.5. Stillinger ved de grundlæggende social- og sundhedsuddannel
ser

Overenskomstansatte (32.11. 1)

Lærere mfl EFTF

3.6. Andre stillinger i Københavns Kommune

Overenskomstansatte (4.9.2, 32.34.1 §1, stk 1, nr. 7)

Lærer el. lign. KLF

øvrige stillinger, dvs, stillinger som ikke er omfattet af en generel
overenskomst eller aftale, hvori LC er part.

Pædagogisk uddannet personale samt ikke pædago
gisk uddannede eller anderledes kvalificerede pæ
dagoger, der ansættes ved ungdomsskoleklubber
som: assistent, afdelingsleder, souschef og leder. BUPL

Skoleinspektører, skolebiblioteksinspektorer, vice
skolebiblioteksinspektører, ledende kuratorer,
kuratorer, uddannelseskonsulenter, chefpsykolog,
souschefer, afdelingsledere i PPR, sanginspektø
rer, faginspektører, fagkonsulenter over lønramme
38, tale/horekonsulenter, distrikt.stale/hørekonsu
lenter, specialundervisningskonsulenter, forstande
re, viceforstandere, ungdomsskoleinspektører,
distrikts- og afdelingsledere i ungdomsskolen,
lærere/overlærere og timelonnede lærere ved
almen voksenuddannelse. KKF
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Husholdningslærer/ernærings—
og husholdningsøkonom EHF

Håndarbejdslærer LVU

Undervisere og vejledere på Undervisningscentret
Østerbro (Arbejdsmarkedssekretariatets kurser
for unge ledige) LVU

Lærere/overlærere ved selvejende dogninstitutioner
for børn og unge (jf. § 96 i lov om social
bistand) SL

.

.
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4. Stillinger i Frederiksberg Kommune

4.1. Stillinger i folkeskolen

Grænsedrages som anført under 1. 1.

4.2. Stillinger i ungdomsskolen

Grænsedrages som anført under 1.2.

4.3. Stillinger ved selvstændige skoler for vidtgående specialunder
visning i folkeskolen.

Grænsedrages som anført under 2.1.

4.4. Stillinger ved selvstændige institutioner for specialundervis
ning for voksne

Grænsedrages som anført under 2.2.

4.5. Stillinger ved almen voksenuddannelse

Grænsedrages som anført under 2.3.

4.6. Stillinger ved undervisning af voksne indvandrere samt speci
alundervisning for voksne ved private initiativtagere

Grænsedrages som anført under 2.4.

4.7. Stillinger ved kommunens skole- og undervisningsvirksomhed

Grænsedrages som anført under 1.3. og 2.5.

4.8. Stillinger ved de grundlæggende social- og sundhedsuddannel
ser

Grænsedrages som anført under 2.6.
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4.9. Andre stillinger i Frederiksberg Kommune

Overenskomstansatte

Lærer el. lign. (4.9.2) DLF

Lærer el. lign. (32.34.1, §1, stk 1, nr.7) (7)
DLF, 5-81, LVU

øvrige stillinger, dvs, stillinger som ikke er omfattet af en generel
overenskomst eller aftale, hvori LC er part.

Pædagogisk uddannet personale samt ikke pædago
gisk uddannede eller anderledes kvalificerede pæ
dagoger, der ansættes ved ungdomsskoleklubber,
skolefritidsordninger og skoler som: assistent, støt
tepædagag, skoleassistent, børnehaveklasseassi
stent, socialpædagog, område- miljø- og/eller fami
lepædagog, afdelingsleder, souschef og leder. BUPL

Pædagogisk uddannet personale, der ansættes ved
observationsskoler som: assistent og afdelingsleder SL

Levnedsmiddelinspektør (ernærings
og husholdningsøkonom) EHF

Håndarbejdslærer LVU

Lærere/overlærere ved kommunale og selvejende
døgninstitutioner for børn og unge (jf. § 96 i lov
om social bistand) og ved ungdomscentre SL

7: Stillingerne grænsedrages konkret på grundlag af ‘tilknytningsforhold’ til 4.1.-4.6.
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B. SflLLLNGER, HVOR ARBE,mSGIVERPARTEN ER STATS-
LIG

1. Tjenestemænd og tjenestemandslignende

Stillinger, som er omfattet af hovedaftalen af 28. november 1969.

Justitsministeriet:

Lærer/overlærer ved Politiskolen DLF

Forsvarsministeriet

Lærer/overlærer ved Forsvarets Civiluddannelse LVU
Lærer/overlærer på Christianso DLF
Førstelærer på Christiansø DLF

Social miii is teri et

Inspektør SL
Undervisningskonsulent SL

Sundhedsministeriet

Talepædagog (Rigshospitalet) 5-81

Undervisningsministeriet

Folkeskoleafdelingen:

Undervisningsdirektør DLF
Faginspektør DLF
Pædagogisk konsulent DLF
Undervisningsinpektør DLF
Viceinspektør DLF
Undervisningskonsulent DLF

- 14 -



LC
Folkeoplysningsafdelingen (8):

Undervisningskonsulent
Pædagogisk konsulent
Undervisningsinspektør

Statens pædagogiske forsøgscenter:

Lærer/overlærer DLF
Rektor DLF

Danmarks Lærerhøjskole:

Afdelingsleder DLF
• Kursusleder DLF

Pædagogisk konsulent DLF

Danmarks Pædagogiske Institut:

Lærer DLF

Europaskolerne:

Børnehaveklasseleder DLF
Lærer/overlærer DLF

økonomaskolen

Afdelingsleder EFTF
økonoma/husholdningslærer EFTF

8: De ansatte er frit stillede med hensyn til søge optagelse i medlemsorganisation ud fra
enten arbejdsområde i Folkeoplysningsafdelingen eller ud fra hidtidigt organisadonstil
hørsforhold
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Kulturministeriet

Skolekonsulent (Statens Musikråd) DLF

Ledere og lærere ved Det Kongelige Teaters læse-
skole DLF

Trafikministeriet

Konsulent DLF

Private Grundskoler

Børnehaveklasseleder FGL
Lærer/overlærer FGL
Vikar/Àrsvikar FGL
Skoleinspektør FGL
Viceskoleinspektør FOL
Afdelingsleder FGL
Skolepsykolog FGL

Private Gymnasiers grundskoleafdelinger

Lærer/overlærer DLF
Afdelingsinspektør DLF
Viceafdelingsinspektør DLF

Efterskoler

Lærer EL
Viceforstander EL
Forstander EL

Husholdnings- og håndarbejdsskoler

Lærer EHF
Forstander EHF
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2. Overenskomstansatte

Stillinger, som er omfattet af LC/OCs hovedaftale.

Stillinger ved selvejende samt statens A_M7U-centre

Faglærer (9) LVA

Stillinger ved Dansk Flygtningehjælp

Klubleder BUPL
Aktivitetsrnedarbejder BUPL
Formidlingsmedarbejder BUPL
Koordinerende fritids- og kulturmedarbejder BUPL
Leder (pædagog) BUPL
Stedfortræder (pædagog) BUPL

• Assistent (pædagog) BUPL
Afdelingsleder (ved undervisning) DLF
Lærer DLF

Dansk Rode Kors

Lærer DLF
Undervisningskonsulent DLF

3. øvrige stillinger

Stillinger, som ikke er omfattet af tjenestemændenes hovedaftale eller
af LCs/OCs hovedaftale.

Folkeoplysning

Leder LVU
Lærer LVU
Kluhmedarbejder BUPL

Udviklingscenter for folkeoplysning

Centerleder DLF
Souschef DLF
Konsulent DLF

9: Grænsedragningen gælder tillige stillinger ved Træningsskolen (AMU-center Drager)
og ved Skovskolen.
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C. STILLINGER MED ANDEN ARBEJDSGWERPÆRT

Daghojskoler

Underviser, leder, vejleder LVTJ

Selve•j ende produktionsskoler

Forstander, viceforstander, afdelingsleder, lærer DPL

Idrætsorganisationer og øvrige organisationer inden for
folkeoplysningsoinrådet

Konsulent LVU

Nedenstående selvqjende institutioner, der bl.a. udfører
opgaver i relation til voksenhandicapområdet: 5-81

Kontoret for Døve, København
Videnscenter for Stammen, København
Videnscenter for Døvblindblevne, Herlev
Helhedsbehandling af Voksne Hørehæmmede, Aalborg
Center For Totalkommunikation, København
Center for Hjerneskadede, København

Danske skoler i Sydslesvig:

Skoledirektør, viceskoledirektør, skoleinspektør,
viceskoleinspektør, skolekonsulent, lærer/overlæ
rer, børnehaveklasseleder DLF

Skolevæsnet i Grønland: (10)

GLF

10: Grønlands Lærerforening er anmodet om at udarbejde en oversigt over de stillinger,
som tilslutningen til LC omfatter.
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Frie grundskoler

Pædagogisk personale (11), (12) BUPL

Fritidspædagog ved kostskoleafdelinger SL

.

.

11: Ved pædagogisk personale forstås pædagoger og personale, der på anden måde er
kvalificeret til arbejdet, som ansættes til varetagelse af følgende arbejdsopgaver:
1. Pædagogiske arbejdsopgaver i skolefritidsordninger,
2. Pædagogiske arbejdsopgaver uden for den egentlige undervisning (“skoleassisten

Ler”),
3. Medhjælp til varetagelse af undervisning i børnehaveklasser og/eller den samordne

de indskoling (“børnehaveklasseassistenter’)
4. Pædagogiske sttteforanstaltninger og andre særlige hjælpefunktioner over for elever

(“stMtepædagoger”).

12: Pædagogisk personale med kornbinationsbeskæftigelse til undervisning er omfattet
af en dobbeltorganiseringsaftale mellem BUPL og FGL.
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Bilag i

Lærer ved psykiatriske hospitaler 5-81

Lærer ved psykiatriske dag/døgncentre 5-81

Lærer og leder ved Sølund, døgninstitution for
handicappede, Århus Amt 5-81

Forstander og lærer ved Synscentralen, Århus Amt 5-81

Lærer ved Høreklinikken, Odense Sygehus, Fyns Amt S-81

Projektieder for SAMU, Vejle Amt S-81

Lærer ved Kursuscentret, Århus Amt LVU .
Uddannelseskonsulent ved Kursuscentret for sund
hedsvæsenet, Vejle Amt DLF
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