
Forretningsførerkursus 2019

13. Marts

Ansættelsesvilkår og personalejura 



Før vi starter

• Dialogworkshop –> Spørgsmål undervejs og cases

• Har i spørgsmål med, som I gerne vil have belyst?



Oversigt for wokshop

1. Regelgrundlag(Lov & bekendtgørelser)

2. Kontrakter & personalepolitik

3. Personalepolitik/case

4. Afrunding



Regelgrundlaget

Primære love (direkte lovgivning):
Højskoleloven

• ”§ 18. For forstandere, viceforstandere og lærere skal løn- og 

ansættelsesvilkår følge de af finansministeren aftalte eller fastsatte 

bestemmelser, herunder vedrørende pensionsforhold.”

Ansættelsesbekendtgørelsen

• ”§ 30. Skolens ledelse fastsætter løn- og personalepolitikken efter 

drøftelse med medarbejderne”.

Tilskudsbekendtgørelsen

Ansættelseskontrakt(TAP)

Hvad med en overenskomst? Dom fra Østre Landsret i 2002



Baggrundsret (udfyldende 

lovgivning):
Ansættelsesbevisloven

Funktionærloven

Arbejdsmiljøloven

Persondataforordningen

Aftaleloven

Lov om tidsbegrænset ansættelse

Ferieloven

Forældelsesloven

Forskelsbehandlingsloven

Fleksjob 

Ligebehandlingsloven

LAB-loven

Sygedagpenge/barselsdagpengelove

G-dage bekendtgørelsen

Markedsføringsloven

Forvaltningsloven

• Osv.



Baggrundsret forsat

• Præceptive love

– Ansættelsesbevisloven

– Funktionærloven

• Indskrevet i AB eller kontrakt

– Barselsregler

– 6. ferieuge



Baggrundsret eksempel 1

• Sammenblanding af regler der skal overholdes –

F.eks. AB og ansættelsesbevisloven

• Spørgsmål fra højskole: 

”Vi har elevers stamdata, herunder email, må vi 

sende en mail til dem angående nye kurser?”



Eksempel på ”sammenblanding” 

af baggrundsret

• Persondataloven og 

markedsføringsreglerne

• Forskellen på praksis 

vedr. sanktioner

• Link til dom

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/nyheder/forbrugerombudsmanden/pressemeddelelser/2019/kursusvirksomhed-idoemt-rekordstor-boede-for-spam/


Baggrundsret eksempel 2

• ”Clash” mellem lejeloven og højskoleloven

• Kan der laves en tidsbegrænset udlejning til en 3. 

person af en lærerbolig?

• Med hvilken begrundelse?





Udfyldning af kontrakt

Information på FFDs hjemmeside(ffd.dk) f.eks:

Standardkontrakter

Løntabel 

- Pædagogisk personale

- TAP

Lønundersøgelser

-Husk: Telefonopkald til huset

http://ffd.dk/media/6993/ansttelseskontrakt_hoejskolelaerere.pdf
http://ffd.dk/media/7021/tap_undersoegelse-2016.pdf


Drøftelser

Grupper af 3 personer. 10 minutter til drøftelse og hurtig opsummering.

- Ansættelser generelt – Hvordan udfyldes en ansættelseskontrakt for lærere? 

For TAP?

- Hvordan behandler skolen funktions-/kvalifikationstillæg ved ansættelser?

- Personalehåndbog – Henvises der til en i kontrakten?

- Er der særlige problemstillinger FFD skal se på? 



Fokusområde i dag -

Personalepolitik

• Personalepolitik som styrings- og 

forventningsafstemmende værktøj (2 grupper 

ansatte – Pædagogisk og TAP) 

• Nuværende Ansættelsesbekendtgørelse er fra 1. 

august 2016 

• § 30: Skolens ledelse fastsætter løn- og 

personalepolitikken efter drøftelse med 

medarbejderne. 



Personalepolitik/håndbog 

• Hvem skal lave en håndbog? Bestyrelse, ledelse, 

medarbejdere?

• Arbejdsgivers udmelding om, hvordan skolen praktiserer sit 

værdigrundlag, kostskolen, det almene og samværet 

• Signalerer pligter og goder for medarbejderen(spiller 

dermed sammen med/uddyber jobopslag, ansættelsesbrev 

og den daglige praksis) 

• Skaber klarhed – på godt og ondt 

• Skaber ledelses- og styringsgrundlag. Især til mellemledere 

• Skal bruges for at have værdi 

• Gælder pr. hvornår? 



Personalehåndbog omfatter -

typisk: 

•Politik for: Ansættelse, Fastholdelse, Afskedigelse 

•Lønpolitik 

•Politik for kompetenceudvikling og Seniorpolitik 

•Sygefraværspolitik 

•Mobbepolitik – Rygepolitik – Stresspolitik 

•Sikkerheds- og sundhedspolitik 

•Persondatapolitik 

•IT- og kommunikationspolitik 

•Mv. 

• Har I en personalehåndbog? 



Case - Personalepolitik

Fastlæggelse af personalepolitik på højskolen. 

1. Skal personalepolitikken tilstræbe fælles vilkår eller individuelt 

aftalte vilkår? I forhold til bl.a.:

- Tjenestefrihed ved lægebesøg

- Pensionsforhold

- Løntillæg

- Fastholdelsespolitik

- Timetælling ved undervisning

- Lærerboliger

https://pav.modst.dk/sygdom/laegebesoeg-mv-i-arbejdstiden/


Ophør af ansættelse – Efter AB 

eller som TAP

• Knap 3 år siden ny AB blev indført. Sindet 

erklæring – Udfordring med formelle krav?

• Bortvisning, opsigelse, fratrædelsesaftale?

• Hvis parterne ikke er enige? Voldgiftinstans?



Afrunding

• Spørgsmål fra start eller undervejs?

• Mere personalepolitik → senere 



Hvad kan FFD bidrage med?

• F.eks. I forbindelse med TAP-lønundersøgelser. Særligt fokus i 

forhold til tidligere?

• Lejeboligundersøgelse

• Andet?

http://ffd.dk/media/7021/tap_undersoegelse-2016.pdf


Kontakt FFD

Thor West Nielsen
Chefkonsulent
twn@ffd.dk
21606238

Viggo Mellerup
Juridisk konsulent
vm@ffd.dk
51165389
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