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Vedlegg 6 Undervisningspersonalets  
lønnsfastsettelse og  
innplassering  
i stillingskode

Følgende regler for lønnsinnplassering fastsettes:
Tilsatte i undervisningsstilling innplasseres i stillingskodene (stk.) 7961 Lærer, 
7962 Adjunkt, 7963 Adjunkt med tilleggsutdanning, 7965 Lektor og 7966 
Lektor med tilleggsutdanning etter reglene i tariffavtalen basert på normert 
studietid (studiepoeng/vekttall). Godkjenning av normert studietid (studie-
poeng/vekttall) foretas av utdanningsinstitusjonene og kan ikke overprøves 
av tilsettingsmyndigheten.

Innplassering i stk. 7961 Lærer, 7962 Adjunkt, 7963 Adjunkt med tilleggsutdan-
ning, 7965 Lektor og 7966 Lektor med tilleggsutdanning forutsetter fullført 
faglig og pedagogisk utdanning. Ved innplassering teller praktisk pedago-
gisk utdanning (PPU) med det antall studiepoeng/vekttall som utdanningen 
utgjorde på det tidspunkt den ble tatt, likevel slik at all godkjent PPU fastsettes 
til minst 30 studiepoeng/10 vekttall.

Stillingskode 7960 Lærer uten godkjent utdanning
Tilsatte i undervisningsstilling uten pedagogisk utdanning, men som fyller de 
faglige kravene til utdanning og har fag som er med i læreplanen i vedkom-
mende skoleslag, ved midlertidig eller fast stilling på vilkår eller vikartjeneste, 
innplasseres i stillingskode 7960 og får minstelønn som om vedkommende 
hadde fullført utdanningen i sin helhet.

Andre uten godkjent utdanning som tilsettes i undervisningsstilling, innplas-
seres i stillingskode 7960 og avlønnes minimum som fagarbeider.

Stillingskode 7961 Lærer
Tilsatte i undervisningsstilling som har godkjent faglig og pedagogisk utdan-
ning fra universitet eller høgskole tilsvarende 3 års normert studietid (180 
studiepoeng/60 vekttall), innplasseres i stillingskode 7961 Lærer.

Stillingskode 7962 Adjunkt
Tilsatte i undervisningsstilling som samlet har godkjent faglig og pedagogisk 
utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende 4 års normert studietid 
(240 studiepoeng/80 vekttall), innplasseres i stillingskode 7962 Adjunkt.
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Stillingskode 7963 Adjunkt med tilleggsutdanning
Tilsatte i undervisningsstilling som har godkjent faglig og pedagogisk utdan-
ning tilsvarende minst 5 års normert studietid (300 studiepoeng/100 vekttall), 
innplasseres i stillingskode 7963 Adjunkt med tilleggsutdanning.

Stillingskode 7965 Lektor
Tilsatte i undervisningsstilling som har godkjent faglig og pedagogisk utdan-
ning og godkjent mastergrad, hovedfagseksamen eller godkjent videreutdan-
ning på hovedfags-/mastergradsnivå tilsvarende minst 5 års normert studietid 
(300 studiepoeng/100 vekttall), innplasseres i stillingskode 7965 Lektor.

Stillingskode 7966 Lektor med tilleggsutdanning
Tilsatte i undervisningsstilling som har godkjent faglig og pedagogisk utdan-
ning og godkjent mastergrad, hovedfagseksamen og som samlet har godkjent 
utdanning fra universitet eller høgskole tilsvarende 6 års normert studietid 
(360 studiepoeng/120 vekttall) eller mer, innplasseres i stillingskode 7966 
Lektor med tilleggsutdanning.

Morsmålslærer
Tilsatte som skal gi undervisning i og på morsmål for fremmedspråklige elever 
og som har godkjent lærerutdanning og eventuelt tilleggsutdanning fra Norge 
og hjemlandet, innplasseres i stillingskodene 7961 Lærer, 7962 Adjunkt, 7963 
Adjunkt med tilleggsutdanning, 7965 Lektor, 7966 Lektor med tilleggsutdan-
ning etter reglene i tariffavtalen om normert studietid.

Merknader
Tidligere godkjent kompetanse
Alle med lærerutdanning godkjent etter tidligere regler eller ved dispensasjon har frem deles 
gyldig kompetanse. Disse innplasseres i stillingskoder lik den godkjenning de fikk. Innplas-
sering i stillingskode etter videreutdanning skjer ut fra samlede studiepoeng/vekttall.

Videreutdanning
Tilfredsstiller en lærer/adjunkt/lektor som har tatt tilleggsutdanning i fag som er med i 
lære planen i vedkommende skoleslag, kravene til å bli innplassert i en ny stillingskode, skal 
dette skje med virkningstidspunkt fra 1.8. for dokumentert tilleggsutdanning med avlagt 
eksamen i vårsemesteret, og 1.1. for dokumentert tilleggsutdanning med avlagt eksamen i 
høstsemesteret. Det forutsettes at dokumentasjon framlegges arbeidsgiver så snart den 
foreligger. Ved innplassering i ny kode beholdes tjenesteansienniteten og lokale lønnstillegg 
gitt i tillegg til tidligere minstelønn, dog slik at man ikke beholder lokale tillegg som doku-
mentert er gitt for den samme tilleggsutdanning som inngår i grunnlaget for innplassering 
i ny stillingskode.
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Faglærere i yrkesfaglige utdanningsprogram
Tilsatte i undervisningsstilling som har godkjent fagbrev, svennebrev eller annen yrkes-
faglig utdanning i videregående opplæring, 2-års yrkesteoretisk utdanning ut over videre-
gående skoles nivå og 4 års yrkespraksis etter fullført videregående opplæring og pedago-
gisk kompetanse (PPU) innplasseres i stillingskode 7962 Adjunkt. Tilsvarende gjelder for 
tilsatte i undervisningsstilling som har godkjent fagbrev, svennebrev eller annen yrkes-
faglig utdanning i videregående opplæring, 4 års yrkespraksis etter fullført videregående 
opplæring og fullført 3-årig yrkesfaglærerutdanning.

Kompetansen faglærere i yrkesfaglige utdanningsprogram tilegner seg gjennom videre-
utdanning utenom universitets- og høgskoleutdanning er en viktig del av fylkeskommune-
nes kompetansebeholdning. Forhandlinger om endret lønn som følge av relevant videre-
utdanning føres av lokale parter i henhold til forhandlingsbestemmelsene i HTA kap. 4.

Morsmålslærer med andre kvalifikasjoner enn godkjent lærerutdanning
Tilsatte som skal gi undervisning i og på morsmål for fremmedspråklige elever og som ikke 
har godkjent lærerutdanning fra Norge eller hjemlandet, tilsettes midlertidig og innplasse-
res i stillingskode 7961 Lærer.


