Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders
og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken,
Lauenborg og Oldenborg,
Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:
I
Undervisningspligt.
§ 1.
Undervisningspligten indtræder for et Barn med Begyndelsen af det første Skolehalvaar, efter at det har
fyldt 7 Aar. Dog kan det paa Begæring af dets Forældre optages i den offentlige Skole fra Begyndelsen af det
første Skoleaar, efter at det har fyldt 6 Aar.
Hvad der gælder Forældre, gælder her som i øvrigt i denne Lov ogsaa Værger og Husbonder.
Optagelse i den offentlige Skole finder Sted ved et Skolehalvaars Begyndelse. Undtagelsesvis kan der dog,
naar særlige Omstændigheder foreligger, saasom Forandring af Opholdssted eller Sygdom, med
Skolekommissionens Samtykke afviges fra denne Bestemmelse. Ved Skoler med særlig Pogeklasse eller dertil
svarende Forberedelsesklasse er Skolekommissionen berettiget til at optage Børn i denne Klasse til enhver Tid.
Underviisningspligten ophører med Slutningen af det Skolehalvaar, i hvilket Barnet har fyldt 14 Aar, og det
kan ikke forblive i den offentlige Skole ud over dette Tidspunkt, uden at Kommunalbestyrelsen efter
Skolekommissionens Indstilling hat givet sit Samtykke dertil.
Har et Barn, der i Sommerhalvaaret fylder 14 Aar, ved den foregaaende Foraarsprøve godtgjort at have
naaet Skolens Maal, kan det paa Begæring af dets Forældre udskrives af Skolen, naar særlige Forhold i
Hjemmet efter Skolekommissionens Skøn tale derfor.
Lov af 2den Maj 1855 §§ 3 og 4 ophæves.
§2

Naar Forældre uden lovlig og vedkommende Lærer meddelt Grund lade deres til den offentlige Skole
henviste Børn forsømme Skolen, blive de herfor af vedkommende Kommunalbestyrelse at ikende en Bøde af 12
Øre for hver Dag, noget af deres Børn saaledes har forsømt Skolen i en Maaned. Udvises saaden
Forsømmelighed i mere end en Maaned af Skolehalvaaret, bliver Bøden til 25 Øre, 50 Øre og 1 Kr for hver
forsømt Dag, henholdsvis i 2den, 3die og 4de eller senere Maaneder. Naar disse Bøder ikke udredes, ville de
være at søge inddrevne ved Udpantning, og de Beløb, som ikke saaledes indkomme, blive at afsone i
Overensstemmelse med de i Lov af 16de Februar 1866 § 1 indeholdte Forskrifter. I Tilfælde af Afsoning
sammenlægges Bøderne for alle Børn, for hvis Skolegang een Person har Ansvaret. For enkeltvis
forekommende Forsømmelser er Kommunalbestyrelsen berettiget til at undlade at ikende Bøder, hvor særlige
Omstændigheder tale derfor.
§ 3.
Senest den 5te i hver af Maanederne Januar, Marts, Maj, Juli, September og November har Læreren at
tilstille Kommunalbestyrelsen en Fortegnelse i 2 Eksemplarer over de i de to sidst forløbne Maaneder
stedfundne Forsømmelser af Skolens Børn, affattet i den Form, som nærmere fastsættes af Ministeriet for
Kirke- og Undervisningsvæsenet.
Er der ansat flere Lærere ved en Skole, bliver arbejdet ved den nævnte Fortegnelses Udfattelse at fordele
mellem dem.
Inden den 15de i hver af de nævnte Maaneder afholder Kommunalbestyrelsen derefter Møde om Sagen, og
ved Maanedens Udgang indkræves de endnu ikke udredede Bøder.
§ 4.
Senest 8 Dage efter de i § 3 ommeldte Møder indsender Kommunalbestyrelsen til Skoledirektionen det ene
Eksemplar af Fortegnelsen over Skoleforsømmelser i de sidst forløbne 2 Maaneder tilligemed Oplysning om de i
Henhold dertil i hvert enkelt Tilfælde trufne Afgørelser og om, hvorvidt de for de næstforegaaende 2 Maaneder
ikendte Bøder ere Udredede eller afsonede.
§ 5.
Ministeren skal være bemyndiget til, naar Skoledirektionen og Kommunalbestyrelsen derom ere enige, paa
højst 5 Aar ad Gangen at lade Bestemmelser, sigtende til paa anden Maade end ved Paatale eller Straf at
modarbejde Skoleforsømmelser, træde i Kraft.

Det i Anordningerne af 29de Juli 1814 indeholdte Paabud om halvaarlig Advarsel fra Prædikestolene til
Forældre, Værger og Husbonder ophæves.
II.
Undervisningens Ordning og Omfang.
§ 6.
Børnene i den offentlige Skole inddeles i Klasser efter Alder, Fremgang og Modenhed. Saa længe en Skole
paa Landet med een Lærer ikke i to paa hinanden følgende Aar har været søgt af over 35 Børn, kan dog
Undervisningen eller en Del af denne med Skoledirektionens Samtykke foregaa i een Klasse for samtlige
skolesøgende Børn.
§ 7.
Naar i en offentlig Skole i Købstæderne eller paa Landet Gennemsnitstallet af Børnene i Skolens – derunder
Forskolens – Klasser, beregnet efter Gennemsnittet af Børnetallet i Kalenderaaret, i to paa hinanden følgende
Aar har overskredet henholdsvis 35 og 37, skal Gennemsnitstallet bringes ned til disse Grænser i
Overensstemmelse med Reglerne i denne Lovs § 8.
Lov af 8de Marts 1856 § 1 ophæves.
§ 8.
Hvor Børnetallet i Skolen enkelte Klasser gør en Forandring i den bestaaende Ordning nødvendig i Henhold
til denne Lovs § 7, 1ste Stykke, kan en saadan Forandring tilvejebringes paa en af nedennævnte Maader,
nemlig ved:
1) Oprettelse af en Forskole;
2) Oprettelse af en ny Klasse og et nyt Lærerembede ved Skolen;
3) Oprettelse af en ny fuldstændig Skole;
4) Henvisning af Ældre Børn fra flere Skoledistrikter til en enkelt bestaaende Skole eller Oprettelse af en
formaalstjenlig beliggende Skole for saadanne Børn;
5) Overenskomst med en privat Skole om, at denne mod et Vederlag overtager et vist Tal af Kommunens
undervisningspligtige Børn, saaledes at der med Hensyn til Skolegangens Stadighed føres samme Tilsyn med de
Børn, der undervises paa denne Maade, som med de Børn, der undervises i Kommunens Skoler. Denne Ordning
af et Barns Undervisning skulle dog dets Forældre til enhver Tid gyldig kunne modsætte sig;
6) Overenskomst med en Nabokommune om, at denne overtager et vist Tal af Kommunens
undervisningspligtige Børn til Undervisning.
Bestemmelse om de under 1 – 4 ommeldte Foranstaltninger træffes gennem Kommunens Skoleplan, jfr.
Nedenfor § 12, alt under Hensyn til Undervisningens Tarv eller Udgifternes Størrelse, Vejlængderne eller andre
stedlige Forhold.
De under 5 – 6 nævnte Overenskomster kunne for 1 til 3 Aar ad Gangen med Skoledirektionens Samtykke
vedtages af Kommunalbestyrelsen.
§9

Forskole kan holdes i Kommunens Skolebygninger eller med Skoledirektionens Samtykke i lejede eller
overladte Lokaler.
Naar ny Bygninger opføres eller ældre udvides til Brug for Forskoler, blive Bestemmelserne om Skolestuer i
Lov af 8de Marts 1856 § 2 at følge. Lejede eller overladte Lokaler bør ligeledes saa vidt muligt fyldestgøre disse
Bestemmelser, ligesom der altid bør sørges for tilstrækkelig Ventilation.
§ 10.
Forskolen og de dertil svarende Klasser skulle saa vidt muligt gennem Anskuelsesundervisning forberede
den senere Undervisning. Børnene skulle lære at læse, at skrive, at regne med hele Tal og at synge lettere
Børnesange og Salmer. Endvidere skulle de væsentlig gennem Fortælling og Genfortælling, lære Bibelhistorie
og Fædrelandets Historie og Geografi i Udtog.
Undervisningen i de offentlige Skolers øvrige Klasser omfatter:
a) i Købstæderne:
Mundtlig og skriftlig Dansk (mindst 287 Timer aarlig i Gennemsnit i hver Klasse), Religion, Skrivning,
Regning, Historie, Geografi, Sang, Tegning, kvindelig Haandgerning og for Drengene tillige Gymnastik. Desuden
skal der efter Forslag af Skolekommissionen og nærmere Bestemmelse i Undervisningsplanen kunne optages
Undervisning i Naturkundskab, sløjd, Gymnastik for Pigerne og kvindelig Husgerning, samt, hvor en
videregaaende Undervisning tilsigtes, i Matematik og levende Sprog;

b) paa Landet:
Mundtlig og skriftlig Dansk (mindst 287 Timer aarlig i Gennemsnit i hver Klasse), Religion, Skrivning,
Regning, Historie, Geografi, Sang og for Drengene tillige Gymnastik. Hvor der i Skoledistriktet er ansat en
Lærerinde, skal der ogsaa undervises i kvindelig Haandgerning. Desuden skal der efter Forslag af
Skolekommissionen og nærmere Bestemmelse i Undervisningsplanen kunne optages Undervisning i
Naturkundskab, Sløjd og Gymnastik for Pigerne.
De Læremidler, der kun bruges paa Skolen, anskaffes til samtlige Børn for Kommunens Regning.
§ 11.
Der skal i de offentlige Skoler i Købstæderne og paa Landet undervises i mindst 41 Uger om Aaret.
I Skolerne i Købstæderne skulle Klasserne i gennemsnit have mindst 21 Timers Undervisning om Ugen,
herunder ikke medregnet det Antal Timer, i hvilke der efter Undervisningsplanen vil være at undervise i
Gymnastik, kvindelig Haandgerning, Tegning, Sløjd og kvindelig Husgerning. I Skolerne paa Landet skal hver
Klasse aarlig have mindst 18 Timers Undervisning om Ugen i Gennemsnit, herunder ikke medregnet det Antal
Timer, i hvilke der efter Undervisningsplanen vil være at undervise i Gymnastik, kvindelig Haandgerning og
Sløjd.
§ 12.
For hver Kommunes Vedkommende udarbejdes af Kommunalbestyrelsen efter Forslag af
Skolekommissionen en Skoleplan, indeholdende Bestemmelser om a) Skolernes Tal og Distriktsomraade, b)
Lærernes Tal og Lønning. Planen sendes til Skoledirektionen, med hvis Indstilling den derefter forelægges
Ministeren til Stadfæstelse,
Skoleplanen kan til enhver Tid ændres, for saa vidt saadant anses for hensigtsmæssigt eller nødvendigt af
Hensyn til Bestemmelserne i denne Lov, og skal hvert 10de Aar underkastes et Gennemsyn, i begge Tilfælde
under Iagttagelse af den ovenfor nævnte Fremgangsmaade.
§ 13.
Endvidere skal der for samtlige offentlige Skoler i Kommunen af Kommunalbestyrelsen efter Forslag af
Skolekommissionerne udarbejdes en Undervisningsplan, indeholdende Bestemmelser, a) om Undervisningens i
Klasserne er fælles eller sondret for Drenge og Piger, b) om Undervisningen for den enkelte Klasse, c) om
Skolegangsordene, d) om Undervisningsfagene og disses Timetal, e) om det Maal, hvortil der i de enkelte Fag
bør naas i hver Klasse m. m.
Denne Plan indsendes af Kommunalbestyrelsen til Skoledirektionens Stadfæstelse. Skønner
Skoledirektionen, at der i Planen bør foretages Ændringer, som Kommunalbestyrelsen vægrer sig ved at tage til
Følge, bliver Sagen at forelægge Ministeren til endelig Afgørelse. Undervisningsplanen kan til enhver Tid ændres
og skal hvert 10de Aar underkastes et Gennemsyn, i begge Tilfælde under Iagttagelse af den ovenfor nævnte
Fremgangsmaade.
Den godkendte Plan saavel som senere godkendte Ændringer i Planen udfærdiges i to Eksemplarer, hvoraf
det ene indsendes til Ministeren.
§ 14.
Ministeren bemyndiges til efter Forslag af den stedlige Skolebestyrelse dels at tillade, at Undervisningen i en
Pogeskole, Vinterskole eller Biskole, hvor der hidtil i enkelte Egne af Landet har været anvendt ueksaminerede
Lærere (Lærerinder), fremdeles besørges af en af Skoledirektionen anerkendt, ueksamineret, ikke fast ansat
Lærer (Lærerinde), for saa vidt og saa længe Børnetallet i denne Skole ikke overstiger 35, dels at indrømme
Tilladelse til Undervisningens Ordning paa tilsvarende Maade ved ny Skoler i paagældende Egne af Landet.
Endvidere bemyndiges Ministeren til, hvor særlige Forhold maatte tale derfor, ar bevilge Afvigelser fra de i
denne Lovs §§ 7, 10 og 11 fastsatte Bestemmelser, for saa vidt sadanne Afvigelser foreslaas af den stedlige
Skolebestyrelse.
III.
Lærerkaldelse m. m.
§ 15.
Tallet af de i Henhold til Lov af 6te Juli 1867 § 16 af Sogneraadet valgte Medlemmer af en Landkommunes
Skolekommission kan af Sogneraadet, hvor dette maatte anse saadant for heldigt, forhøjes til 4, saaledes at
mindst 2 vælges uden for Sogneraadet. Mindst 2 af Skolekommissionens valgte Medlemmer skulle i saa Fald
være Familiefædre eller Enker, som have undervisningspligtige Børn, idet dog Genvalg kan finde Sted, selv om
den paagældendes Børn, naar Valget sker, ikke længere ere undervisningspligtige.

§ 16.
Naar et Lærerembede, der ikke besættes af Kongen, eller et Lærerindeembede bliver ledigt, har den
kaldsberettigede Myndighed snarest muligt at offentliggøre en Meddelelse herom i den ”Berlingske Tidende”
med nøjagtige Oplysninger om de Embedet tillagte Indtægter og samtidig at indkalde Ansøgninger med 4 Ugers
Varsel.
De inden denne Frist indkomne Ansøgninger sendes af den kaldsberettigede Myndighed til vedkommende
Kommunalbestyrelse tilligemed en Fortegnelse over de Ansøgere, som mangle de i § 17 foreskrevne Betingelser
for at kunne komme i Betragtning.
Skulde Kommunalbestyrelsen finde, at nogen uden gyldig Grund er optagen paa sidstnævnte Fortegnelse,
kan den indstille Spørgsmaalet til Ministerens Afgørelse.
Kommunalbestyrelsen indstiller derefter i et Møde, hvori Skolekommissionen dog uden at have Stemmeret
deltager, 3 af Ansøgerne til den kaldsberettigede Myndighed, der blandt de indstillede kalder den, som den
finder mest skikket til Embedet, samt meddeler ham Kaldsbrev.
Finder den kaldsberettigede i Henseende til udvist Lærerdygtighed og moralsk Vandel ingen af de indstillede
skikket eller værdig til Embedet, tilbagesendes Indstillingen til Kommunalbestyrelsen med Angivelse af de
Grunde, hvorfor den er forkastet. Finder Kommunalbestyrelsen, efter at have gjort sig bekendt disse, ikke
Anledning til at gøre ny Indstilling, tilkommer Afgørelsen Ministeren, til hvem samtlige Ansøgninger og Akter da
indsendes.
Findes der blandt de indstillede nogen af de paa den kaldsberettigedes ovennævnte Fortegnelse opførte
Ansøgere, er den kaldsberettigede Myndighed ikke bunden til Indstillingen, men kan blandt samtlige Ansøgere
kalde den, som den finder mest skikket til Embedet.
Er der om et Embede ikke tre egnede Ansøgere, sker der paa ny Indkaldelse af Ansøgninger paa
ovennævnte Maade. Kommer der heller ikke herefter det fornødne Antal, indstilles Sagen til Ministerens
Afgørelse.
Overlærere (Inspektører, Førstelærere) i Købstæderne udnævnes ligesom hidtil af Kongen.
§ 17.
For at kunne opnaa fast Ansættelse i den offentlige Folkeskole kræves ved alle Embeder i Købstæderne eller
paa Landet, Forskoleembeder undtagne, at vedkommende har bestaaet de Lov af 25de Juli 1867 og Lov af 30te
Marts 1894 anordnede Prøver, og ved Folkeskoleembeder, at vedkommende enten har bestaaet disse Prøver,
eller har opnaaet Modenhedsbevis fra Forskoleseminariet i Vejle eller fra et andet Seminarium, som af
Ministeren er anerkendt som berettiget til at uddanne Forskolelærerinder.
Til fast Ansættelse i Andenlærerembeder paa Landet kræves endvidere for dem, der have aflagt Prøve efter
Lov af 30te Marts 1894, at vedkommende fyldestgør den i bemeldte Lovs § 13 angivne Fordring om mindst eet
Aars Sysselsættelse med praktisk Skolegerning, og ved Embeder i Købstæder (Forberedelsesklasser undtagne),
at vedkommende har fyldt 25 Aar og i mindst 4 Aar ifølge Skolekommissionens Vidnesbyrd har virket
tilfredsstillende i Skolens Tjeneste.
Ministeren skal være bemyndiget til under særlige Forhold at tillade Afvigelser fra ovenstaaende
Bestemmelser.
§ 18.
Skønner Skolekommissionen og Kommunalbestyrelsen, at en Lærer eller Lærerinde ikke gør Fyldest i sin
Stilling, er Kommunalbestyrelsen berettiget til at gøre Indstilling til Skoledirektionen om hans Afskedigelse.
Spørgsmaalet herom bliver da af Skoledirektionen at indstille til Ministeren, der afgør, om Sagen skal forfølges,
og i saa Tilfælde, om Læreren skal afskediges eller kun forpligtes til at holde Hjælpelærer. Ingen Afskedigelse
med Pension kan finde Sted, før der er indhentet Erklæring fra vedkommende Skoleraad.
§ 19.
Naar en Lærer har fyldt 70 Aar, er han berettiget til at kræve sin Afsked med Pension efter Loven.
Gør han ikke Brug af denne Ret, kan Kommunalbestyrelsen kræve ham afskediget, i hvilket Tilfælde der
ligeledes tillægges ham Pension efter Loven.
IV.
Lærernes Løn m. m.
§ 20.
De ved Skolerne i en Købstad fast ansatte Lærere og Lærerinder lønnes med stigende Pengelønninger, der
fastsættes i overensstemmelse med en af de nedenstaaende Skalaer, saaledes at Valget mellem disse, efter
Forhandling med Kommunalbestyrelsen, træffes af Ministeren under Hensyn til Kommunale Forhold i det hele:

For Lærere.

Laveste Skala
Højeste Skala
I de 2 første
Kr.
- - 3 næste
- - 5
- - 5
- - 5
- - følgende
-

Aar

. . . . .

900 Kr.

-

. . . . .

1,000

-

. . . . .

-

Mellemste Skala
1,000 Kr.

1,000

-

1,100

-

1,100

1,200

-

1,350

-

1,500

. . . . .

1,600

-

1,700

-

1,800

-

. . . . .

1,800

-

1,900

-

2,000

-

. . . . .

2,000

-

2,200

-

2,400

For Lærerinder.
Laveste Skala
Højeste Skala
I de 2 første
Kr.
- - 3 næste
- - 5
- - 5
- - 5
- - følgende
-

Mellemste Skala

Aar

. . . . .

700 Kr.

800 Kr.

800

-

. . . . .

800

-

900

-

900

-

. . . . .

900

-

1,000

-

1,000

-

. . . . .

1,100

-

1,200

-

1,250

-

. . . . .

1,200

-

1,300

-

1,350

-

. . . . .

1,300

-

1,400

-

1,500

Der tillægges Overlærerne (Førstelærerne) som Begyndelseslønning den højeste Lærerlønningved
paagældende Skole samt som Lønningstillæg, der fastsættes under Hensyn til, hvilken af de ovennævnte
Skalaer der er den gældende ved Skolen, henholdsvis 200 Kr., 300 Kr. og 400 Kr. hvert 4de Aar indtil 600 Kr.,
900Kr. og 1,200 Kr.
Efter Indstilling af Kommunalbestyrelsen kan Ministeren dog for en Kommunes hele Skolevæsen eller Dele
deraf godkende stigende Lønninger, ved hvilke der anvendes en noget højere Skala, dog at der ikke herved
paabyrdes Statskassen højere Bidrag til Lærerlønningerne (jfr. § 32, Litra a) end i Henhold til den højeste af de
foranstaaende Skalaer.
Der kan som hidtil til et Lærerembede knyttes kirkelige Forretninger, saaledes at de dermed forbundne
Indtægter af Højtidsoffer og Accidenser oppebæres af den paagældende Lærer; for saa vidt Udførelsen af
saadanne Forretninger maatte medføre en Nedsættelse i Lærerens ugentlige Timetal, vil Lønningen være
forholdsmæssig at nedsætte.
For besørgelse af Kirkesangerforretningener ydes der den Lærer, hvem disse maatte være overdragne, en
Godtgørelse af mindst 100 Kr.
§ 21.
De ved Skolerne paa Landet fast ansatte Lærere og Lærerinder lønnes med stigende Pengelønninger efter
nedenstaaende Regler.
Begyndelseslønningerne, der fastsættes af Ministeren efter Forhandling med Kommunalbestyrelsen, maa
ikke være under 700 Kr. eller over 900 Kr. for en Første- eller Enelærer, ikke under 500 Kr. eller over 700 Kr.
for en Andenlærer eller Lærerinde og ikke under 400 Kr. eller over 600 Kr. for en Forskolelærerinde. Dog kan
der, hvor særlige Forhold maatte Tale derfor, godkendes Begyndelseslønninger, der for Første- og Enelærere
ere indtil 100 Kr. lavere eller indtil 200 Kr. højere og for Forskolelærerinderne ere indtil 50 Kr. henholdsvis
lavere eller højere end de angivne Grænser.
Ved Fastsættelse af Begyndelsesløningerne for de i en Kommune alt bestaende Embeder og for dem, der
ved nærværende Lovs Ikrafttræden ville være at oprette i Henhold til Lovens § 7, skal det iagttages, at det
samlede Beløb af disse Begyndelseslønninger i Forbindelse med de Vederlag for Kirkelige Forretninger, som det
vil paahvile Kommunen at udrede, saa vidt muligt kommer til at svare til den samlede Værdi af de bestaaende
Embeders Kornløn, Jordlodsindtægter, Fourage, Højtidsoffer og Accidenser samt Skolepenge, Godtgørelse for
kirkelige Forretninger og anden Pengeløn, der maatte være Embedet som saadant tillagt som Vederlag for

nogen af de nævnte Lønningsdele, og navnlig skal det ikke kunne paalægges nogen Kommune at udrede mere
end det til denne samlede Værdi svarende Beløb for at bringe Begyndelseslønningerne op over 600 Kr., 500 Kr.
og 350 Kr. for henholdsvis en Første- eller Enelærer, en Andenlærer eller Lærerinde og en Forskolelærerinde. –
Værdiansættelsen af Jordlodden og Fouragen sker paa Kommunens Bekostning ved 3 faste Vurderingsmænd,
udmeldte i Henhold til Lov af 19de Marts 1869 om Udlaan i faste Ejendomme af umyndiges og andre under
offentligt Tilsyn staaende Midler m. m. – Værdien af Kornlønnen, af Højtidsoffer og Accidenser samt af
Skolepenge bestemmes ved en Beregning af det paagældende Embedes Gennemsnitsindtægter af disse
Lønningsdele for tiaaret 1888 – 97, saaledes at for Kornlønnens Vedkommende Kapitelstaksterne for disse Aar
blive at lægge til Grund. Hvor Højtidsofret er afløst for bestandig, vil Afløsningssummen være at lægge til
Grund ved Beregningen.
Lønningstillægene fastsættes for Første- og Enelærere til 200 Kr. hvert 5te Aar indtil 600 Kr., for
Andenlærere og Lærerinder til 100 Kr. hvert 3die Aar indtil 500 Kr. og for Forskolelærerinder til 50 Kr. hvert
3die Aar indtil 200 Kr. Efter 20 Aars Tjeneste faa Første- og Enelærere samt Andenlærere et yderligere Tillæg
paa henholdsvis 100 og 200 Kr.
Ueksaminerede, ikke fast ansatte Lærere og Lærerinder ved Pogeskoler, Vinterskoler eller Biskoler, som
lønnes af Kommunen med mindst 200 Kr., faa efter 3 Aars Tjeneste et Lønningstillæg paa 50 Kr. og efter 10
Aars Tjeneste et yderligere Tillæg paa 100 Kroner.
Efter Indstilling af Kommunalbestyrelsen kan Ministeren for et eller flere af Lærerembederne i
vedkommende Kommune godkende højere Begyndelseslønning og Lønningstillæg efter højere Skala end
ovenfor angivet, dog at der ikke ved disse sidste paabyrdes Statskassen højere Bidrag til Lærerlønningerne end
det i § 32 Litra b hjemlede.
Foruden den stigende Pengelønning tillægges der samtlige fast ansatte Lærere og Lærerinder Bolig og
Brændsel efter de hidtil gældende Regler samt en Have, der for Første- og Enelærere skal være mindst 2 Skpr.
Land og for de øvrige Lærere og Lærerinder mindst ½ Skp. Land. Hvor en saadan Have ikke uden
uforholdsmæssig Bekostning kan tilvejebringes umiddelbart ved Lærerboligen, kan der tillægges Embedet et
aarligt Pengevederlag i Stedet. Størrelsen af dette Vederlag, der i intet Tilfælde maa udgøre mere end 50 Kr.,
fastsættes af Ministeren efter Forhandling med Kommunalbestyrelsen.
De ved Lærerembederne forud for denne Lovs Ikrafttræden udlagte Haver forblive uforandrede.
For Besørgelsen af Kirkesanger- og Kirkebylærerforretningerne ydes der Lærerne et Vederlag paa
henholdsvis 100 Kr. og 50 Kr. Den Kirkebylærerne i Henhold til Anordningen af 29de Juli 1814 for Landet Bilag
A. § 34 paahvilende Forpligtelse til at besørge Klokkernes Ringning bortfalder, idet disse Forretninger for
Fremtiden ville være at besørge ved Sogneraadets Foranstaltning for Kommunens Regning.
§ 22.
Naar Tallet af de faste Lærerkræfter ved en Skole paa Landet er over 3, derunder ikke medregnet
Lærerkræfterne ved en til Skolen knyttet Forskole, skal Ministeren være bemyndiget til at bestemme, at
Halvdelen af Lærerne og Halvdelen af Lærerinderne eller for begge Klassers Vedkommende, hvis Tallet af disse
er ulige, Flertallet lønnes henholdsvis efter de i denne Lovs § 21 givne Regler for Lønning af Første- eller
Enelærere og efter den i § 20 angivne laveste Skala for Lærerinder.
Hvor der i en Landkommune som Følge af spredt Beboelse hidtil har bestaaet saakaldte Biskoler (faste
Embeder) med et forholdsvis ringe Børnetal, skal Ministeren være Bemyndiget til at bestemme, at Lønningen
for Lærerne ved saadanne Skoler, uden Hensyn til at Skolen søges af undervisningspligtige Børn i alle Aldre,
fastsættes efter de i § 21 givne Regler for Andenlæreres Lønning, dog at der vil være at tillægge saadanne
Embeder Bolig med Have for en Gift Lærer og anordningsmæssigt Brændsel.
§ 23.
Lønningstillægene for samtlige lærer- og Lærerindeembeder beregnes i Forhold til den Tid, i hvilken den
vedkommende har beklædt en Lærerstilling af den paagældende Art uden Hensyn til, om Ansættelsen har
fundet Sted i et eller flere Embeder, samt saaledes, at Tiden, i hvilken Læreren eller Lærerinden har været
konstitueret i Embedet eller som Timelærer i almindelige Undervisningsfag har undervist der for fast ansatte
Lærere eller Lærerinder gældende Timetal, medtages ved Beregningen.
Ved Beregningen af Tjenestealderen for en i Henhold til §§ 21 og 22 lønnet Første- eller Enelærer ved en
Skole paa Landet eller for en Lærer ved en Købstadsskole medregnes den Tid, i hvilken den paagældende
maatte have været ansat i en offentlig Skole i Kjøbenhavn eller i et henholdsvis til den sidst nævnte eller til den
først nævnte Klasse hørende Embede.
For begge de nævnte Klassers Vedkommende samt for Lærerinderne ved en Købstadskole beregnes tidligere
Ansættelse i et Andenlærer- eller Lærerindeembede paa Landet med Halvdelen af Tjenestetiden i det tidligere
Embede. Den Lærer eller Lærerinde, der ved saadan Forflyttelse indtræder paa en lavere Lønning end den hidtil
oppebaarne, faar Forskellen mellem disse Lønninger udbetalt som personligt Tillæg, der efter
Omstændighederne delvis eller helt bortfalder ved Oprykning paa højere Lønning. Paa samme Maade forholdes
med Hensyn til Beregningen af Tjenestealderen og fastsættelsen af Lønningen for Lærerinder ved Skoler paa
Landet, naar de tidligere have været ansatte i et Forskolelærerindeembede.
Ingen Oprykning kan finde Sted, naar vedkommende Skolekommission og Kommunalbestyrelse gøre

Indsigelse derimod, dog kan vedkommende Lærer indanke Sagen til Skoledirektionens, eventuelt Ministerens
Afgørelse.
§ 24.
Den Lærer eller Lærerinde, som efter nærværende Lovs Bestemmelser vil faa en Lønning, der er lavere end
den samlede Lønning, som den paagældende ved Lovens Ikrafttræden oppebærer, beregnet efter de i § 21,
tredje Stykke, angivne Regler, faar Forskellen mellem disse Lønninger udbetalt som personligt Tillæg. Det
samme gælder med Hensyn til fremtidige Alderstillæg, for saa vidt Læreren ikke har oppebaaret forhøjet
Begyndelsesløn eller forhøjet Alderstillæg i Medfør af denne Lov.
Ved Beregning af Pension bliver det personlige Tillæg kun for saa vidt og paa samme Maade at tage i
Betragtning, som de Indtægter, hvorfor det er en Erstatning, efter de hidtil gældende Regler ere komne i
Betragtning.
§ 25.
Den et Lærer- eller Lærerindeembede tillagte aarlige Pengelønning vil for Kommunens Vedkommende være
at udbetale med 1/12 maanedlig forud. Statens Andel udbetales gennem Skolefonden ved hvert halvaars
Udgang..
§ 26.
Med Indførelsen af stigende Lønninger for Lærer- og Lærerindeembederne i Købstad- og Landkommunerne
bortfalde de Lønningsdele, som hidtil have været tillagte Embederne af Staten, Skolefondene og de enkelte
Kommuner, samt Skolepenge i Henhold til Lov af 8de Marts 1856 § 11, for saa vidt de ikke i Henhold til
nærværende Lovs Bestemmelser fremdeles maatte være Embedet tillagt. Er der ved Private Dispositioner eller
paa anden lignende Maade tillagt et Embede særlige Indtægter, der ifølge Dispositionens Indhold skulde tilfalde
vedkommende Lærer som et Tillæg til hans Lønning ud over de Beløb, hvormed denne udbetales af Staten eller
Kommunen, blive disse Indtægter fremdeles at bevare for Embedet.
Har der med et Lærer- eller Lærerindeembede i en Købstad hidtil været forbundet Bolig, kan denne efter
Kommunalbestyrelsens nærmere Bestemmelse fremdeles tillægges en af Lærerne eller Lærerinderne mod en
Afkortning i Lønning med det for Boligens Værdi i Skoleplanen fastsatte Beløb.
Afløsning af den et Lærerembede tillagte Jordlod og Fourage kan efter Skoledirektionens Indstilling bifaldes
af Ministeren, naar Kommunalbestyrelsen og Læreren ere enige om at ønske den. Ligger Jordlodden over 1,000
Alen fra Lærerboligen, og Læreren af den Grund maatte ønske Afløsning, kunne de paagældende Myndigheder
dog ikke modsætte sig en saadan ud over et Tidsrum af 5 Aar efter denne Lovs Ikrafttræden.
Ligesom Indtægterne af Jordlod og Fourage, hvor ingen Afløsning finder Sted, afkortes i Embedets Pengeløn
med et aarligt Beløb, der svarer til den i § 21, 3die Stykke, foreskrevne Værdiansættelse, saaledes blive disse
Indtægter, naar Afløsning maatte finde Sted, paa samme Maade at godtgøre vedkommende Lærer, dog at
denne saa vel som Kommunalbestyrelse er berettiget til at forlange ny Værdiansættelse, saafremt der paa det
Tidspunkt, da Afløsningen er vedtaget eller lovlig begæret, er forløbet mindst 5 Aar efter denne Lovs
Ikrafttræden.
Paa samme Maade afkortes de et Lærerembede paa Landet tillagte Indtægter af Højtidsoffer, for saa vidt
dette ikke er afløst for bestandig, og af Accidenser, indtil en Afløsning af disse Lønningsdele maatte finde Sted,
fra hvilket Tidspunkt den fulde for Embedet bestemte Pengeløn vil være at tillægge det.
§ 27.
Er en Lærer eller Lærerinde paa Grund af Sygdom eller af anden den vedkommende utilregnelig Aarsag ude
af Stand til at besørge den ham eller hende paahvilende Undervisning eller Dele af denne, udredes Halvdelen af
Vederlaget for den derved nødvendiggjorte Vikartjeneste af Skolefonden, dog saaledes, at det beror paa
vedkommende Skoleraads Bestemmelser, om saadant Bidrag skal ydes for et længere Tidsrum end 6
Maaneder.
§ 28.
Lærere og Lærerinder, som have haft fast Ansættelse i det offentlige Skolevæsens Tjeneste i 5 Aar, ere
efter deres fyldte 30te Aar berettiget til Pension, naar de faa Afsked paa Grund af en dem utilregnelig Aarsag.
Pensionens Størrelse bestemmes af Ministeren i Overensstemmelse med Pensionsloven af 5te Januar 1851 § 3
efter den Tjenestetid, i hvilken de paagældende har været fast ansat, dog saaledes at de Tjenesteaar, der gaa
forud for vedkommende Lærers fyldte 30te Aar, ikke komme i Betragtning.
Ved Pensionens Fastsættelse beregnes Bolig med Have og Brændsel med et Beløb, som Ministeren efter
Forslag af vedkommende Skoleraad fastsætter for de forskellige Arter af Lærer- og Lærerindeembeder paa
Landet som gældende for et Tidsrum af 10 Aar.
Har en Lærer eller Lærerinde umiddelbart forinden sin faste Ansættelse i et Embede været Konstitueret i
samme eller i et Embede af lignende Art ved samme Kommunes Skolevæsen, kan Konstitutionstiden efter
Ministerens nærmere Bestemmelse medtages saa vel ved Afgørelsen af, om Pensionretten er indtraadt, som
ved Pensionens Beregning.

Lov af 8de Marts 1856 § 19 Fastsættelse af Reguleringssummer for Embederne samt den i Medfør af Lov
29de Marts 1867 § 4 gældende Bestemmelse om gifte Lærerinders Udelukkelse fra Pensionsret ophæves.
Har en Lærer eller Lærerinde i de sidste 5 Aar inden Afskedigelsen delvis været lønnet efter de hidtil
gældende Bestemmelser og delvis efter de i nærværende Lov hjemlede, vil Reguleringssummem for Embedet
være at lægge til Grund for Beregningen, for saa vidt angaar de Aar, i hvilke den paagældende har været
lønnet efter de først nævnte Bestemmelser.
Enker efter Lærere, der ere pensionsberettigede, erholde i Pension 1/8 af Mandens aarlige Embedsindtægt i
de sidste 5 Aar af hans Embedstid, beregnet efter foranstaaende Regler.
Den en afgaaet Lærer eller Lærerinde eller Lærerenke tilkommende aarlige Pension udbetales med ¼ ved
Begyndelsen af hvert Fjerdingaars sidste Maaned.
Den Lærerne i Henhold til Lov af 8de Marts 1856 § 21, jfr. Lov Nr. 58 af 1ste April 1891, paahvilende
Enkeforsørgelse bliver at beregne efter den dem til enhver Tid tillagte Pengeløn med Tillæg af en Sum, der
svarer til Værdien af de dem i øvrigt tilkommende Lønningsdele. Ministeren træffer de nærmere Bestemmelser
om Enkeforsørgelsens Beregning.
V.
Særlige Bestemmelser.
§ 29.
Naar der i en Landkommune eller i et til en Købstadskommune hørende Landdistrikt findes Skoler, i hvilke
det navnlig med Hensyn til Børnetallet og Tallet af de til Skolen knyttede Lærerkræfter anses for ønskeligt helt
eller delvis at indføre de for Købstæderne i Henhold til nærværende Lov gældende Bestemmelser om
Klassedeling, Undervisningsfag, ugentligt Timetal og Lærerlønning, skal Ministeren være bemyndiget til efter
Indstilling af Kommunalbestyrelsen at fastsætte en hertil sigtende Ordning.
§ 30.
I alle Spørgsmaal vedrørende Undervisningen i den enkelte Skole, saasom om Skolegangsordenen, om
Ferier, om Læse- og Timeplanen, om Anskaffelse af ny Lærermidler, om Oprykning til en højere Klasse samt i
alle Sager om Opførelse af ny Skolebygninger, Omlægning af Skoledistrikter, Oprettelse af ny Lærerembeder i
Distriktet, skal Skolekommissionen, forinden den for sit Vedkommende tager Bestemmelse, give vedkommende
Overlærer i Købstæderne og Første- eller Enelærer paa Landet Lejlighed til over for Kommissionen mundtlig
eller skriftlig, om han maatte ønske det, at fremsætte og begrunde sine Anskuelser om Sagen. For saa vidt
Erklæringen afgives skriftlig, vil den ved eventuel Forelæggelse for Kommunalbestyrelsen eller overordnede
Skolemyndigheder af Sagen være at vedlægge denne.
§ 31.
Paa Finansloven bevilges et Beløb af 3,000 Kr. aarlig, der foruden Rejseudgifter m. m. bliver at tillægge
Formanden for Censorerne ved den afsluttende Prøve for Lærere og Lærerinder i Folkeskolen for at yde
Ministeren Medhjælp i Sager vedrørende Folkeskolen.
§ 32.
Den en Lærer eller Lærerinde tilkommende Lønning udredes af vedkommende Kommune, dog saaledes at
nedenangivne Lønningsudgifter ville være at udrede af Statskassen gennem Skolefonden i Overensstemmelse
med en for hver Skoleraadskreds foretagen aarlig Afregning:
a) de Lønningstillæg, som i Henhold til nærværende Lovs § 20 aarlige
skulle udbetales til Overlærere for Tjenestetiden efter 8 Aars og til
Lærere og Lærerinder for Tjenestetiden efter 10 Aars Ansættelse;
b) de Lønningstillæg, som i Henhold til § 21, fjerde og femte Stykke, og
§ 22 aarlig skulle udbetales til Lærere og Lærerinder;
c) de personlige Lønningstillæg, som skulle udbetales i Henhold til § 23,
tredje Stykke, og § 24.
Det Beløb, hvormed en Lærers Lønning i Henhold til § 20 bliver at nedsætte paa Grund af Formindskelse i
det ham paahvilende ugentlige Timetal, vil forholdsmæssig være at afdrage i de Andele af Lønningen, som
udredes henholdsvis af Kommunen og af Statskassen. Det Beløb, hvormed en Lærers eller Lærerindes
Pengelønning i Henhold til § 20 bliver at nedsætte paa Grund af, at der er tillagt den paagældende Bolig, vil
være at afdrage i det Lønningsbeløb, som udredes af Kommunen, og paa samme Maade forholdes med de
Beløb, som afdrages i Henhold til § 26 for Jordlod og Fourage, samt for Offer og Accidenser.
§ 33.
Af Statskassen udredes til Skolefondene et aarligt Tilskud af 200,000 Kroner. Af dette Tilskud anvendes

forlods det fornødne Beløb til Dækning af Halvdelen af de aarlige Udgifter, der i medfør af nærværende Lov
maatte blive paaførte Kommunerne uden for Kjøbenhavn til Forrentning og Udbetaling af Laan i Anledning af
Opførelsen af ny eller Tilbygning til ældre Skolebygninger, dog at der ikke i noget Aar for en enkelt Skoles
Vedkommende kan tilskydes ud over et Beløb, der naar 3 pCt. af 15,000 Kr. Resten af Tilskuddet bliver efter
Ministerens Skøn over den tilstedeværende Trang at fordele mellem Fondene som Bidrag til Dækning af disse
Udgifter i Henhold til Lov af 8de Marts 1856 § 5 c. og d. til Understøttelse for trængende Kommuner til
Ophjælpning af deres Skolevæsen eller til andre under nævnte Lovbestemmelser faldende Formaal.
Desuden udreder Statskassen Halvdelen af, hvad Fondene hvert Aar – ud over det dem af ovennævnte Sum
tillagte Beløb og Fondens øvrige af Ligning uafhængige Indtægter – anvende til ovennævnte Formaal, samt
Halvdelen af den dem aarlig paahvilende Pensionbyrde.
Endvidere udreder Statskassen aarlig et Beløb af indtil 35,000 Kr., hvoraf Ministeren fordeler indtil 25,000
Kr. efter Børnetallet til saadanne private Skoler paa Landet, som efter Skolekommissionens Skøn give en
Undervisning af mindst lignende Omfang som den offentlige Skole (jfr. § 10) og ikke forberede til nogen som
helst særlig Eksamen (almindelig Forberedelseseksamen e. l.) eller ere Øvelsesskoler ved Seminarier eller
lignende Læreanstalter, samt tillige ikke have større Børnetal til Undervisning for en enkelt Lærer end det for
den offentlige Skole fastsatte. Dette Tilskud til den enkelte Skole skal dog være betinget af, at vedkommende
Kommune yder Bidrag til den. Saadanne Bidrag kunne, naar de ikke overstige 6 Kr. pr. Barn, gives, uden at
Kommunalbestyrelsen dertil behøver Amtsraadets Samtykke. En Skoles Børnetal beregnes efter
Gennemsnitstallet af undervisningspligtige Børn, som den 1ste i hver Maaned ere optagne i Skolen, og Statens
Tilskud til den af dette Beløb maa ikke overstige 6 Kr. aarlig for hvert Barn. Resten af Beløbet, 10,000 Kr.,
stilles til Ministerens Raadighed, for at han deraf kan støtte saadanne Skoler af nævnte Art, hvis Virksomhed og
Forhold tale derfor.
De i Lov af 8de Marts 1856 § 7 a. og d., 1ste og 2det Punktum, samt i Lov af 2den Juli 1870 indeholdte
Bestemmelser om Statskassens Tilskud til Skolefondene ophæves. Endvidere bortfalde for Fremtiden de
Kommunerne hidtil paahvilende Afgifter til Skolefondene i Henhold til kgl. Reskript af 1ste August 1817 § 8,
Anordningerne af 29de Juli 1814 for Købstæderne § 54 og for Landet § 63 samt Plakat af 22de Marts 1843 §§ 5
og 6, jfr. Lov om Udjævning af Hartkornsforskellen af 20de Juni 1850 § 16 og Lov af 8de Marts 1856 § 7, første
Punktum.
§ 34.
Til Kjøbenhavns Kommune, for hvilken af nærværende Lovs øvrige Bestemmelser kun de i § 1, 4de til 6te
Stykke, indeholdte Regler ere gældende, udredes af Statskassen som Bidrag til Dækning af Kommunens
Udgifter til dens Skolevæsen fra 1ste Januar 1901 at regne, efter at der er vedtaget en af vedkommende
Minister billiget Forøgelse af de hidtil gældende kjøbenhavnske Lærerlønninger, et aarligt Tilskud af 170,000 Kr.
§ 35.
De i nærværende Lov for Købstæderne fastsatte Bestemmelser gælder ogsaa for Handelspladserne.
§ 36.
Denne Lov, der ikke gælder for Færøerne, træder i Kraft den 1ste Januar 1901 med Undtagelse af
Bestemmelserne i §§ 1, 15 – 19, 30 og 31, der træde i Kraft den 1ste Juli 1899.
Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.
Givet paa Amalienborg, den 24de Marts 1899.
Under Vor Kongelige Haand og Segl.
Christian R.
(L. S.)
V. Sthyr.

