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Kapitel 1. Områdeafgrænsning 

§ 1. Hvem er omfattet 

Stk. 1 

Overenskomsten omfatter:  

a) Pædagoger, 

b) Pædagogstuderende i lønnet praktik, jf. Kapitel 4 og  

c) Ikke-pædagoguddannet personale, jf. Protokollat 1  
som er ansat i KL’s forhandlingsområde ved de i § 2 nævnte institutio-
ner mv.  

Bemærkning: 
Klubledere, som er ansat på et lavt timetal, er omfattet af over-
enskomsten, jf. punkt a). 

Med pædagogstuderende i lønnet praktik forstås pædagogstude-
rende i praktik, jf. bekendtgørelse nr. 354 af 7. april 2017 om ud-
dannelsen professionsbachelor som pædagog .  

KL’s forhandlingsområde er alle kommuner, alle kommunale fæl-
lesskaber i henhold til den kommunale styrelseslovs § 60, trafik-
selskaber, alle selvstyrehavne og alle selvejende dag- og døgninsti-
tutioner for børn og unge og selvejende institutioner for voksne, 
jf. kap. 18, 19 og 20 i lov om social service, som kommunen har 
indgået driftsaftale med, og hvor løn- og ansættelsesvilkårene er 
omfattet af Kommunernes Lønningsnævns tilsyn. 

Stk. 2 

Som pædagog anses efter denne overenskomst personer, der har gennem-
ført uddannelsen til pædagog, jf. bekendtgørelse nr. 354 af 7. april 2017 
om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.  

Bemærkning: 
I Bilag A er nærmere angivet hvilke uddannelser, herunder tidli-
gere uddannelser, der i denne overenskomst anses for ligestillede 
med uddannelsen til pædagog. 

Stk. 3 

Som pædagog anses endvidere personer med nordiske uddannelser sva-
rende til stk. 2 og til de i Bilag A angivne uddannelser. 

Bemærkning: 
Udgangspunktet er, at det er den ansættende myndighed, der fo-
retager vurderingen af nordiske uddannelser. 

Stk. 4 

Personer med uddannelser fra lande uden for Norden, der af Styrelsen for 
Forskning og Uddannelse vurderes niveaumæssigt at svare til uddannelsen 
til pædagog, kan omfattes af overenskomsten, såfremt den ansættende 
myndighed finder, at den pågældendes personlige kompetencer i øvrigt (fx 
sprogbeherskelse) er tilstrækkelige. 
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Stk. 5 

Såfremt overenskomstens parter er enige herom, kan andre end de i stk. 2 
– 4 nævnte uddannelser godkendes som ligestillede med uddannelsen til 
pædagog.  

Stk. 6 

Efter aftale mellem kommunalbestyrelsen og BUPL's lokale fagforening 
kan der i det konkrete ansættelsesforhold dispenseres fra uddannelseskra-
vene. 

Stk. 7 

For så vidt angår ansættelse af ikke-pædagoguddannede i klubber og skole-
fritidsordninger, hvor der ikke føres kontrol med børnenes fremmøde, kan 
kommunalbestyrelsen - efter forudgående forhandling med BUPL's lokale 
fagforening - give dispensation fra uddannelseskravene for det konkrete 
ansættelsesforhold. 

Bemærkning: 
Der er hidtil normalt givet dispensation, såfremt vedkommende 
klubmedarbejder er i besiddelse af en håndværksmæssig eller teo-
retisk uddannelse eller har erfaring, der i særlig grad har betydning 
for klubarbejdet. I den konkrete vurdering har det været af betyd-
ning, at de kvalifikationer, der danner baggrund for en dispensati-
onsansøgning, benyttes i den overvejende del af ansættelsesfor-
holdet. 

Stk. 8 

Overenskomsten omfatter ikke tjenestemænd og reglementsansatte. 

§ 2. Hvor kan man ansættes 

Stk. 1 

Overenskomsten omfatter pædagoger jf. § 1 ved følgende institutioner, jf. 
dog stk. 2:  

A. Daginstitutioner og fritidshjem mv. 

1. Kommunale daginstitutioner oprettet efter dagtilbudslovens § 19, 
stk. 2. 

2. Selvejende daginstitutioner oprettet efter dagtilbudslovens § 19, 
stk. 3. 

3. Kommunale fritidshjem oprettet efter dagtilbudslovens § 52, stk. 2. 

4. Selvejende fritidshjem oprettet efter dagtilbudslovens § 52, stk. 3. 

5. Kommunale og selvejende dagtilbud oprettet efter servicelovens § 
32. 

B. Klubber 

1. Kommunale klubtilbud oprettet efter dagtilbudslovens § 66, stk. 2. 

2. Selvejende klubtilbud oprettet efter dagtilbudslovens § 66, stk. 3. 

3. Kommunale og selvejende klubtilbud oprettet efter servicelovens § 
36. 
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4. Kommunale ungdomsskoleklubber oprettet efter lov om ung-
domsskoler § 3, stk. 3. 

I de nævnte klubtilbud kan de indskrevne medlemmer frit komme og gå, 
og institutionens aktiviteter gives som tilbud.  

C. Skolefritidsordninger og skoler 

Pædagoger kan ansættes: 

1. Ved skolefritidsordninger. 

2. I folkeskolen til varetagelse af opgaver, som i henhold til lov om 
folkeskolen kan varetages af pædagoger. 

3. Pædagoger ved skolefritidsordninger og i skoler, jf. punkterne 1-2 
ovenfor, der som en del af deres ansættelse har eneansvar for at va-
retage undervisning i folkeskolens fag og obligatoriske emner i 
børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin, er omfattet af protokollat 
2. 

Bemærkning: 
Det er forudsat, at pædagogen i hovedparten af sin arbejdstid er 
beskæftiget med opgaver, der er omfattet af nr. 1 og nr. 2. 

Pædagoger kan - ud over hvad der følger af protokollat 2 (”Skive-
protokollatet”) - ikke tillægges ansvaret for varetagelse af under-
visning i folkeskolens fag og obligatoriske emner. 

Pædagoger ansat  

 som børnehaveklasseledere  

 ved selvstændige specialskoler, der er kostskoler, 

er ikke omfattet af overenskomsten. 

D. Støttepædagoger 

1. Pædagoger, der ansættes til udførelse af støtteforanstaltninger i institu-
tioner.  

2. Pædagoger, der i samme støtteforhold ansættes til at udføre støtte-
funktioner, dels i institution og dels i klienters hjem.  
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Bemærkning:  
Støttepædagoger kan ansættes til udførelse af pædagogiske støtte-
foranstaltninger og andre særlige hjælpefunktioner i daginstitutio-
ner, klubber, skoler og skolefritidsordninger i medfør af servicelo-
vens § 52, dagtilbudslovens § 4, stk. 2, og folkeskolelovens § 3, 
stk. 2. Støttepædagoger er forpligtet til at arbejde på indtil to tje-
nestesteder ad gangen. 

En støttepædagog kan arbejde på mere end to tjenestesteder ad 
gangen, såfremt den pågældende er indforstået hermed evt. i form 
af en aftale herom ved ansættelsen. 

Parterne skal henstille til, at en sådan aftale fremgår af ansættel-
sesbrevet ved/eller under ansættelsen. 

I. Generelt  

Den aftalte arbejdstid - inkl. eventuel tid til forberedelse og kon-
ferencetimer mv. - forudsættes optaget i ansættelsesbrevet. Så-
fremt den aftalte arbejdstid undtagelsesvis ikke kan udfyldes med 
støttefunktioner, er støttepædagogen forpligtet til beskæftigelse 
som vikar, dog fortrinsvis i den eller de institutioner/ordninger, 
hvortil pågældende er knyttet som støttepædagog.  

II. Evt. tidsbegrænset ansættelse 

I princippet forudsættes uddannede støttepædagoger ansat til 
kontinuerlig beskæftigelse og dermed eventuelt som et fast korps. 
Der kan dog ske ansættelse i en tidsbegrænset selvudløbende pe-
riode, men således at denne periode alene kan forlænges efter af-
tale med BUPL. Bestemmelserne i § 18 om afskedigelsesproce-
dure og afskedigelsesnævn finder ikke anvendelse ved udløbet af 
tidsbegrænsede ansættelser. 

E. Forebyggende og dagbehandlende område 

 Varetagelse af arbejdsopgaver inden for det forebyggende og dagbe-
handlende område, jf. Protokollat 3. 

Stk. 2  

Overenskomsten omfatter pædagoger ved følgende selvejende institutio-
ner i Københavns Kommune: 

A. Daginstitutioner og fritidshjem mv. 

1. Selvejende daginstitutioner oprettet efter dagtilbudslovens § 19, 
stk. 3. 

2. Selvejende fritidshjem oprettet efter dagtilbudslovens § 52, stk. 3. 

3. Selvejende dagtilbud oprettet efter servicelovens § 32. 

B. Klubber 

1. Selvejende klubtilbud oprettet efter dagtilbudslovens § 66, stk. 3. 

2. Selvejende klubtilbud oprettet efter servicelovens § 36. 

C.  Handicapklubber, jf. Bilag C. 

D.  Område-, miljø- og familiepædagoger og pædagoger ved selvejende 
specialinstitutioner i Københavns Kommune, jf. Protokollat 4. 
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Stk. 3  

For pædagoger og støttepædagoger, der er ansat ved flere institutio-
ner/ordninger, kan der etableres et samlet ansættelsesforhold (kombineret 
ansættelse), og der ydes løn og pensionsbidrag i forhold til den samlede 
beskæftigelsesgrad.  

Etablering af kombineret ansættelse forudsætter, at den er forenelig med 
de tjenstlige forhold på institutionen/ordningen, og at den ansatte selv øn-
sker en kombineret ansættelse. 

Såfremt institutionerne/ordningerne har forskellige arbejdstidsregler, op-
gøres arbejdstiden for det samlede ansættelsesforhold med udgangspunkt i 
arbejdstidsbestemmelserne på hovedarbejdsstedet. Der kan lokalt indgås 
aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren om andre løsninger.  

Bemærkning:  
I forbindelse med eventuel overgang fra deltid til fuldtid inden 
for overenskomstens område må der udvises stor grad af fleksibi-
litet, herunder at arbejdstiden i et ansættelsesforhold kan afvikles 
på flere institutioner. Det er dog vigtigt, at fleksibiliteten iagttages 
under hensyn til opgaveløsningen og den ansattes familie- og fri-
tidsliv.  

§ 3. Afgrænsning – månedslønnede og timelønnede  

Stk. 1 

Ansatte efter denne overenskomst, som er ansat til mere end 1 måneds be-
skæftigelse, aflønnes med månedsløn, jf. Kapitel 2. 

Bemærkning: 
Mere end 1 måneds beskæftigelse er fx ansættelse fra 1. novem-
ber til og med 1. december samme år eller ansættelse fra 16. ja-
nuar til og med 16. februar samme år. 

Stk. 2  

Ansatte efter denne overenskomst, som er ansat til højst 1 måneds be-
skæftigelse, aflønnes med timeløn, jf. Kapitel 3.  

Bemærkning 
Højst en måneds beskæftigelse er fx ansættelse fra 1. november til 
og med 30. november samme år eller ansættelse fra 16. januar til 
og med 15. februar samme år.  

Stk. 3  

Pædagogstuderende i lønnet praktik aflønnes med månedsløn, jf. Kapitel 
4. 

Kapitel 2. Månedslønnede  

§ 4. Løn 

Stk. 1 

Lønnen består af 4 elementer: 
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1. Grundløn, jf. § 6, 

2. Funktionsløn, jf. § 7, 

3. Kvalifikationsløn, jf. § 8, og 

4. Resultatløn, jf. § 9. 

Stk. 2 

Ansatte efter denne overenskomst er omfattet af: 

 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område (09.06), 

 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse 
(09.20) og 

 Aftale om gennemsnitsløngaranti (09.21) 

Stk. 3 

Lønnen til deltidsbeskæftigede beregnes som en forholdsmæssig del af 
lønnen til fuldtidsbeskæftigede. 

Stk. 4 

Lønnen udbetales månedsvis bagud. 

Pædagoger, der umiddelbart forud for ansættelse efter denne overens-
komst har været forudlønnede, bevarer retten hertil. 

Stk. 5 

De ansatte får en specificeret oversigt over den udbetalte løn samt evt. 
indbetalte pensionsbidrag. Følgende tekst skal stå på specifikationen: ”1/3 
af det samlede pensionsbidrag er egetbidraget”.  

§ 5. Bestemmelser om stillinger som souschef, stedfortræder 
og afdelingsleder  

Stk. 1  

Der kan ved daginstitutioner, skolefritidsordninger og klubber oprettes 
stillinger som souschef, stedfortræder og afdelingsleder. 

Bemærkning: 
Ved ovennævnte stillinger forstås i denne sammenhæng en stilling 
med reference til en leder efter Overenskomst for pædagogisk ud-
dannet personale ansat i lederstillinger i kommunerne. 

Det er funktionen, som afgør, om der er tale om en stedfortræ-
derstilling eller en souschefstilling. 

Stedfortrædere er alene pligtige til at varetage ledelsesopgaver ved 
lederens fravær. 

Souschefen refererer til institutionens leder og kan tillægges an-
svaret for en del af institutionens daglige ledelsesopgaver, herun-
der fx ledelse af en afdeling. 

Stillinger som afdelingsleder kan fx være oprettet efter geografi-
ske eller funktionsmæssige kriterier. 

Afdelingslederen varetager den daglige ledelse af afdelingen under 
ansvar over for lederen. 
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[O.18]Som forsøgsordning i overenskomstperioden er der mulig-
hed for lokalt mellem kommunen og den lokale fagforening at 
indgå aftale om, at stillinger som nævnt i stk. 1 refererer til en an-
den leder end en leder efter Overenskomst for pædagogisk perso-
nale ansat i lederstillinger i kommunerne. 

Forsøget bortfalder med udgangen af overenskomstperioden. An-
satte i stillinger under forsøgsordningen kan også efter udløb af 
forsøgsordningen referere til en anden leder.[O.18]  

Stk. 2 

De i stk. 1 nævnte ledelsesfunktioner m.v. kan i stedet varetages af andre 
ansatte pædagoger. Er dette tilfældet henvises til § 7, stk. 2, punkt 2.  

Bemærkning: 
Det forudsættes, at de nævnte funktioner ikke har et sådant om-
fang, at de pågældende medarbejdere naturligt vil være omfattet 
af Overenskomst for pædagogisk uddannet personale ansat i le-
derstillinger i kommunerne. 

§ 6. Grundløn 

Stk. 1 

Grundlønnen dækker de funktioner, den ansatte er i stand til at varetage 
som nyuddannet/nyansat. 

Stk. 2 

Grundlønnen er: 

Stillingsbetegnelse 
Løntrin 

1. april 2015 
(31/3 2000-niveau) 

[O.18]Løntrin 
1. april 2019 

(31/3 2000-niveau) 

Pædagoger og 
støttepædagoger 

Løntrin 26 
Løntrin 26 + 1.170 kr. 

Stedfortrædere Løntrin 29 Løntrin 29 + 1.170 kr. 

Souschefer Løntrin 30 Løntrin 30 + 1.170 kr. 

Afdelingsledere Løntrin 30 Løntrin 30 + 1.170 kr.[O.18] 

Lønseddeltekst: Grundløn 

Bemærkning: 
Grundlønnen til souschefer og afdelingsledere er fastsat således, 
at den dækker omfanget af souschefers/afdelingslederes ledelses-
funktioner i en lille institution/afdeling/ordning. 

 

 

Stk. 3 

[O.18]Grundlønsforbedringen pr. 1. april 2019 sker med fuldt gennem-
slag. Alle centralt aftalte trin/tillæg bevares. Dog foretages modregning i 
udligningstillæg, medmindre andet er aftalt. Alle lokalt aftalte trin/tillæg 
bevares, medmindre der lokalt er aftalt reduktion som følge af centralt af-
talte ændringer.[O.18] 
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 § 7. Funktionsløn 

Stk. 1 

Funktionsløn ydes ud over grundlønnen og eventuel kvalifikationsløn. 
Funktionsløn baseres på de funktioner (arbejds- og ansvarsområde), der er 
knyttet til den enkelte stilling/gruppe af stillinger. Funktionerne skal være 
særlige funktioner, som ligger ud over de funktioner, der forudsættes vare-
taget for grundlønnen. 

Stk. 2 

Der skal lokalt indgås aftale om funktionsløn for: 

1. Vejledning af pædagogstuderende i praktik. 
Lønseddeltekst: Praktikvejl. 

2. De i § 5, stk. 2, nævnte ledelsesfunktioner såfremt disse varetages af en 
pædagog. 
Lønseddeltekst: Ledelsesfunkt. 

3. Funktionen som leder ved ungdomsskolens klubvirksomhed. 

Bemærkning: 
Punkt 3 omfatter klubledere, som i forbindelse med ændringen af 
afgrænsningen mellem timelønnede og månedslønnede pr. 1. au-
gust 2014, blev overført fra ansættelse som timelønnede, benævnt 
”timelønnede klubledere”, til ansættelse som månedslønnede.  

Stk. 3 

Ved indgåelse af lokale aftaler om funktionsløn bør der tages stilling til af-
lønning af følgende jobfunktioner:  

1. Varetagelse af særlige arbejdsopgaver i forhold til børn og unge med 
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med et andet særligt be-
hov for støtte. 

2. Bistand med varetagelsen af undervisning i børnehaveklasser og/eller 
samordnet indskoling. 

3. Varetagelse af støtte til to-sprogede børn. 

4. Varetagelse af uddannelses- og vejledningsopgaver i forhold til elever, 
studerende m.fl.  

5. Varetagelse af ledelsesopgaver i institutioner med kollektiv ledelse. 

Stk. 4 

For souschefer, afdelingsledere og stedfortrædere kan der, såfremt institu-
tionen/ordningen tillægges særlige opgaver og/eller funktioner, således at 
der er tale om væsentlige ændringer i stillingsindholdet, ydes funktionsløn. 
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Bemærkning: 
Der kan fx være tale om følgende opgaver og/eller funktioner, 
der ligger ud over overenskomstens forudsætninger i forbindelse 
med fastsættelse af grundlønnen: 

 Samarbejde eller tilsyn med dagplejen, herunder eventuel 
gæstepleje af dagplejebørn. 

 Koordinering eller ledende funktioner i forhold til perso-
nale uden for institutionen, fx team- og områdeledelse, le-
delse af støttekorps, ledelse af opsøgende medarbejdere 
og lignende. 

 Visitation af daginstitutions- og klubpladser. 

Stk. 5 

Funktionsløn aftales i øvrigt lokalt på grundlag af de funktioner, den an-
satte varetager. 

Funktionsløn ydes som pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til hø-
jere løntrin. 

Funktionsløn kan også anvendes til at honorere for elementer, der traditi-
onelt har været honoreret med arbejdstidsbestemte ydelser eller arbejdsbe-
stemte tillæg eller lignende, jf. aftale om konvertering af ulempetillæg 
(04.86). 

Funktionsløn kan anvendes til personalegrupper og enkelte ansatte. 

Funktionsløn er en varig eller en midlertidig løndel.  

Bemærkning: 
Midlertidige lønforbedringer omfatter: 

a) tidsbegrænsede aftaler 

b) aftaler, hvor lønforbedringen er knyttet til en betingelse, 
og hvor det af parterne kan konstateres, om betingelsen 
fortsat er opfyldt.  

Funktionsløn, der ydes i form af tillæg aftalt den 1. juni 2002 eller 
senere, herunder tillæg aftalt med ikrafttræden fra 1. april til 31. 
maj 2002, er pensionsgivende. Tidligere aftalte ikke-pensionsgi-
vende tillæg bevarer denne status, medmindre andet aftales. 

Vejledende kriterier for funktionsløn, se Bilag B. 

§ 8. Kvalifikationsløn 

Stk. 1 

Kvalifikationsløn ydes ud over grundløn og en eventuel funktionsløn. 
Kvalifikationsløn baseres på den enkelte medarbejders kvalifikationer. 
Kvalifikationsløn tager udgangspunkt i objektive forhold som eksempelvis 
uddannelse og erfaring. 
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Stk. 2  

1. Pædagoger og støttepædagoger, som efter 6 års beskæftigelse på 
grundlag af grunduddannelsen, jf. § 1, stk. 2 – 5, ikke i kraft af funkti-
ons- og kvalifikationsløn har opnået en samlet aflønning svarende til 
løntrin 30 [O.18](Pr. 1. april 2019: løntrin 30 +  1.170 kr.)[O.18], af-
lønnes efter løntrin 30 [O.18](Pr. 1. april 2019: løntrin 30 +  1.170 
kr.)[O.18]. 
Lønseddeltekst: Erfaring 6 år 

2. Pædagoger og støttepædagoger, som efter 10 års beskæftigelse på 
grundlag af grunduddannelsen, jf. § 1, stk. 2 – 5, ikke i kraft af funkti-
ons- og kvalifikationsløn har opnået en samlet aflønning svarende til 
løntrin 35 [O.18](Pr. 1. april 2019: løntrin 35 +  1.170 kr.)[O.18], af-
lønnes efter løntrin 35 [O.18](Pr. 1. april 2019: løntrin 35 +  1.170 
kr.)[O.18]. 
Lønseddeltekst: Erfaring 10 år 

Bemærkning: 
Stk. 2 gælder ikke for ansatte i stillinger som souschefer, stedfor-
træder eller afdelingsleder, der er oprettet efter § 5, stk. 1. 

I garantilønnen medregnes også beskæftigelse på grundlag af 
grunduddannelsen før 1. april 2000. 

Såvel den udbetalte løn som den pensionsgivende løn for pæda-
goger og støttepædagoger skal svare til aflønning efter løntrin 30 
[O.18](pr. 1. april 2019: løntrin 30 + 1.170 kr.)[O.18], henholds-
vis løntrin 35 [O.18](pr. 1. april 2019: løntrin 35 + 1.170 
kr)[O.18]. Alle tillæg er i 31/3 2000 niveau. 

Stk. 3 

Der skal lokalt indgås aftale om kvalifikationsløn for gennemført pædago-
gisk diplomuddannelse (PD). 

Lønseddeltekst: Diplomuddannelse 

Stk. 4 

For gennemgang af relevant videreuddannelse i øvrigt bør der lokalt tages 
stilling til aflønning enten via forhåndsaftaler eller i de konkrete situatio-
ner. 

Stk. 5 

Kvalifikationsløn aftales i øvrigt lokalt på grundlag af den ansattes kvalifi-
kationer. Kvalifikationsløn ydes som pensionsgivende tillæg eller ved op-
rykning til højere løntrin. 

Kvalifikationsløn kan anvendes til personalegrupper og enkelte medarbejdere. 

Kvalifikationsløn er en varig løndel for den enkelte medarbejder, medmindre 
andet særligt aftales. 

  



60.01 
O.18 

39/2018 
Side 14 

Bemærkning: 
Kvalifikationsløn, der ydes i form af tillæg aftalt den 1. juni 2002 
eller senere, herunder tillæg aftalt med ikrafttræden fra 1. april til 
31. maj 2002, er pensionsgivende. Tidligere aftalte ikke-pensions-
givende tillæg bevarer denne status, medmindre andet aftales. 

Vejledende kriterier for kvalifikationsløn, se Bilag B. 

§ 9. Resultatløn 

Resultatløn ydes ud over grundløn og en eventuel funktionsløn og/eller 
kvalifikationsløn. Resultatløn baseres på opfyldelse af mål af enten kvanti-
tativ eller kvalitativ karakter. 

Resultatløn aftales lokalt. Resultatløn kan anvendes til grupper af ansatte 
og enkelte ansatte. 

Resultatløn kan ydes som engangsbeløb eller som midlertidige tillæg.  

Resultatløn er ikke-pensionsgivende, medmindre andet aftales. 

Bemærkning: 
Det er ikke en forudsætning for at indgå aftale om anvendelse af 
resultatløn, at den indsats, der honoreres, på forhånd er målsat. 
Resultatløn kan fx også gives i form af en individuel eller kollektiv 
bonuslignende ordning. 

§ 10. Overgangsbestemmelser  

Bestemmelser vedrørende personlig løngaranti og overgangstrin/-tillæg 
findes i Protokollat 5. 

§ 11. Funktionærlov 

For pædagoger gælder vilkår efter funktionærlovens bestemmelser, med-
mindre der er aftalt afvigelser herfra, jf. § 18. Opsigelse og § 19. Øvrige 
ansættelsesvilkår (månedslønnede). 

Bemærkning: 
Ansatte, som ikke er omfattet af funktionærlovens anvendelses-
område, er tillagt funktionærstatus ved aftale. Bestemmelsen bety-
der eksempelvis, at alle månedslønnede ansatte har ret til løn un-
der fravær på grund af sygdom, (jf. funktionærlovens § 5), fratræ-
delsesgodtgørelse, (jf. funktionærlovens § 2a) samt efterløn, (jf. 
funktionærlovens § 8). 

Hvor der i funktionærloven anvendes begrebet ”uafbrudt beskæf-
tigelse” og ”ansættelsestid”, beregnes denne som hidtidig opsigel-
sesanciennitet.  
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§ 12. Pension 

Stk. 1  

Ansættelsesmyndigheden opretter en pensionsordning i PBU, Pædagoger-
nes Pension – pensionskassen for pædagoger – for ansatte, som er fyldt 21 
år.  

Det samlede pensionsbidrag for pædagoger/støttepædagoger og stedfor-
trædere/souschefer/afdelingsledere udgør 14,37% af de pensionsgivende 
løndele, hvoraf 1/3 anses for den ansattes egetbidrag.  

Stk. 2 

Bestemmelserne i § 12 om pension gælder ikke for pensionerede tjeneste-
mænd i staten, amter/regioner, kommuner og statsfinansierede eller kon-
cessionerede virksomheder, der får udbetalt tjenestemandspension, pensi-
onerede reglementsansatte og andre, der får udbetalt egenpension eller un-
derstøttelse fra en pensionsordning, det offentlige har ydet bidrag til. 

Bemærkning: 
Ansatte på delpension er i relation til stk. 2 ikke at betragte som 
pensionerede og er derfor omfattet af overenskomstens pensions-
bestemmelse. 

Stk. 3 

Grundløn er pensionsgivende. Funktions- og kvalifikationsløn er pensi-
onsgivende, medmindre andet er aftalt, jf. dog § 7, stk. 2, og § 8, stk. 5. 
Eventuel pension af resultatløn følger af § 9. Pensionen beregnes af de 
pensionsgivende løndele.  

Hvis funktions- og/eller kvalifikationsløn ydes ved indplacering på et hø-
jere løntrin, beregnes pensionen i forhold til det højere løntrin. 

Hvis funktions- og/eller kvalifikationsløn ydes i form af tillæg, beregnes 
pensionsbidraget af dette tillæg. 

Stk. 4 

For deltidsansatte, som er berettiget til pension, jf. § 12, er betalt merar-
bejde pensionsgivende. Pensionen beregnes af de pensionsgivende løn-
dele. 

Stk. 5 

1. Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidraget til PBU, Pæda-
gogernes Pension – pensionskassen for pædagoger. 

2. For pædagoger, der ved ansættelsen efter overenskomsten er medlem-
mer af Pensionsordningen af 1976, og som har fået godkendt aktivt 
hvilende medlemskab af Pensionsordningen af 1976, indbetales pensi-
onsbidrag i henhold til stk. 1, dog eksklusive bidrag efter stk. 4, til sta-
ten (FL § 36) i stedet for til PBU, Pædagogernes Pension – pensions-
kassen for pædagoger. 

Pensionsbidraget indbetales månedsvis samtidig med lønudbetalingen.  
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Stk. 6 

Den ansattes rettigheder er fastsat i de pensionsregulativer, som overens-
komstens parter har aftalt om pensionsordningen. 

Stk. 7  

Pensionsforbedringer kan aftales lokalt ved anvendelse af lokal løndan-
nelse. Pensionsforbedringer kan aftales som forhøjelse af pensionsbidrag 
efter stk. 1. 

Bemærkning: 
Forhøjelsen af pensionsbidrag kan aftales som en forhøjelse af 
pensionsprocenten eller et kronebeløb. 

Stk. 8  

Hvis en ansat ønsker en større indbetaling til sin pensionsordning ved 
samtidig at få sin løn reduceret tilsvarende, har ansættelsesmyndigheden 
pligt til at imødekomme et sådant ønske. 

Den ansatte skal skriftligt oplyse ansættelsesmyndigheden om: 

a) Størrelsen af den forhøjede indbetaling enten i form af et fast krone-
beløb eller med en procent af den pensionsgivende løn. 

b) I hvilken perioden forhøjelsen skal indbetales. 

Med henblik på lettest mulig administration af frivillige pensionsindbeta-
linger kan ansættelsesmyndigheden fastsætte procedurer for disse som fx 
tidspunkt for fremsættelse af anmodninger og ændringer af indbetalinger 
mv. 

Stk. 9 

For ansatte, der er fyldt 70 år, udbetales pensionsbidraget som et kontant 
beløb, medmindre den ansatte ønsker beløbet indbetalt til en pensionsord-
ning eller at købe frihed. 

Ved kontant udbetaling betales beløbet månedsvis bagud, og der gælder 
følgende: 

a) Der ydes ikke særlig feriegodtgørelse af dette beløb. 

b) Beløbet er i aktuelt niveau og er ikke pensionsgivende. 

c) Beløbet indgår ikke ved beregning af overarbejds- eller merarbejdsbe-
taling. 

Ved køb af frihed foretages lønfradrag efter bestemmelserne i § 3, stk. 1, i 
Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale. 

Ønske om indbetaling til pensionsordning eller køb af frihed rettes til an-
sættelsesmyndigheden og kan tidligst ændres efter et år. 
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§ 13. ATP 

1. For pædagoger gælder følgende ATP-satser: 

 
Antal timer pr. måned 

A-sats 

Egetbidrag  
pr. måned 

Arbejdsgiverbidrag 
pr. måned 

> 117 timer 94,65 kr. 189,35 kr. 

> 78 timer og < 117 timer 63,10 kr. 126,25 kr. 

> 39 timer og < 78 timer 31,55 kr.   63,10 kr. 

 

§ 14. Arbejdstid og koloniophold 

Stk. 1  

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, 
klubber, skolefritidsordninger mv. gælder (60.11).  

Stk. 2  

Aftale om vederlag mv. ved deltagelse i koloniophold gælder (63.01). Pæ-
dagoger i skolefritidsordninger og skoler, jf. § 2, stk. 1, C, er omfattet af 
kolonireglerne for skolepædagoger jf. protokollat 1 til Aftale om arbejds-
tidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefri-
tidsordninger mv. (60.11).  

§ 15. Barns 1. og 2. sygedag 

Stk. 1 

Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt 
barn på dettes første- og anden sygedag hvis 

1. barnet er under 18 år, og 

2. har ophold hos den ansatte, og 

3. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og 

4. det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. 

Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær inddrages. 

Bemærkning: 
I vurderingen af, om der skal gives tjenestefrihed, indgår en afvej-
ning af barnets alder og sygdommens karakter. Tjenestefriheden 
regnes ikke som sygefravær. 

Stk. 2 

Der udbetales sædvanlig løn. 

§ 16. Tjenestefrihed 

Stk. 1 

Der kan gives tjenestefrihed uden løn, hvis det er foreneligt med arbejdet. 

Stk. 2 

Ansættelsesmyndigheden har ansvaret for, at der er en ledig stilling efter 
endt tjenestefrihed. 
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§ 17. Udgifter i forbindelse med tjenesterejser 

Udgifter ved tjenesterejser godtgøres efter de regler, der gælder i kommu-
nen. 

§ 18. Opsigelse  

Stk. 1 

Funktionærlovens opsigelsesvarsler anvendes, når en ansat opsiges eller si-
ger op. Bestemmelsen i lovens § 5, stk. 2, om afskedigelse med forkortet 
varsel (120-dages reglen) finder ikke anvendelse. 

Ansatte, som med virkning fra 1. august 2014 er overført til ansættelse på 
månedsløn, og som har optjent opsigelsesvarsel under sin beskæftigelse 
som timelønnet, opretholder det optjente varsel som personlig ordning, 
indtil den pågældende opnår et længere opsigelsesvarsel som månedsløns-
ansat. 

Stk. 2 

I henhold til Forvaltningsloven fremsendes meddelelse til den ansatte om 
påtænkt uansøgt afsked. Fremsendes meddelelsen digitalt, orienteres den 
ansatte om, at meddelelsen kan videresendes til BUPL – Børne- og Ung-
domspædagogernes Landsforbund ved dennes eventuelle inddragelse i sa-
gen. Hvis meddelelsen fremsendes pr. brev, vedlægges en kopi af medde-
lelsen, som den ansatte kan udlevere til BUPL – Børne- og Ungdomspæ-
dagogernes Landsforbund ved dennes eventuelle inddragelse i sagen.  

Stk. 3 

BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund underrettes 
skriftligt om påtænkt uansøgt afskedigelse. Underretningen skal indeholde 
sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigel-
sen er til stede, medmindre oplysningerne strider mod den tavshedspligt, 
som følger af lovgivningen, herunder tavshedspligt med hensyn til person-
lige forhold.  

Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, 
orienteres BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund 
herom i forbindelse med underretningen. Samtidig underrettes om, at den 
ansatte er orienteret om, at meddelelsen kan videresendes/kopien af bre-
vet kan udleveres til BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsfor-
bund. 

Bemærkning: 
Underretningen til organisationen sker digitalt. 

BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund CVR-
nummer 26350514. 

Institutioner/virksomheder, som ikke har adgang til at afsende 
Offentlig Digital post, fremsender underretning til organisationen 
på følgende mailadresse: bupl-loa@bupl.dk   

Underretningen til BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes 
Landsforbund indeholder som hidtil oplysninger, der gør det mu-
ligt at identificere den ansatte 

mailto:bupl-loa@bupl.dk
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Bemærkning: 
Det er ikke tilstrækkeligt at orientere forbundets lokale afdeling, 
idet BUPL’s - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbunds 
hovedkontor altid skal orienteres. 

KL har erklæret sig enige i, at mulighed for omplacering naturligt 
bør overvejes forud for evt. opsigelse af en medarbejder af ikke 
tilregnelig årsag. 

Foranstående ”høring” er ikke fornøden i forbindelse med vika-
rers og andre midlertidigt ansattes fratræden, for så vidt fratræden 
finder sted som aftalt ved ansættelsen. 

Stk. 4 

BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund kan kræve sa-
gen forhandlet med kommunen/ansættelsesmyndigheden, hvis BUPL – 
Børne og Ungdomspædagogernes Landsforbund ikke finder, at afskedigel-
sen bør finde sted, eller hvis BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes 
Landsforbund ikke finder sagen tilstrækkeligt oplyst. Den afskedigende 
myndighed kan kræve forhandling afholdt inden for en frist af 3 uger efter 
afsendelsen af den i stk. 3 nævnte meddelelse. For pædagoger ansat på 
prøve kan den afskedigende myndighed kræve forhandling afholdt inden 
for en frist af 2 uger efter afsendelse af den i stk. 3 nævnte meddelelse. 
Ovennævnte frister forlænges med eventuelle søgnehelligdage. 

Stk. 5 Meddelelse om uansøgt afsked fremsendes til den ansatte. Fremsen-
des meddelelsen digitalt, orienteres den ansatte om, at meddelelsen kan vi-
deresendes til BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund 
ved dennes eventuelle inddragelse i sagen. Hvis meddelelsen fremsendes 
pr. brev vedlægges en kopi af meddelelsen, som den ansatte kan udlevere 
til BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund ved dennes 
eventuelle inddragelse i sagen.  

Stk. 6 

Når den ansatte meddeles uansøgt afskedigelse, jf. stk. 5, underrettes 
BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund skriftligt 
herom. Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det for-
nødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede, medmindre op-
lysningerne strider mod den tavshedspligt, som følger af lovgivningen, 
herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold. 

Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, 
orienteres BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund 
herom i forbindelse med underretningen. Samtidig underrettes om, at den 
ansatte er orienteret om, at meddelelsen kan videresendes/kopien af bre-
vet kan udleveres til BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsfor-
bund.  
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Stk. 7 

BUPL– Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund kan kræve sa-
gen forhandlet med afskedigelsesmyndigheden, hvis organisationen skøn-
ner, at afskedigelsen ikke kan anses for rimeligt begrundet i den ansattes 
eller kommunens/ansættelsesmyndighedens forhold. BUPL – Børne- og 
Ungdomspædagogernes Landsforbund kan kræve forhandlingen afholdt 
inden for en frist af en måned efter afsendelsen af den i stk. 6 nævnte 
meddelelse. 

Stk. 8 

Hvis den ansatte har været uafbrudt beskæftiget ved kommunen i mindst 8 
måneder på det tidspunkt, hvor opsigelsen meddeles, kan BUPL - Børne- 
og Ungdomspædagogernes Landsforbund kræve sagen indbragt for et af-
skedigelsesnævn, hvis der ikke opnås enighed ved en forhandling efter stk. 
7. Et sådant krav skal fremsættes over for kommunen/ansættelsesmyndig-
heden inden for en frist af en måned efter forhandlingen med kopi til KL. 

Stk. 9 

Et afskedigelsesnævn består af 5 medlemmer, hvoraf 2 udpeges af KL og 
2 af BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, hvorefter 
disse i forening peger på en opmand. Parterne retter herefter henvendelse 
til Arbejdsrettens formand med anmodning om udpegning af opmand. 
Kan enighed om indstilling ikke opnås, anmoder parterne Arbejdsrettens 
formand om at udpege en opmand. Opmanden fungerer som nævnets for-
mand. 

Bemærkning: 
Udpegning af opmand finder i øvrigt sted i henhold til bestem-
melserne i lov om arbejdsretten og faglige voldgiftsretter, Kapitel 
2. 

Stk. 10 

Afskedigelsesnævnet fastsætter selv sin forretningsorden, idet afskedigel-
sesnævnet er omfattet af bestemmelserne i Kapitel 2 i lov om arbejdsret-
ten og faglige voldgiftsretter. For afskedigelsesnævnet kan afhøres parter 
og vidner. Afskedigelsesnævnet afsiger en motiveret kendelse. Hvis afske-
digelsesnævnet finder, at opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i den ansat-
tes eller institutionens forhold, kan det pålægges institutionen at afbøde 
virkningerne ved opsigelsen. Størrelsen af godtgørelsen fastsættes af afske-
digelsesnævnet, som skal tage hensyn til sagens omstændigheder og til, 
hvor længe ansættelsesforholdet har varet. Godtgørelsen kan maksimalt 
fastsættes til sædvanlig løn for en periode svarende til det dobbelte af ar-
bejdsgivers opsigelsesvarsel over for den ansatte. Afskedigelsesnævnets 
omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af afskedigelsesnævnet. 
Omkostningerne fordeles mellem parterne eller pålægges den tabende 
part.  
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Stk. 11  

Ansatte, som opsiges af årsager, som er begrundet i ansættelsesmyndighe-
dens forhold, fx besparelser eller omstruktureringer, har ret til frihed med 
løn i op til to timer til at søge vejledning i vedkommendes a-kasse/fagfor-
ening. Friheden placeres i videst muligt omfang under hensyn til arbejds-
pladsens drift. 

§ 19. Øvrige ansættelsesvilkår (månedslønnede) 

Stk. 1 Generelle ansættelsesvilkår 

Aftaler i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår (04.00) gælder efter de-
res indhold. Aftalerne er oplistet i Bilag D. 

Bemærkning: 
Ansatte efter denne overenskomst har pligt til at gøre midlertidig 
tjeneste jf. Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling (21.51) i 
stillinger omfattet af overenskomst for pædagogisk uddannet per-
sonale ansat i lederstillinger i kommunerne (69.01). 

For månedslønnet personale, der ansættes efter denne overens-
komst, finder ansættelse normalt sted uden tidsbegrænsning. Hvis 
der foreligger konkrete årsager, som kan konstateres før ansættel-
sen, kan tidsbegrænset ansættelse dog ske. 

I den forbindelse bemærkes, at den usikkerhed, der altid vil være 
om, hvor mange børn der i det kommende budget/skoleår vil 
blive optaget i institutioner, klubber og skolefritidsordninger samt 
i børnehaveklasser, ikke i sig selv kan begrunde tidsbegrænset an-
sættelse af pædagoger. 

Stk. 2 Seniordage 

Pædagoger er omfattet af supplerende aftale om seniordage og har dermed 
ret til yderligere fravær fra arbejdet (seniordage) med sædvanlig løn i: 

 3 dage i det kalenderår vedkommende fylder 58 år. 

 2 dage i det kalenderår vedkommende fylder 59 år. 

 1 dag fra det kalenderår vedkommende fylder 60 år. 

Bemærkning: 
Dagene supplerer de dage, der er aftalt med Forhandlingsfælles-
skabet.. Samlet har de ansatte således ret til fravær fra arbejdet 
med sædvanlig løn i 5 dage fra og med det kalenderår, de fylder 
58 år.  

Vilkårene for afvikling af seniordage eller konvertering til enten 
bonus eller pension følger samme vilkår, som gælder for For-
handlingsfællesskabs-seniordagene, jf. Rammeaftale om Seniorpo-
litik (05.21).  
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Antallet af seniordage efter de 2 regelsæt kan illustreres på føl-
gende måde:  

Alder 
Efter Ramme-
aftale om seni-
orpolitik 

Supplerende 
aftale 

Fravær i alt (se-
niordage) 

Det kalenderår vedkom-
mende fylder 58 år 

2 dage 3 dage 5 dage 

Det kalenderår vedkom-
mende fylder 59 år. 

3 dage 2 dage 5 dage 

Fra det kalenderår ved-
kommende fylder 60 år 

4 dage 1 dag 5 dage 

Stk. 3 Udviklingsplan 

De ansatte er omfattet af supplerende aftale om individuel kompetenceud-
vikling/udviklingsplan, jf. Protokollat 6. 

Stk. 4 Kompetencefond 

De ansatte er omfattet af Aftale om Den Kommunale Kompetencefond. 
(05.32). 

Bemærkning: 
Aftalen indebærer, at ansatte kan søge op til 25.000 kr. pr. år til 
kompetencegivende efter- og videreuddannelse. Der søges via 
www.denkommunalekompetencefond.dk. Ansøgning underskri-
ves af den ansatte, dennes leder samt den (lokale) repræsentant 
for BUPL. 

Stk. 5 Tryghedspulje 

De ansatte er omfattet af Tryghedspuljen (05.45). 

Bemærkning: 
Aftalen indebærer, at ansatte, som er blevet afskediget som følge 
af budgetbesparelser, organisationsændringer mv., kan søge op til 
10.000 kr. til eksterne aktiviteter. [O.18]Hvis der søges til kompe-
tencegivende efter- og videreuddannelse, kan der søges op til 
20.000 kr.[O.18] Der søges via www.tryghedspuljen.dk. Ansøg-
ning underskrives af den ansatte, dennes leder samt den (lokale) 
repræsentant fra BUPL. 

Stk. 6 Fleksjob 

De ansatte er omfattet af supplerende aftale om vilkår for ansatte i fleks-
job, jf. Protokollat 7. 

Stk.7 Personalegoder 

De ansatte er omfattet af aftale om nedgang i kontantløn ved indgåelse af 
lokale aftaler om personalegoder, jf. Protokollat 8. 

  

http://www.denkommunalekompetencefond.dk/
http://www.tryghedspuljen.dk/
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Kapitel 3. Timelønnede 

§ 20. Områdeafgrænsning 

Stk. 1 

Betingelsen for at timelønnede aflønnes efter § 21 er, at den ansatte  

1. opfylder de for månedslønnede gældende uddannelseskrav eller  

2. ved ansættelse i klubber er i besiddelse af en håndværksmæssig eller 
teoretisk uddannelse, der er relevant for klubarbejdet.  

Stk. 2  

Kommunalbestyrelsen kan i det konkrete ansættelsesforhold dispensere 
fra uddannelseskravene for timelønnede.  

§ 21. Løn, lønberegning og lønudbetaling 

Stk. 1 

Timelønnen er 1/1924 af årslønnen i henhold til §§ 6-8. 

Bemærkning: 
Pædagoger, som efter de hidtidige bestemmelser har været må-
nedslønnede, bevarer denne ret som en personlig ordning i det 
konkrete ansættelsesforhold.  

Stk. 2  

Til timelønnede pædagoger i klubber eller skolefritidsordninger med 
”klubafsnit” ydes et ikke-pensionsgivende tillæg pr. time på kr. 29,42 (31. 
marts 2000 niveau) for de timer, der er placeret i tidsrummet fra kl. 17.00 
til 06.00. 

Lønseddeltekst: 17-6-tillæg 

Stk. 3 

Der ydes betaling for det faktisk udførte antal timer, herunder aktiviteter 
som falder uden for den faste arbejdstid.  

Stk. 4 

Der ydes pædagoger, der anvises fra et jobcenter, betaling for mindst 3 ti-
mer på første arbejdsdag.  

Stk. 5 

Lønningsperioden er 14 dage (2 kalenderuger), således at lønningsperio-
dens første dag er en mandag. 

Stk. 6 

Lønnen udbetales hver 14. dag. Der kan lokalt indgås aftale om, at lønnen 
kan udbetales månedsvis bagud.  

Stk. 7 

Lønnen skal så vidt muligt udbetales til eller være disponibel for de ansatte 
ved udgangen af den anden uge efter lønningsperiodens afslutning. 
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Stk. 8 

De ansatte får en specificeret oversigt over den udbetalte løn samt evt. 
indbetalte pensionsbidrag. Følgende tekst skal stå på specifikationen: ”1/3 
af det samlede pensionsbidrag er egetbidraget”. 

§ 22. Pension  

Stk. 1  

Ansættelsesmyndigheden opretter en pensionsordning i PBU, Pædagoger-
nes Pension – pensionskassen for pædagoger for  

1. pædagoger, som 

a) er fyldt 21 år, og 

b) har mindst 52 uger sammenlagt forudgående beskæftigelse i kom-
muner eller regioner (mindst 8 timer i gennemsnit pr. uge) inden 
for de seneste 8 år. 

Pensionsbidraget fremgår af § 12, stk. 1. 

Pensionsordningen oprettes med virkning fra den 1. i den måned, hvor 
begge betingelser er opfyldt hele måneden. 

Når pensionsretten er opnået, indbetales pensionsbidrag uanset timetal. 

Bemærkning: 
For optjening af karensperioden se Aftale om pensionsordning 
for ansatte i visse kommuner (Opsamlingsordningen) (26.01) med 
tilhørende administrationsgrundlag (26.02). 

2. pædagoger som tidligere har været optaget i en kommunal eller amts-
lig/regional pensionsordning efter at have opfyldt betingelserne i stk. 
1, litra b, i denne overenskomst eller en anden overenskomst med 
samme beskæftigelseskrav.  

Bemærkning: 
Dokumentation for, at karenskravet i punkt 2 er opfyldt, kan ske 
ved fremvisning af pensionsoversigt fra beskæftigelse i kommu-
ner/amter/regioner. 

Stk. 2 

Pædagoger, som allerede har opnået ret til pension i henhold til § 12 ved 
tidligere kommunal/amtskommunal/regional beskæftigelse, omfattes 
straks af pensionsordningen. 

Stk. 3 

I øvrigt gælder bestemmelserne i § 12, stk. 2, 3, 5 nr. 1, 6, 7, 8 og 9. 

§ 23. Søgnehelligdage 

Ansatte, som har været beskæftiget ved ansættelsesmyndigheden i mindst 
6 arbejdsdage umiddelbart forud for en søgnehelligdag, betales løn for 
disse dage. Betalingen udgør sædvanlig timeløn for det antal timer, den an-
satte skulle have været beskæftiget. 
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Bemærkning: 
Ved timelønsansættelse i 6 arbejdsdage eller derover uden afbry-
delse op til en søgnehelligdag, betales timeløn for den eller de 
dage, institutionen er lukket på grund af helligdage. 

Ved timelønsansættelse i et fast skema betales for de skemalagte 
timer, der falder på en søgnehelligdag. 

Ved timelønsansættelse uden fast skema, betales således: 

1. Ved vikariat for en bestemt medarbejder i fuldt omfang, 
betales efter den gennemsnitlige daglige arbejdstid for 
denne medarbejder. 

2. Ved vikariater, der ikke er omfattet af punkt 1, beregnes 
aflønningen som et gennemsnit af de præsterede timer i 
de sidste 6 arbejdsdage op til søgnehelligdagen. 

§ 24. Opsigelse  

Det gensidige opsigelsesvarsel er fra dag til dag. 

Bemærkning: 
Ved sygdom betragtes ansættelsesforholdet som ophævet. 

§ 25. Øvrige ansættelsesvilkår (timelønnede) 

Stk. 1 Øvrige bestemmelser 

Timelønnede pædagoger er omfattet af følgende bestemmelser i Kapitel 2: 

§ 13. ATP 

§ 14. Arbejdstid, overtidsbetaling, weekendgodtgørelse mv. og koloniop-
hold. 

§ 17. Udgifter i forbindelse med tjenesterejser 

Stk. 2 Generelle ansættelsesvilkår 

Aftaler i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår gælder efter deres ind-
hold.  

Aftalerne er oplistet i Bilag D.  

Bemærkning: 
Timelønnede har ikke krav på fuld løn under sygdom, men er 
omfattet af lov om sygedagpenge. 
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Kapitel 4. Pædagogstuderende i lønnet praktik  

Dette kapitel omfatter pædagogstuderende som nævnt i § 1, stk. 1, punkt 
b). 

§ 26. Løn  

Stk. 1 

Månedslønnen for pædagogstuderende i lønnet praktik er: 

 Løn 1. april 2016 
(31/3 2000-niveau) 

Løn 1. april 2019 
(31/3 2000-niveau) 

1. praktikperiode 7.923 kr. [O.18] 7.951 kr. 

2. praktikperiode 8.180 kr.  8.209 kr. [O.18] 

 

Lønseddeltekst: Månedsløn 

I lønnen er inkluderet godtgørelse for praktikuddannelsens særlige belig-
genhed (fx i aften- og natperioden).  

[O.18]Bemærkning:  
Studerende, der gennemfører praktikken på et nedsat timetal, jf. § 
28, stk. 2, aflønnes med ovennævnte løn uden lønreduk-
tion.[O.18]  

 

Stk. 2  

Påbegyndes praktikuddannelsen på andre dage end den 1. i en måned, eller 
afsluttes den på andre dage end den sidste i en måned, beregnes lønnen så-
ledes:  

Løn pr. md. x (antal kalenderdage, der vedr. praktikudd. i den aktuelle kalendermåned) 
antal kalenderdage i den aktuelle måned 

Bemærkning:  
Der reduceres tilsvarende for eventuelle feriedage, der afholdes i 
praktikperioden.  

Der reduceres ikke i lønnen på grund af studiedage i praktikperio-
den, idet timerne forudsættes afviklet på andre dage, jf. § 28. 

Stk. 3  

Lønnen udbetales månedsvis bagud.  

Stk. 4 

Den studerende får en specificeret oversigt over den udbetalte løn. 

§ 27. Sygdom og barns 1. og 2. sygedag 

De for pædagoger på praktikstedet gældende regler vedrørende løn under 
sygdom og barns første og anden sygedag finder tilsvarende anvendelse 
for praktikanter. 



60.01 
O.18 

39/2018 
Side 27 

§ 28. Arbejdstid  

Stk. 1  

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 30 timer.  

Der skal således arbejdes flere timer pr. uge i normperioder med studie-
dage for, at den gennemsnitlige arbejdstid skal kunne opfyldes.  

Bemærkning: 
Under en praktikperiode på 6 måneder skal der således præsteres 
i alt 780 arbejdstimer inklusive timer, hvor den studerende er fra-
værende på grund af sygdom, ferie og frihed på søgnehelligdage.  

[O.18]Stk. 2  

Hvor den studerende efter ansøgning har opnået dispensation til nedsæt-
telse af timetallet i praktikperioden, kan den gennemsnitlige ugentlige ar-
bejdstid fastsættes til et lavere timetal end anført i stk. 1. 

Bemærkning: 
Ovenstående vedrører alene dispensation, som er givet i henhold 
til § 8, stk. 8, i bekendtgørelse om uddannelsen til professionsba-
chelor som pædagog.[O.18] 

Stk. 3 

Ved tilrettelæggelse af den studerendes arbejdstid skal der tages hensyn til, 
at den pågældende er under uddannelse samt uden for arbejdstiden skal 
have mulighed for at deltage i 2 ugers studiedage i praktikperioden.  

Stk. 4 

De for pædagoger på praktikstedet gældende regler om normperiode, til-
rettelæggelse af tjenesten og opgørelse af arbejdstiden finder tilsvarende 
anvendelse for studerende ansat efter dette kapitel.  

Bemærkning:  
Sygedage, feriedage og frihed på søgnehelligdage medregnes med 
den skemalagte arbejdstid. Er der ikke fastsat en bestemt arbejds-
tid for den pågældende dag, medregnes dagen med 6 timer.  

Stk. 5  

Ved den studerendes deltagelse i koloniophold og weekendophold med-
regnes 7,4 timer pr. dag.  

Der ydes ulempetillæg for deltagelse i koloniophold, jf. overenskomstens § 
14, stk. 2. 
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Bemærkning:  
Pædagogstuderende, der er i praktik i folkeskolen eller skolefri-
tidsordningen, følger i forhold til deltagelse i koloni de regler, der 
gælder for skolepædagoger, jf. protokollat 1 til Aftale om arbejds-
tidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, 
skolefritidsordninger mv.  

§ 29. Mer- og overarbejde  

Der ydes for mer- og overarbejde samme afspadsering/betaling som til en 
deltidsansat pædagog på begyndelsesløn.  

Bemærkning:  
Er der eksempelvis i en 4 ugers normperiode en uges studiedage, 
forudsættes den studerende i de øvrige uger i normperioden at 
præstere 120 timers tjeneste for at opfylde den gennemsnitlige 
ugentlige arbejdstid i normperioden. Eventuelle timer udover de 
120 afspadseres efterfølgende i forholdet 1:1.  

Eventuelle timer udover 148 afspadseres efterfølgende i forholdet 
1:1,5.  

Såfremt det ikke er muligt at afspadsere timerne, betales disse 
som henholdsvis mer-/eller overarbejdstimer for en pædagog på 
begyndelsesløn.  

§ 30. Opsigelse  

Stk. 1 

En studerende kan inden for de første 3 måneder opsiges med 14 dages 
varsel. I resten af praktiktiden kan den studerende opsiges med en måneds 
varsel til udgangen af en måned. Den studerende kan opsige sit praktikfor-
hold med samme varsler.  

Stk. 2  

Ved praktikperiodens udløb ophører ansættelsen uden yderligere varsel.  

§ 31. Øvrige ansættelsesvilkår (pædagogstuderende)  

Stk. 1 Øvrige bestemmelser 

Pædagogstuderende i lønnet praktik er omfattet af følgende bestemmelser 
i Kapitel 2: 

§ 9. Resultatløn 

§ 13. ATP 

§ 17. Udgifter i forbindelse med tjenesterejser 

Stk. 2 Generelle ansættelsesvilkår 
Aftaler i Protokollat om generelle ansættelsesvilkår (04.00) gælder efter de-
res indhold, dog jf. stk. 3.  

Aftalerne er oplistet i Bilag D. 
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Stk. 3 Barsel 

Den studerende er omfattet af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 
(barselloven) samt af bestemmelserne om omsorgsdage og tjenestefrihed 
af tvingende familiemæssige årsager i henhold til aftale om fravær af fami-
liemæssige årsager og tilhørende protokollat. 

Kapitel 5. Ikrafttræden og opsigelse 

§ 32. Ikrafttræden og opsigelse 

Stk. 1 

Overenskomsten gælder fra 1. april 2018, hvor intet andet er anført. 

Stk. 2  

Overenskomsten kan skriftligt opsiges af overenskomstens parter med 3 
måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts 2021.   

Stk. 3 

Indtil der indgås en ny overenskomst, fastsættes aflønningen efter den Af-
tale om lønninger for kommunalt ansatte (04.30), der gælder ved opsigel-
sen af overenskomsten 

 
København, den 17. september 2018 

 
For 

KL 

Michael Ziegler 

Ida Chidekel 

 

 

For 

BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund 

Elisa Rimpler 

Christian Esgaard Christensen 
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Protokollat 1 - Ikke-pædagoguddannede 

Protokollat til overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefri-
tidsordninger, klubber mv. vedrørende ikke-pædagoguddannede.  

Kapitel 1. Områdeafgrænsning 

§ 1. Hvem er omfattet  

Protokollatet omfatter:  

Stk. 1  

Ikke-pædagoguddannet personale, der pr. 31. december 1978 var ansat, og 
som fra før 1. april 1973 uafbrudt havde været ansat i daginstitutioner i 
samme kommune i assistentstillinger, med en beskæftigelse på 15 timer el-
ler derover. Ved stillingsskift bevares denne status.  

Stk. 2  

Ikke-pædagoguddannede støttepædagoger ansat ved daginstitutioner, klub-
ber, skoler og skolefritidsordninger. 

Bemærkning: 
Det forudsættes, at støttepædagogstillinger om muligt besættes 
med uddannede pædagoger. Såfremt det efter stillingsopslag ikke 
har været muligt at besætte stillingen med en pædagoguddannet, 
er der adgang til kontinuerlig ansættelse af en ikke-pædagogud-
dannet støttepædagog i det konkrete ansættelsesforhold. 

Stk. 3  

Ikke-pædagoguddannede afdelingsledere, souschefer og stedfortrædere an-
sat ved daginstitutioner, klubber og skolefritidsordninger.  

Bemærkning:  
Såfremt de i overenskomsten nævnte stillinger som souschef, 
stedfortræder, afdelingsledere og pædagog undtagelsesvist ikke 
kan besættes med pædagogisk uddannede, kan der ske ansættelse 
af ikke-pædagoguddannet personale efter nærværende protokol-
lat.  

Overenskomsten giver følgende muligheder for ansættelse af 
ikke-pædagoguddannede i afdelingsleder-, souschef- og stedfor-
træderstillinger:  

1. Ansættelse med dispensation fra uddannelseskravene, jf. 
overenskomstens § 1, stk. 6 og stk. 7. De ansatte er heref-
ter omfattet af samtlige overenskomstens bestemmelser.  

2. Ansættelse uden forudgående dispensation kan ske på de i 
nærværende protokollat anførte vilkår. Ansættelse kan ske 
enten varigt eller tidsbegrænset med henblik på genopslag 
af stillingen.  

Ved midlertidig ledighed i en afdelingsleder-, souschef- eller sted-
fortræderstilling fx i forbindelse med stillingsopslag, sygdomsfra-
vær, barsel og ferie kan allerede ansatte ikke-pædagoguddannede 
konstitueres i stillingen, hvis konstitution ikke kan ske blandt alle-
rede ansatte pædagoger. 
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Stk. 4  

Ikke-pædagoguddannede klubmedarbejdere ved institutioner/ordninger 
samt institutioner/ordninger med afsnit/børnegrupper, hvor der ikke fø-
res kontrol med børnenes fremmøde ("klubber- og klubafsnit").  

Stk. 5  

Ikke-pædagoguddannede skolepædagoger, der på anden måde har kvalifi-
ceret sig til arbejdet bl.a. gennem praktiske erfaringer i arbejdet med børn, 
og som er ansat  

a) til at varetage skolernes tilsyn med eleverne i mellemtimer og ventetid 
i forbindelse med befordringsordninger mv., til at forestå den pæda-
gogiske tilrettelæggelse af aktiviteter i tilslutning hertil, og/eller 

b) ved skolefritidsordninger i afsnit/børnegrupper, hvor der ikke føres 
kontrol med børnenes fremmøde ("klubafsnit"). 

Stk. 6 

Ikke-pædagoguddannede, der ansættes som pædagogisk personale (hus-
medarbejdere) ved de i  Bilag C til overenskomsten nævnte kommunale 
beboerhuse/aktivitetshuse. 

Stk. 7 

Rammeaftale om kombinationsbeskæftigelse (41.11) for ikke uddannede i 
kommuner gælder for ansatte efter stk. 4 og 5.  

Stk. 8 

Der kan alene ansættes klubmedarbejdere, som er fyldt 18 år. 

Stk. 9 

Ansatte under nærværende protokollat er omfattet af overenskomstens be-
stemmelser med de ændringer, der følger af §§ 2-5.  

Kapitel 2. Månedslønnede 

§ 2. Løn 

Stk. 1  

Det i § 1, stk. 1 og stk. 2 nævnte ikke-pædagoguddannede personale ansat i 
pædagogstillinger og som støttepædagoger aflønnes som pædagoger i hen-
hold til overenskomsten. 

Stk. 2 

Det i § 1, stk. 3, nævnte ikke-pædagoguddannede personale ansat i mel-
lemlederstillinger aflønnes henholdsvis som stedfortrædere, souschefer el-
ler afdelingsledere efter bestemmelserne i overenskomsten. 

Stk. 3  

For de i § 1, stk. 4 - 6 nævnte ikke-pædagoguddannede klubmedarbejdere, 
anderledes kvalificerede skolepædagoger og husmedarbejdere er grundløn-
nen løntrin 17.  

Lønseddeltekst: Grundløn 
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Grundlønnen dækker de funktioner, en ansat er i stand til at varetage som 
nyansat. 

Ansatte, som efter 3 års ansættelse ikke i kraft af funktions- og kvalifikati-
onsløn har opnået en samlet aflønning svarende til løntrin 19, aflønnes ef-
ter løntrin 19. 

Bemærkning: 
I garantilønnen medregnes også beskæftigelse efter protokollatet 
før 1. april 2000. 

§ 3. Pension 

Stk. 1 

A. Ikke-pædagoguddannede afdelingsledere, souschefer og 
stedfortrædere 

De i § 1, stk. 3, nævnte afdelingsledere, souschefer og stedfortrædere er 
omfattet af bestemmelserne i overenskomstens § 12 om pension.  

B. Øvrige ikke-pædagoguddannede 

Ansættelsesmyndigheden opretter en pensionsordning i PBU, Pædagoger-
nes Pension – pensionskassen for pædagoger – for:  

1.  ikke-pædagoguddannede, som  

a)  er fyldt 21 år, og 

b)  [O.18](Gældende indtil 1. april 2019) har 6 måneders sammenlagt for-
udgående beskæftigelse i kommuner, amter og regioner inden for de sene-
ste 8 år, dog tidligst fra 1. august 2014. 

Bemærkning: 
For perioden før 1. august 2014 gælder de hidtidige bestemmelser 
om optjening af karens: ”Ansættelsesmyndigheden opretter en 
pensionsordning i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspæda-
goger for ikke-pædagoguddannede med mindst 8 timer i gennem-
snit pr. uge, som 

a) er fyldt 21 år, og 

b) har mindst 1 års (pr. 1. januar 2014: 6 måneders) sammen-
lagt forudgående beskæftigelse i kommuner, amter og re-
gioner (mindst 8 timer i gennemsnit pr. uge) inden for de 
seneste 8 år.” 

Optjening af pensionskarens går samlet maksimalt 8 år tilbage.  

Pensionsbidraget fremgår af overenskomstens § 12, stk. 1. Pensionsord-
ningen oprettes med virkning fra den 1. i den måned, hvor alle betingel-
serne er opfyldt i hele måneden.  

2. Ikke-pædagoguddannede, som tidligere har været optaget i en kommu-
nal eller amtslig/regional pensionsordning efter at have opfyldt be-
skæftigelseskravet i stk. 1 B, nr. 1, litra b i dette protokollat eller anden 
overenskomst med samme beskæftigelseskrav.  
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Bemærkning: 
Dokumentation for at karenskravet i punkt 2 er opfyldt, kan ske 
ved fremvisning af pensionsoversigt fra beskæftigelse i kommu-
ner/amter/regioner.[O.18] 

Kapitel 3. Timelønnede 

§ 4. Løn, lønberegning og lønudbetaling 

Aflønningen følger af bestemmelserne i § 2, stk. 1-3. Lønnen beregnes i 
overensstemmelse med § 21 i overenskomsten. 

§ 5. Pension  

Stk. 1  

Ansættelsesmyndigheden opretter en pensionsordning i Pensionskassen 
for Børne- og Ungdomspædagoger for timelønnede: 

1. ikke-pædagoguddannede, som 

a) er fyldt 21 år, og 

b) har mindst 1 års sammenlagt forudgående beskæftigelse i kom-
muner, amter og regioner (mindst 8 timer i gennemsnit pr. uge) 
inden for de seneste 8 år.  

Pensionsbidraget fremgår af overenskomstens § 12, stk. 1. 

Pensionsordningen oprettes med virkning fra den 1. i den måned, 
hvor alle betingelserne er opfyldt i hele måneden.  

Når pensionsretten er opnået, indbetales pensionsbidrag uanset time-
tal.  

Bemærkning: 
For optjening af karensperioden se Aftale om pensionsordning 
for ansatte i visse kommuner (Opsamlingsordningen) (26.01) med 
tilhørende administrationsgrundlag (26.02). 

2. ikke-pædagoguddannede, som tidligere har været optaget i en kommu-
nal eller amtslig/regional pensionsordning efter at have opfyldt betin-
gelserne i stk. 1, litra b, i denne overenskomst eller en anden overens-
komst med samme beskæftigelseskrav. 

Bemærkning: 
Dokumentation for, at karenskravet i punkt 2 er opfyldt, kan ske 
ved fremvisning af pensionsoversigt fra beskæftigelse i kommu-
ner/amter/regioner.  

Stk. 2 

Ikke-pædagoguddannede, som allerede har opnået ret til pension i henhold 
til § 3 eller § 4 ved tidligere kommunal/amtskommunal/regional beskæfti-
gelse, omfattes straks af pensionsordningen. 

Stk. 3 

I øvrigt gælder overenskomstens § 12, stk. 3, 5 nr. 1, 6, 7, 8 og 9 
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København, den 17. september 2018 

 

 
For 

KL 

Michael Ziegler 

Ida Chidekel 

 

 

For 

BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund 

Elisa Rimpler 

Christian Esgaard Christensen 
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Protokollat 2 - Voldgiftskendelse Leg og Læring i Skive Kom-
mune 

Protokollat indgået som følge af voldgiftskendelse 29. december 2000 ved-
rørende Leg og Læring i Skive Kommune.  

Protokollatet gælder ikke for Københavns Kommune. 

Parterne er enige om, at med nærværende protokollat til overenskomsten 
er voldgiftskendelsens bemærkninger om, at pædagoger ikke skal stilles 
ringere, end hvad der følger af LC overenskomsten for de nedenfor 
nævnte timer, opfyldt. 

Der henvises i øvrigt til KL’s vejledning om afgrænsning af overenskomst-
tilknytning i indskolingen på grundlag af voldgiftskendelse om Leg og Læ-
ring i Skive Kommune. 

§ 1. Områdeafgrænsning 

Dette protokollat omfatter uddannede pædagoger, der 

1. er ansat efter overenskomst for pædagogisk uddannet personale 
ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber m.v. til at 

2. varetage arbejdsopgaver omfattet af overenskomstens § 2, stk. 1, 
punkt C, og som 

3. en del af deres ansættelse har eneansvar for at varetage undervis-
ning i folkeskolens fag og obligatoriske emner i børnehaveklassen 
og på 1.-3. klassetrin. 

Bemærkning  
Det er forudsat at pædagogen i hovedparten af sin arbejdstid er 
beskæftiget med opgaver omfattet af overenskomstens § 2, stk. 1, 
punkt C, nr. 1. og 2. 

§ 2. Løn  

Stk. 1 

For varetagelse af den i § 1, punkt 3 nævnte undervisning udbetales et 
pensionsgivende funktionslønstillæg pr. undervisningstime á 60 minutter i 

 1., 2. og 3. klasse på kr. 42,00 (31. marts 2000 niveau)  

 børnehaveklassen på kr. 21,00 (31. marts 2000 niveau). 

Stk. 2 

For planlagte timer udbetales det i stk. 1 nævnte tillæg løbende. For yderli-
gere pålagte timer udbetales det i stk. 1 nævnte tillæg ved skoleårets afslut-
ning. 
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København, den 17. september 2018 

 

For 

KL 

Michael Ziegler 

Ida Chidekel 

 

 

For 

BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund 

Elisa Rimpler 

Christian Esgaard Christensen 
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Protokollat 3 - Varetagelse af arbejdsopgaver inden for det forebyg-
gende og dagbehandlende område 

Protokollat til overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefri-
tidsordninger, klubber mv. vedrørende varetagelse af arbejdsopgaver inden 
for det forebyggende og dagbehandlende område. 

§ 1. Hvem er omfattet 

Stk. 1 

Protokollatet omfatter pædagoger, jf. overenskomstens § 1, stk. 2-5, der er 
ansat ved daginstitutioner, fritidshjem, klubber, skolefritidsordninger og 
skoler inden for KL´s forhandlingsområde, bortset fra Københavns Kom-
mune, og som varetager arbejdsopgaver inden for det forebyggende og 
dagbehandlende område. 

Bemærkning: 
Protokollatet omfatter således alene ansatte pædagoger ved de 
nævnte institutioner, der som en del af deres funktioner varetager 
arbejdsopgaver inden for det forebyggende og dagbehandlende 
område. Der henvises i øvrigt til "Overenskomst for pædagogisk 
uddannet personale, der ansættes indenfor det forebyggende og 
dagbehandlende arbejde (69.21)", § 2, stk. 1.  

Stk. 2 

Ansatte under dette protokollat er omfattet af overenskomstens bestem-
melser med de ændringer, som følger af §§ 2-3. 

§ 2. Løn 

Ved indgåelse af lokale aftaler om funktionsløn, bør der lokalt tages stilling 
til de jobfunktioner, der er omfattet af nærværende protokollat, herunder 
om den pågældende er tillagt særlige projekt- eller personalemæssige ledel-
sesfunktioner. 

§ 3. Arbejdstid mv. 

Stk. 1 

Som kompensation for bl.a. tillæg for aftenarbejde, tillæg for delt tjeneste, 
rådighedsvagtbetaling, tilfældigt forekommende overarbejde samt for pligt 
til deltagelse i koloniophold kan der i stedet ydes et årligt tillæg på 15.400 
kr. (31. marts 2000 niveau). 

Såfremt mere end halvdelen af arbejdstiden er placeret uden for sædvanlig 
arbejdstid, dvs. aften- og weekendarbejde, ydes der i stedet et særligt tillæg 
på 26.000 kr. årligt (31. marts 2000 niveau).  
Lønseddeltekst: Unddrage kontrol 

Stk. 2 

Beordret overarbejde afspadseres efter overenskomstens bestemmelser 
herom, ligesom beordret tjeneste på lørdage samt på søn- og helligdage 
vederlægges efter overenskomsten. Ved etablering af egentlig rådighed-
svagt optages særlig forhandling.  
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Bemærkning: 
Beordret overarbejde/tjeneste kræver en konkret tjenstlig ordre 
overfor den ansatte. 

Stk. 3 

Deltagelse i koloniophold, herunder behandlingsture, vederlægges i hen-
hold til koloniaftalen. Såfremt der er tale om egentlige behandlingsture, 
forudsættes den daglige arbejdstidsnorm aftalt forud for turens afvikling.  

 

København, den 17. september 2018 

 
For 

KL 

Michael Ziegler 

Ida Chidekel 

 

 

For 

BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund 

Elisa Rimpler 

Christian Esgaard Christensen 

 

 

 



60.01 
O.18 

39/2018 
Side 39 

Protokollat 4 - Område-, miljø- og familiepædagoger samt pæ-
dagoger ved selvejende specialinstitutioner i Københavns 
Kommune 

Protokollat til overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefri-
tidsordninger, klubber mv. vedrørende område-, miljø- og familiepædago-
ger eller som pædagog ved specialinstitutioner i Københavns Kommune 
jf. § 5, for så vidt ansættelsen finder sted ved selvejende daginstitutioner 
eller klubber.  

§ 1. Hvem er omfattet  

Stk. 1  

Protokollatet omfatter pædagoger, jf. overenskomstens § 1, stk. 2-4, der 
ansættes som område-, miljø- og familiepædagog eller som pædagog ved 
selvejende specialinstitutioner i Københavns Kommune, jf. § 5.  

Stk. 2 

Efter aftale mellem overenskomstens parter kan der i det konkrete ansæt-
telsesforhold dispenseres fra uddannelseskravene.  

Bemærkning: 
I Bilag A til overenskomsten finder alene punkt A og B anven-
delse for ansatte efter dette protokollat. 

Stk. 3 

Område-, miljø- og familiepædagoger samt pædagoger ved specialinstituti-
oner er omfattet af overenskomstens bestemmelser med de nedennævnte 
ændringer, som følger af §§ 2-6.  

Stk. 4 

Protokollatet omfatter ikke pædagoger, der ansættes til varetagelse af støt-
teforanstaltninger i klienters hjem samt ansatte ved døgninstitutioner og 
ordninger der er en integreret del heraf.  

§ 2. Opgaver 

Område-, miljø- og familiepædagoger kan ansættes til varetagelse af bl.a. 
følgende opgaver:  

 Styrkelse af den forebyggende indsats over for børn og unge. 

 Særlige støtteforanstaltninger, vejledning og rådgivning over for børn 
og unge og deres familier.  

 Samarbejde med forældre, interesseorganisationer, foreninger mv. 
med henblik på at styrke det sociale netværk. 

 Samarbejde med andre faggrupper samt kommunale myndigheder om 
effektivisering af indsatsen over for børn og unge i lokalområdet. 

 Deltagelse i det kriminalitetsforebyggende arbejde i lokalområdet. 

 Udvikling og styrkelse af samarbejdet mellem daginstitutioner, klub-
ber og skolefritidsordninger i lokalområdet. 

 Igangsættelse og/eller vejledning om fritidsaktiviteter og kulturelle ar-
rangementer i lokalområdet. 
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§ 3. Hvor kan man ansættes 

Til varetagelse af de i § 2 nævnte opgaver kan ansættelse af område-, miljø- 
og familiepædagoger finde sted ved daginstitutioner, fritidshjem, skolefri-
tidsordninger, klubber eller andre institutionslignende dagtilbud og i selv-
stændige stillinger til varetagelse af opgaver, der fortrinsvis finder sted 
uden for børnenes/de unges hjem.  

Bemærkning:  
Varetagelsen af de i § 2 nævnte opgaver kan således tillægges an-
satte i daginstitutioner mv. eller der kan etableres nye selvstæn-
dige dagtilbud, der oprettes i institutionsform, fx familieværkste-
der, familiecentre, væresteder o.l. for børn og unge og deres fami-
lier, der er etableret i henhold til servicelovens § 52. 

I det pædagogiske tilbud forudsættes der at indgå elementer af 
pasning, fritidsaktiviteter og/eller familierettede opgaver. 

§ 4. Løn  

Stk. 1 

Område-, miljø- og familiepædagoger aflønnes som pædagoger.  

Stk. 2  

Såfremt den pågældende pædagog tillige er tillagt særlige projekt- eller per-
sonalemæssige ledelsesfunktioner, kan der aftales funktionsløn. 

Stk. 3 

Ved indgåelse af lokale aftaler om funktionsløn, bør der lokalt tages stilling 
til de jobfunktioner, der er omfattet af nærværende protokollat. 

§ 5. Specialinstitutioner  

Stk. 1  

Har kommunalbestyrelsen truffet beslutning om at oprette specialinstituti-
oner/specialgrupper, jf. § 3, til at udføre de under § 2 nævnte særlige ar-
bejdsopgaver, navnlig støttefunktioner over for børn og unge og deres fa-
milier med henblik på at undgå anbringelse uden for hjemmet, aflønnes 
stedfortrædere, souschefer og afdelingsledere efter bestemmelserne i over-
enskomsten.  

Stk. 2 

§ 4, stk. 3 finder tilsvarende anvendelse for ansatte ved specialinstitutioner. 

§ 6. Arbejdstid mv.  

Stk. 1  

Som kompensation for bl.a. tillæg for aftentjeneste, tillæg for delt tjeneste, 
rådighedsvagtbetaling, tilfældigt forekommende overarbejde samt for pligt 
til deltagelse i koloniophold kan der i stedet ydes et årligt tillæg på 15.400 
kr. (31. marts 2000 niveau). 

Såfremt mere end halvdelen af arbejdstiden er placeret uden for sædvanlig 
arbejdstid, dvs. aften- og weekendarbejde, ydes der i stedet et særligt tillæg 
på 26.000 kr. årligt (31. marts 2000 niveau).  
Lønseddeltekst: Unddrage kontrol 
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Stk. 2  

Beordret overarbejde afspadseres efter overenskomstens bestemmelser 
herom, ligesom beordret tjeneste på lørdage samt på søn- og helligdage 
vederlægges efter overenskomsten. Ved etablering af egentlig rådighed-
svagt optages særlig forhandling. 

Bemærkning: 
Beordret overarbejde/tjeneste kræver en konkret tjenstlig ordre 
overfor den ansatte. 

Stk. 3  

Deltagelse i koloniophold, herunder behandlingsture, vederlægges i hen-
hold til koloniaftalen. Såfremt der er tale om egentlige behandlingsture, 
forudsættes den daglige arbejdstidsnorm aftalt forud for turens afvikling.  

 

 
København, den 17. september 2018 

 
For 

KL 

Michael Ziegler 

Ida Chidekel 

 

 

For 

BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund 

Elisa Rimpler 

Christian Esgaard Christensen 
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Protokollat 5 - Forskellige overgangsbestemmelser 

Protokollat til overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefri-
tidsordninger, klubber mv. vedrørende forskellige overgangsbestemmelser 

Kapitel 1. Overgangsbestemmelser i forbindelse med overgang 
til Ny Løn pr. 1. april 1998 samt 1. april 2000 

§ 1.  

Stk. 1 

Ansatte der pr. 31. marts 1998 overgik til nye lønformer pr. 1. april 1998, 
samt ansatte der pr. 31. marts 2000 overgik til nye lønformer pr. 1. april 
2000, bevarer som minimum deres hidtidige, samlede faste løn inklusiv til-
læg, herunder fx tillæg af decentral løn. Den del af lønnen, som hidtil har 
været reguleret med procentreguleringen, reguleres fortsat. 

Bemærkning: 
Den del af lønnen, der hidtil har været pensionsgivende, vil fort-
sat være pensionsgivende. 

I Københavns Kommune er de fastsatte tillæg, der er aftalt (jf. af-
taler af 1. oktober 1996 og 21. oktober 1996) afholdt af decen-
trale puljemidler til ledere, souschefer og afdelingsledere, modreg-
net i omklassificeringerne pr. 1. oktober 1997. 

Stk. 2 

Lønnen pr. 1. april 1998 for de grupper, der overgik pr. denne dato, samt 
lønnen pr. 1. april 2000 for de grupper, der overgik pr. denne dato, sam-
mensættes af grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn. I det omfang 
lønelementerne samlet medfører en højere aflønning end hidtil, sker afløn-
ning efter den højere aflønning. I det omfang lønelementerne samlet giver 
en lavere aflønning end hidtil, sker aflønning efter den hidtidige aflønning, 
jf. stk. 1. Forskellen udgøres af et personligt udligningstillæg. Denne ga-
ranti for hidtidig aflønning forudsætter bevarelse af hidtidig stilling med 
hidtidig beskæftigelsesgrad. 

Stk. 3 

Ansatte, som i forbindelse med overgang til ny løndannelse pr. 1. april 
1998 oppebærer følgende personlige ikke-pensionsgivende overgangstillæg 

 kr. 5.900 årligt (niveau 31. marts 2000 niveau) 

 kr. 2.900 årligt (niveau 31. marts 2000 niveau) samt 

ansatte, der pr. 31. marts 2000 er aflønnet på løntrin 24, 26 og 29, og som 
i forbindelse med overgang til ny løndannelse pr. 1. april 2000 oppebærer 
et personligt overgangstillæg på 1 løntrin, bevarer disse overgangstillæg 
ved fortsat ansættelse i hidtidig stilling. 

Overgangstillægget kan ikke modregnes i kvalifikations- og funktionsløn 
og udligningstillæg under den pågældendes ansættelse i kommunen, dog 
bortset fra situationer, hvor pågældende ansættes i en stilling på et andet 
grundlønstrin. Overgangstillægget indgår ikke i vurderingen af, hvilken 
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kvalifikations- og funktionsløn, der skal aftales for den pågældende frem-
over. 

§ 2. Ikke-pædagog uddannede jf. Protokollat 1 

Stk. 1 

Ansatte omfattet af § 2, stk. 1 i Protokollat 1 indplaceres og ydes over-
gangstillæg efter bestemmelserne i dette protokollats § 1. 

Stk. 2 

Til ansatte omfattet af § 2, stk. 3 i Protokollat 1, der pr. 31. marts 2000 var 
aflønnet på løntrin 14 og 15, ydes med virkning pr. 1. april 2000 et person-
ligt overgangstillæg på et løntrin. 

Ansatte omfattet af § 2, stk. 3 i Protokollat 1, der som en personlig ord-
ning er aflønnet efter et andet lønforløb, og som er aflønnet på løntrin 14 
eller højere pr. 31. marts 2000, ydes med virkning pr. 1. april 2000 et per-
sonligt overgangstillæg på et løntrin. 

§ 3. Område-, miljø- og familiepædagoger og pædagoger ved 
specialinstitutioner jf. Protokollat 4 

Stk. 1 

Område-, miljø- og familiepædagoger, der aflønnes som pædagoger, jf. § 4 
i Protokollat 4, indplaceres og ydes overgangstillæg efter bestemmelserne i 
dette protokollats § 1. 

Stk. 2 

Område-, miljø- og familiepædagoger med en grundløn på løntrin 37 ydes 
med virkning fra 1. april 2000 et overgangstillæg på et løntrin. 

Kapitel 2. Overgangsbestemmelser i forbindelse med opgave- 
og strukturreformen 

§ 4.  

Stk. 1 

Kapitel 2 omfatter ansatte, 

1. som i forbindelse med opgave- og strukturreformen pr. 1. januar 
2007 overgik fra ansættelse i amterne, til ansættelse i kommunerne, 
eller 

2. som er overgået til ansættelse i en kommune eller under et sam-
menlægningsudvalg før 1. januar 2007, jf. tidligere protokollat af 
10. marts 2006 om vilkår for overførsel til ansættelse under et sam-
menlægningsudvalg og forberedelsesudvalg mv. 

3. i Bornholms Regionskommune, som pt. er omfattet af amtslige 
overenskomster/aftaler, og som ikke overgår til regionerne eller 
staten i forbindelse med opgave- og strukturreformen. 

4. ved selvejende institutioner, der med virkning fra 1. januar 2007 
indgik driftsaftale med en kommune, og hvor de ansatte pt. er om-
fattet af amtslige overenskomster, og hvor løn- og ansættelsesvilkår 
er omfattet af Kommunernes Lønningsnævns tilsyn  
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og 

A. som før overgangstidspunktet var omfattet af overenskomst ved-
rørende pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. mellem 
ARF, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og SL 
(ARF nr. 32.38.1) og 

B. som opfylder betingelserne for at være omfattet af overenskomst 
for pædagogisk uddannet personale ved daginstitutioner, skolefri-
tidsordninger, klubber mv. ( 60.01), eller som omfattes af overens-
komsten efter aftale mellem parterne. 

Bemærkning: 
Ansatte, som er overført forud for udsendelse af denne aftale, be-
tragtes som overgået til de kommunale overenskomster/aftale, 
medmindre andet er aftalt. 

Med ansættelse i amterne henholdsvis ansættelse i kommunerne 
forstås i denne sammenhæng ansættelse inden for Amtsrådsfor-
eningens, henholdsvis KL’s forhandlingsområde. 

For så vidt angår Bornholms Regionskommune og ved de selv-
ejende institutioner er overgangstidspunktet 1. januar 2007. 

Stk. 2 

Ansatte omfattet af stk. 1 bevarer hidtidigt pensionsbidrag efter 1. april 
2008 under den pågældendes fortsatte ansættelse i det konkrete ansættel-
sesforhold.  

Stk. 3 

Pensionsbidrag indbetales fortsat til Pensionskassen for socialrådgivere og 
socialpædagoger (PKA) ved institutioner under amtskommunerne mv. for 
ansatte omfattet af stk. 1.  

Bemærkning: 
Såfremt der hidtil er sket indbetaling til en anden pensionskasse, 
fortsættes pensionsindbetaling fortsat dertil. 

Stk. 4 

Personer med dispensation. 

Personer, der pr. 31. december 2006 var ansat efter § 1B, stk. 2 i overens-
komst vedrørende pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. mel-
lem ARF og SL ved de i  Bilag 1 nr. 3, 4, 11 og 16 nævnte institutioner, 
omfattes af overenskomst for pædagogisk uddannet personale ved dagin-
stitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. under den pågældendes 
fortsatte ansættelse i det konkrete ansættelsesforhold. 

Personer med følgende Rudolf Steineruddannelser fra 

 Marjattas Seminarium med det 4. teoriår, 

 Rudolf Steiner Børnehaveseminarium i Gentofte Kommune, 

 Rudolf Steiner Pædagogseminariet i Aarhus, 
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der den 31. december 2006 var ansat i stillinger ved de i Bilag 1 nr. 3, 4, 11 
og 18 nævnte institutioner og ansat efter overenskomst vedrørende pæda-
gogisk personale ved døgninstitutioner mv. mellem ARF og SL, omfattes 
af overenskomst for pædagogisk uddannet personale ved daginstitutioner, 
skolefritidsordninger, klubber mv. under den pågældendes fortsatte ansæt-
telse i det konkrete ansættelsesforhold. 

Stk. 5 

For ansatte, der den 31. december 2006 er ansat som socialpædagogisk 
konsulent ved en institution, kan det lokalt aftales at videreføre, som per-
sonlig ordning, den hidtidige stillingsbetegnelse og lønmæssige indplace-
ring, herunder grundløn i det konkrete ansættelsesforhold, efter 1. april 
2008.  

Kapitel 3. Overgangsbestemmelser for ansatte, der i perioden 
til og med 31. marts 2011 overgik til ansættelse i en kommune, 
som led i kommunens overtagelse af regionale tilbud efter lov 
om social service 

§ 5 

Stk. 1 

Kapitel 3 omfatter ansatte 

a) som i perioden til og med 31. marts 2011 overgik til ansættelse i en 
kommune som led i kommunens overtagelse af regionale tilbud i hen-
hold til § 186 i lov om social service,  

b) som før overgangstidspunktet var omfattet af overenskomst vedrø-
rende pædagogisk personale og husholdningsledere ved døgninstituti-
oner m.v. indgået mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn 
(RLTN) og Socialpædagogernes Landsforbund og  

c) som opfyldte betingelserne for at være omfattet af overenskomst for 
pædagogisk uddannet personale ved daginstitutioner, skolefritidsord-
ninger, klubber mv. ( 60.01) eller som blev omfattet af overenskom-
sten efter aftale mellem parterne.  

Bemærkning: 
Ansatte ved selvejende institutioner, som overgik til driftsaftale 
med en kommune, og hvor de ansatte før overgangen var omfat-
tet af en overenskomst indgået med RLTN, og hvor de ansattes 
løn- og ansættelsesvilkår efter overgangen blev omfattet af Kom-
munernes Lønningsnævns tilsyn, er ligeledes omfattet af dette ka-
pitel. 

Stk. 2 

Ansatte omfattet af § 5, stk. 1, punkt b bevarer hidtidigt pensionsbidrag 
efter 1. april 2011 under den pågældendes fortsatte ansættelse i det kon-
krete ansættelsesforhold.  

Stk. 3 

Pensionsbidrag indbetales fortsat til Pensionskassen for socialrådgivere og 
socialpædagoger (PKA) for ansatte omfattet af stk. 1, punkt b,  
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Bemærkning: 
Såfremt der hidtil er sket indbetaling til en anden pensionskasse, 
fortsættes pensionsindbetaling fortsat dertil. 

Stk. 4 

1. Personer med dispensation. 

Personer, der pr. 31. december 2008/2009/2010 var ansat efter § 1B, 
stk. 2 i overenskomst vedrørende pædagogisk personale ved døgninsti-
tutioner mv. mellem RTLN og SL ved de i Bilag 1 nr. 3, 4, 11 og 16 
nævnte institutioner, omfattes af overenskomst for pædagogisk uddan-
net personale ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. 
under den pågældendes fortsatte ansættelse i det konkrete ansættelses-
forhold. 

2. Personer med følgende Rudolf Steineruddannelser fra 

• Marjattas Seminarium med det 4. teoriår, 

• Rudolf Steiner Børnehaveseminarium i Gentofte Kommune, 

• Rudolf Steiner Pædagogseminariet i Aarhus, 

der den 31. december 2008/2009/2010 var ansat i stillinger ved de i 
Bilag 1 nr. 3, 4, 11 og 18 nævnte institutioner og ansat efter overens-
komst vedrørende pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv. 
mellem ARF og SL, omfattes af overenskomst for pædagogisk uddan-
net personale ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. 
under den pågældendes fortsatte ansættelse i det konkrete ansættelses-
forhold. 

Stk. 5 

For ansatte, der den 31. december 2008/2009/2010 var ansat som social-
pædagogisk konsulent ved en institution, kan det lokalt aftales at videre-
føre, som personlig ordning, den hidtidige stillingsbetegnelse og lønmæs-
sige indplacering, herunder grundløn i det konkrete ansættelsesforhold, ef-
ter 1. april 2011.  

Kapitel 4. Overgangsbestemmelser for ansatte, der forud for 
den 1. august 2001 var ansat som børnehaveklasseleder 

 § 6. 

Stk. 1 

Ansatte, som forud for den 1. august 2001 har været aflønnet som børne-
haveklasseledere i henhold til LC-overenskomsten, aflønnes som pædago-
ger, men bevarer som personlig kvalifikationsløn minimum det løntrin, de 
pågældende aflønnes efter i henhold til aftale om løn i folkeskolen. 

Bemærkning: 
Bestemmelsen i stk. 1 har alene betydning, såfremt den ansatte i 
kraft af andre centrale og decentrale aftaler vil blive aflønnet un-
der det løntrin, som den pågældende har krav på efter de centralt 
aftalte regler om grundløn og kvalifikationsløn for børnehaveklas-
seledere. Såfremt den pågældende herudover oppebærer decen-
tralt aftalte løndele, er disse omfattet af stk. 2. 
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Stk. 2 

Ansatte omfattet af stk. 1 bevarer som minimum deres hidtidige samlede 
faste løn inklusiv tillæg på samme vilkår og betingelser som anført i Proto-
kollat 6, § 1, stk. 1 og 2. 

 

 
København, den 17. september 2018 

 
For 

KL 

Michael Ziegler 

Ida Chidekel 

 

 

For 

BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund 

Elisa Rimpler 

Christian Esgaard Christensen 
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Protokollat 6 - Kompetenceudvikling/udviklingsplan 

Aftale om kompetenceudvikling indgået mellem Forhandlingsfællesskabet 
og KL er gældende for ansatte omfattet af denne overenskomst. 

I tilknytning til aftalen er aftalt følgende for ansatte med mere end 1 års 
ansættelse på ansættelsesstedet.  

Der henvises til vejledning om aftale om individuel kompetenceudvik-
ling/udviklingsplan, som findes her: www.vpt.dk. 

§ 1. Formål 

Formålet med denne aftale er at styrke indsatsen omkring den enkelte 
medarbejders kompetenceudvikling, herunder specielt at sikre medarbej-
dernes forudsætninger for en effektiv opgavevaretagelse med høj kvalitet 
og for at sikre og forbedre arbejdspladsens og den enkeltes udviklingsmu-
ligheder. Aftalen skal sikre udviklingsmuligheder for alle ansatte, både 
medarbejdere og mellemledere. 

Kompetencer er ikke statiske, og der er derfor i hele ansættelsesforholdet 
behov for, at den enkelte medarbejders kompetencer vedligeholdes og ud-
bygges.  

Den løbende kompetenceudvikling består af faglig efter- og videreuddan-
nelse (fx kompetencegivende uddannelser, som er arbejdsmæssigt rele-
vante) og kompetenceudvikling i bredere forstand. 

Kompetenceudvikling indgår som et naturligt element i den enkelte kom-
munes personalepolitik. 

§ 2. Udviklingsplan og opfølgning 

Stk. 1 

Der skal udarbejdes en skriftlig udviklingsplan for den enkelte medarbej-
der. Udviklingsplanen udarbejdes i dialog mellem medarbejderne og le-
delse. Udviklingsplanen indeholder målsætninger for medarbejderens ud-
vikling på kortere og længere sigt. Udviklingsplanen kan omfatte konkrete 
aktiviteter, der iværksættes for at nå målene. Det forudsættes, at det er en 
gensidig forpligtelse, at udviklingsplanen gennemføres. Udviklingsplanerne 
kan være individuelle eller gruppe-/teambaserede. 

Bemærkning: 
Med henblik på at kvalificere dialogen om medarbejdernes udvik-
lingsplan kan der udarbejdes en oversigt over relevante kompe-
tenceudviklingsinitiativer, herunder en oversigt over relevant ef-
ter- og videreuddannelse for faggruppen. 

I forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplaner kan der peges 
på muligheden for at få foretaget realkompetencevurdering, der 
indebærer en konkret vurdering af den enkeltes muligheder for 
merit eller lignende i forbindelse med efter- og videreuddannelse. 

Stk. 2 

Der følges op på udviklingsplanen årligt. Opfølgningen kan medføre en 
justering af udviklingsplanen. 
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Stk. 3 

Der foretages særlig opfølgning for ansatte, som har været fraværende fra 
arbejdspladsen i en periode, fx på grund af barsel, længerevarende sygdom 
e.l. 

§ 3. Drøftelse 

Stk. 1 

Det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg kan drøfte 
kommunens politik på kompetenceudviklingsområdet jf. § 4 i aftale om 
kompetenceudvikling. Endvidere kan SU/MED-udvalget bl.a. drøfte 
sammenhængen mellem arbejdspladsens mål/strategier og kompetence-
udvikling, jf. § 6 i aftale om kompetenceudvikling.  

Stk. 2 

Ledelsen og tillidsrepræsentanten drøfter tilrettelæggelsen af udarbejdel-
sen af udviklingsplanerne. De lokale parter gør status over udarbejdelse af 
planerne og drøfter erfaringerne med anvendelsen af disse. 

Stk. 3 

Hvis der ikke efter lokale drøftelser er opnået et for begge parter tilfreds-
stillende resultat, og en af parterne finder, at årsagen er, at den anden part 
ikke efterlever aftalen, kan hver af parterne anmode overenskomstparterne 
om at bistå ved en fornyet lokal drøftelse. 

 

København, den 17. september 2018 

 
For 

KL 

Michael Ziegler 

Ida Chidekel 

 

For 

BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund 

Elisa Rimpler 

Christian Esgaard Christensen 
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Protokollat 7 – Aftale om vilkår for ansatte i fleksjob 

Protokollat til overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefri-
tidsordninger, klubber mv. vedrørende vilkår for ansatte i fleksjob.  

§ 1. Ansat før 1. januar 2013 

Stk. 1 

For ansatte i fleksjob før 1. januar 2013 henledes opmærksomheden på de 
gældende ansættelsesvilkår og forudsætninger for oprettelse af fleksjob i 
rammeaftalen om socialt kapitel, herunder at forholdet mellem antallet af 
ordinært ansatte og ekstraordinært ansatte har været drøftet i det øverste 
medindflydelsesorgan. Denne drøftelse kan også finde sted i andre med-
indflydelsesorganer efter begæring fra de ansatte. 

Stk. 2 

Parterne er enige om, at ansatte i fleksjob, som i forhold til deres beskæfti-
gelseskvote opfylder de arbejdsmæssige forudsætninger for aflønning i til-
svarende jobs på normale vilkår, forudsættes at indgå i de årlige lønfor-
handlinger og ikke alene være aflønnet på grundløn i længere tid.  

Stk. 3 

Hvis en af de lokale parter vægrer sig ved at indgå i reelle forhandlinger 
om løn- og ansættelsesvilkår, herunder forhandling om funktions- og kva-
lifikationsløn, samt eventuelle lokale forhåndsaftaler, kan den anden part 
begære, at de centrale overenskomstparter bistår i en fornyet lokal for-
handling. 

Det forudsættes, at der foreligger et uenighedsreferat som grundlag for de 
centrale parters deltagelse. I uenighedsreferatet skal hver af parterne rede-
gøre for deres synspunkter på, hvorfor en ansat opfylder eller ikke opfyl-
der de arbejdsmæssige forudsætninger for aflønning i tilsvarende job på 
normale vilkår. 

§ 2. Ansat 1. januar 2013 og senere 

For ansatte i fleksjob 1. januar 2013 og senere henledes opmærksomheden 
på de gældende ansættelsesvilkår og forudsætninger for oprettelse af fleks-
job i rammeaftalen om socialt kapitel, herunder at forholdet mellem antal-
let af ordinært ansatte og ekstraordinært ansatte har været drøftet i det 
øverste medindflydelsesorgan. Denne drøftelse kan også finde sted i andre 
medindflydelsesorganer efter begæring fra de ansatte. 
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København, den 17. september 2018 

 
For 

KL 

Michael Ziegler 

Ida Chidekel 

 

 

For 

BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund 

Elisa Rimpler 

Christian Esgaard Christensen 
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Protokollat 8 - Aftaler om nedgang i kontantløn ved indgåelse 
af lokale aftaler om personalegoder 

Protokollat til overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefri-
tidsordninger, klubber mv. vedrørende aftaler om nedgang i kontantløn 
ved indgåelse af lokale aftaler om personalegoder 

Parterne er enige om, at der mellem kommunen og (lokale) repræsentanter 
for den forhandlingsberettigede organisation kan indgås aftale om, at kom-
munen og den ansatte kan indgå aftale om nedgang i kontantløn for at 
modtage personalegoder. 

Aftalen kan angå såvel nedgang i de centralt aftalte løndele som nedgang i 
de lokalt aftalte løndele. 

Lønafledede ydelser (som fx pension og feriegodtgørelse) beregnes på 
grundlag af bruttolønnen, dvs. den enkeltes aflønning forud for det løn-
træk, der finder sted som følge af aftalen mellem kommunen og den an-
satte. 

Parterne er enige om, at hidtidig kommunal praksis vedrørende tiltag om 
trivsel og sundhed mv. (Aftale om trivsel og sundhed) samt uddannelse og 
kompetenceudvikling ikke påvirkes af aftalen, ligesom aftalen ikke ændrer 
arbejdsgivers praksis for at stille de arbejdsredskaber, der er nødvendige 
for arbejdets udførelse til rådighed for medarbejderen. Krav om indgåelse 
af individuelle aftaler om nedgang i kontantløn kan ikke gøres til en forud-
sætning for ansættelsen. 

Bemærkning: 
Efter beslutning i Kommunernes Lønningsnævn kan den enkelte 
kommune indgå aftaler om nedgang i kontantløn for personale-
goder efter følgende retningslinjer og i det nævnte omfang: 

1. Aftalerne må kun vedrøre skattebegunstigede personalegoder 
og skal være overensstemmende med skattelovgivningen. 

2. Kommunen skal som arbejdsgiver have en saglig interesse i 
ydelsen af det personalegode, der er genstand for aftalen. 

3. Adgangen er begrænset til at omfatte følgende kategorier af 
personalegoder: 

a) Multimedier 

Ordninger der har en arbejdsmæssig relevans med hen-
blik på at fremme effektiviteten og fleksibiliteten i opga-
veløsningen, herunder at understøtte dialogen og kom-
munikationen mellem arbejdsgiveren og medarbejderen.  

(fx datakommunikation, bredbånd, telefon, mobiltele-
fon). 

b) Sundhedsordninger  

Ordninger der tilbydes som led i en generel personalepo-
litik og har til formål at fremme en forebyggende og hel-
bredende indsats i forhold til medarbejdernes sundhed 
og arbejdsmiljø med henblik på at opnå effekter som fx 
øget trivsel på arbejdspladsen og nedbringelse af sygefra-
været.  
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(fx massage, fysioterapi, kiropraktor, rygestopkurser, 
kostvejledning, psykologhjælp, helbredsvurdering, zone-
terapi). 

Specifikt vedr. sundhedsordninger kan der ikke etableres 
ordninger for medarbejdere, omfattet af kommunale 
overenskomster, i form af nedgang i kontantløn, hvor 
den konkrete ordning betyder, at disse medarbejdere får 
en fortrinsadgang til offentlige ydelser eller tilsvarende 
ydelser udbudt af private udbydere. Dette betyder, at al-
mindelige regler om visitation skal følges. 

c) Befordring 

Ordninger der har til formål at understøtte rekruttering 
og fastholdelse af medarbejdere, hvor arbejdspladsens 
geografiske placering og/eller medarbejderes bopælssta-
tus vil kunne virke hæmmende herfor. 

(fx parkeringsplads/-kort, offentlig transport (bus, tog, 
fly), brobizz/ færge-abonnement). 

d) Øvrige 

Ordninger der understøtter medarbejdernes mulighed 
for konkret og/eller mere generelt at kunne varetage sit 
arbejde.  

(fx aviser/tidsskrifter, uddannelser, coaching - hvis er-
hvervsmæssigt relevant). 

Protokollatet kan opsiges skriftligt af hver af parterne med 3 måneders 
varsel til den 1. i en måned. Lokale og individuelle aftaler efter dette proto-
kollat fortsætter efter protokollatets opsigelse uændret, til de bortfalder el-
ler opsiges i henhold til bestemmelsen herom i de lokale og/eller individu-
elle aftaler, idet parterne forudsætter, at sådanne aftaler indeholder en be-
stemmelse om opsigelse. 

Bemærkning: 
Organisationen har tilkendegivet, at protokollatet er indgået på 
grundlag af Kommunernes Lønningsnævns beslutning om, hvad 
der er adgang til at indgå aftale om jf. pkt. 3 a-d i ovenstående be-
mærkning. KL har tilkendegivet, at organisationen orienteres om 
evt. ændringer heri, således at organisationen gives mulighed for 
at opsige protokollatet jf. protokollatets opsigelsesbestemmelse. 
Opsiges protokollatet, kan der ikke i opsigelsesperioden indgås 
nye lokale eller individuelle aftaler om emner ud over det i pkt. 3 
a-d nævnte. 
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København, den 17. september 2018 

 
For 

KL 

Michael Ziegler 

Ida Chidekel 

 

 

For 

BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund 

Elisa Rimpler 

Christian Esgaard Christensen 
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Bilag A – Oversigt over uddannelser 

A. Følgende nuværende uddannelser anses i denne overenskomst 
for ligestillede med uddannelsen til pædagog: 

• Diakon fra den pædagogiske diakonuddannelse (fra Diakonhøj-
skolen i Aarhus). 

• Den socialpædagogiske uddannelse i Grønland. 

• Pædagoguddannelsen på Færøerne. 

B. Følgende tidligere uddannelser anses i denne overenskomst for 
ligestillede med uddannelsen til pædagog: 

• Diakon af den socialpædagogiske linje (fra Diakonskolen i Aar-
hus). 

• Pædagog, jf. lov om uddannelse af pædagoger. 

• Børneforsorgspædagog af almenlinjen og småbørnslinjen. 

• Fritidspædagog (2- eller 3-årig uddannelse).  

• Børnehavepædagog (2- eller 3-årig uddannelse). 

• Statsautoriseret barneplejerske (3-årig uddannelse). 

• Omsorgsassistent ved åndssvageforsorgen eller særforsorgen.  

• Socialpædagog (3-årig uddannelse (socialpædagogisk forsøgsud-
dannelse)). 

• Fællesuddannelse til børneforsorgs- og omsorgspædagog (3-årig 
uddannelse til socialpædagog). 

• Andre uddannelser suppleret med børneforsorgens fortsættelses-
seminarium.  

C. Følgende tidligere uddannelser anses for ligestillede med Aka-
demiuddannelsen i ungdomspædagogik: 

•  Dansk Ungdomsklubseminariums 2-årige uddannelse.  

• Ungdomsringens godkendte uddannelse. 

D. Særligt vedrørende klubber og skolefritidsordninger 

Ved ansættelse i de i § 2, stk. 1, punkt B og C nævnte klubber og skolefri-
tidsordninger samt ved de i stk. 2, punkt B og C nævnte klubber er føl-
gende uddannelser ligestillede med uddannelsen til pædagog: 

a) Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik. 

b) Uddannelsen til lærer i folkeskolen.  

Bestemmelserne i overenskomstens § 1, stk. 3-4 finder tilsvarende anven-
delse for de i punkt A) og B) nævnte uddannelser. 
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Bilag B – Vejledende kriterier for funktions- og kvalifikations-
løn  

Dette inspirationskatalog indeholder ideer til, hvilke lønmæssige kriterier, 
der kan indgå ved udmøntning af lokal løndannelse.  

Den lokale løndannelse kan medvirke til at understøtte en fortsat udvik-
ling af den pædagogiske opgaves udformning og indhold samt bidrage til 
fokusering på tilegnelsen af ny viden og nye kompetencer. 

De enkelte punkter i inspirationskataloget er ikke udtømmende og er ikke 
opstillet i rangorden. Nogle kriterier kan overlappe hinanden. 

Inspirationskataloget er opdelt i to afsnit: Funktionsløn og kvalifikations-
løn.  

Under Funktionsløn er kriterierne samlet i fire grupper: Ledelse, udvikling, 
specialisering og formidling.  

De centrale parter er enige om, at der ikke hermed er taget stilling til, om 
der skal ydes funktionsløn eller kvalifikationsløn. 

Funktionsløn: 
Ledelse 

Ved varetagelse af opgaver med ledelsesindhold kan der sættes fokus på at 
yde løn for: 

 Varetagelse af personaleledelse, herunder varetagelse af ledelsesopga-
ver overfor projekter o. lign. 

 Økonomisk ansvar, herunder bl.a. institutionens budget, graden af an-
svar, decentralisering samt budgetstyring. 

 Varetagelse af arbejdslederfunktionen - omfang og karakter. 

 Antal medarbejdere. 

 Tværgående ledelsesopgaver (fx ledelsesteam). 

 Varetagelse af ansvar/arbejdsopgaver vedrørende udvikling, ændring 
og omstilling af mål og rammer, organisering og arbejdsmetoder. 

 Varetagelse af ansvar/arbejdsopgaver vedrørende sundhed, sikkerhed 
og arbejdsmiljø. 

 Varetagelse af særlige opgaver i forhold til overordnede ledelsesni-
veauer. 

Udvikling 

Ved udvikling af de pædagogiske opgaver kan der sættes fokus på at yde 
løn for særligt ansvar/særlige funktioner, herunder bl.a. for: 

 Varetagelse af styrelsesmæssige forhold (opgaver i forhold til instituti-
ons-, forældre-, skolebestyrelse o. lign.). 

 Varetagelse af projekt og udviklingsopgaver, tværgående arbejdsgrup-
per o. lign. 
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 Varetagelse af udvikling af pædagogiske redskaber og metoder til iagt-
tagelse, planlægning, tilrettelæggelse, rapportering, evaluering og doku-
mentation. 

 Varetagelse af arbejdet med målformulering, metodevalg, faglig udvik-
ling. 

 Varetagelse af det pædagogiske arbejde og grundlæggende omsorgsar-
bejde. 

 Varetagelse af arbejdet med at modtage nye børn, børns institutions-
skift, herunder overgang til børnehave, skole o. lign. 

Specialisering 

Ved specialisering i forhold til de pædagogiske opgaver kan der sættes fo-
kus på at yde løn for særligt ansvar/særlige funktioner, herunder bl.a. for: 

 Varetagelse af arbejdsopgaver der er knyttet til institutionens karakter 
(vuggestue, børnehave, fritidsordning etc.). 

 Varetagelse af arbejdsopgaver i forhold til særlige børne-/ungegrup-
per (handicappede, tosprogede, fremmedsprogede). 

 Varetagelse af arbejdsopgaver i forhold til børn med sprog-, tale- eller 
høreproblemer. 

 Varetagelse af tværfagligt samarbejde. 

 Varetagelse af særligt stillingsindhold og ansvarsniveau, placering i or-
ganisationen. 

Formidling 

Formidling indgår på flere niveauer i opgaverne, hvor der kan sættes fokus 
på at yde løn for særligt ansvar/særlige funktioner, herunder bl.a. for: 

 Varetagelse af kommunikation til forældre, kolleger, forvaltning samt 
andre professioner. 

 Varetagelse af instruktion, oplæring, supervision mv. af andre medar-
bejdere. 

 Varetagelse af rapportering/formidling af ny viden til andre medarbej-
dere såvel som til omverdenen. 

Kvalifikationsløn: 
Herudover kan eksempelvis følgende mere generelle kriterier anvendes 
som grundlag for kvalifikationsløn: 

 Erfaring fra arbejdsopgaver med ledelse, udvikling, specialisering og 
formidling, jf. ovenstående afsnit under funktionsløn. 

 Erfaring uden for faget. 

 Erfaring på arbejdspladsen. 

 Erfaring fra flere arbejdspladser. 

 Efter- eller videreuddannelse, lederuddannelse eller lignende. 
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 Specialviden, systematik, lokalkendskab, varetagelse af flere funktioner 
(fleksibilitet), ansvar, deltagelse i arbejdsgrupper, udvalg og nævn. 
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Bilag C - Handicapklubber i Københavns Kommune, jf. over-
enskomstens § 2, stk. 2, punkt C. 

LAVUK fritids/ungdomsklub 
Borgervænget 19 
2100 København Ø 

Ungdomsklubben for døve 
”Absalon” 
Brohusgade 17 
2200 København N 

Beboerhuse/aktivitetshuse omfattet af Protokollat 1, § 1, stk. 6  

Depotgården 
Lollandsgade 2-4 
7000 Fredericia 

Kulturmaskinen 
Farvergården 7 
5000 Odense C. 

Nøragersminde Aktivitetscenter 
Nøragersmindevej 90 
2791 Dragør 
(Tårnby Kommune) 

Aktivitetshuset Bispen 
Bispebroen 6 
6100 Haderslev 

Toftebjerg Medborgerhus 
Røllikevej 3 
8653 Them 

Medborgerhuset 
Jernbanegade 10 A 
 8840 Rødkærsbro 

Kulturhuset 
Skolegade 1 
4220 Korsør 

Medborgerhuset 
Søgade 3 
4100 Ringsted 

Beboer – og Aktivitetsgården 
Midtgård 
Ravnsbjergvej 6 
6710 Esbjerg V 

Ungdommens Hus 
Norgesgade 46 A 
7000 Fredericia 
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Bilag D – Vejledende oversigt over aftaler i Protokollat om ge-
nerelle ansættelsesvilkår (04.00) 

Nedenstående numre i parentes henviser til KL’s overenskomstnr. 

 Aftale og nr. Omfatter må-
nedslønnede? 

Omfatter 
timeløn-
nede? 

Omfatter 
pæda-
gogstu-
derende i 
lønnet 
praktik? 

1 Ansættelsesbreve (04.11) Ja Nej Ja 

2 Lønninger (04.30) Ja Ja Ja 

3 Løngaranti for ansatte omfattet af op-
gave- og strukturreformen (04.32) og 
Løngaranti for ansatte i jobcentre 
(04.33) 

Ja Ja  
 

Nej  
 

4 Beskæftigelsesanciennitet (04.40) 
 
 

Ja Ja  Nej 

5 Midlertidig tjeneste i højere stilling 
(funktion) (04.51) 

Ja Ja  Nej 

6 Lønberegning/lønfradrag (04.38) Ja Nej Nej 

7 Åremålsansættelse (04.50)  Ja Ja Nej 

8 Supplerende pension (23.10) Nej Nej Nej 

9 Opsamlingsordningen (26.01) Nej Nej Nej 

10 Gruppeliv (23.11) Ja Nej  Ja  

11 Tilrettelæggelse af arbejdstid (04.81) Ja Ja  Ja 

12 Decentrale arbejdstidsaftaler (04.82) Ja Ja Ja 

13 Deltidsarbejde (04.83) Ja Ja  Nej 

14 Deltidsansattes adgang til højere tjene-
stetid (04.85) 

Ja Ja Nej 

15 Tidsbegrænset ansættelse (04.84) Ja Ja Nej 

16 Merarbejde for tjenestemænd uden 
højeste tjenestetid (21.52) 

Ja Nej  Nej 

17 Konvertering af ulempetillæg (04.86) Ja Ja  Ja 

18 Tele- og hjemmearbejde (04.87) Ja Ja Ja 

19 Ferie (05.12) 
  

Ja Ja Ja 

20 Aftale om 6. ferieuge m.m. (05.11)1 Ja Ja  Ja 

21 Barsel mv. (05.13) og barselsudligning 
(05.14)  
 

Ja Ja2 Ja3 

22 Tjenestefrihed uden løn (05.15) Ja Ja Nej 

23 Seniorpolitik (05.21)  Ja Ja4 Ja5 

24 Integrations- og oplæringsstillinger 
(05.25) 

Ja Nej Nej 

25 Befordringsgodtgørelse og rejseforsik-
ring (05.71) 

Ja Ja Ja 

26 Kompetenceudvikling (05.31) Ja Ja Nej  

                                                
1 Aftalen træder først i kraft den 1. september 2020 

2 Kun omfattet af kapitel 8 om fravær af særlige familiemæssige årsager 

3 Kun omfattet af kapitel 7 om omsorgsdage og kapitel 8 om fravær af særlige familiemæssige 
årsager. 

4 Dog ikke omfattet af bestemmelser om seniordage. 

5 Kun omfattet af bestemmelser om seniordage. 
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27 Socialt kapitel (05.41) Ja Ja Nej  

28 Virksomhedsoverenskomster (05.51) Ja Ja Ja 

29 Retstvistaftalen (05.61) Ja Ja Ja  

30 Aftale om kontrolforanstaltninger 
(05.65) 

Ja Ja Ja 

31 SU og tillidsrepræsentanter (05.80) Ja Ja Ja 

32 MED og tillidsrepræsentanter (05.86) Ja Ja Ja 

33 Aftale om trivsel og sundhed (05.35) Ja Ja Ja 

34 Statistikgrundlag for de lokale lønfor-
handlinger (04.39) 

Ja Ja Nej 

 

 


