
Guide til aftale om rekruttering og fastholdelse i Københavns kommune  
 
Københavns kommune har præsenteret en ny strategi for rekruttering og fastholdelse af 
pædagogisk personale. Den går bl.a. ud på at tilføre lidt ekstra i lønningsposen hos både 
nyuddannede pædagoger og pædagoger, der er ansat i kommunen i mindst 8 år. 

Aftalen træder i kraft fra 1. januar 2022, men udbetales tidligst med lønnen i marts 2022.  

På denne side bliver du guidet til, hvad du som leder skal gøre, både når du ansætter 
nyuddannede pædagoger, og når dine erfarne medarbejdere rammer de 8 års anciennitet i 
kommunen. Vi guider dig også til, hvad FOBU står for i processen.   

Nederst kan du også læse om reglerne for senior ’nuldage’ og tidsbegrænset nedgang i arbejdstid. 

Som leder skal du indberette udbetalingerne i Excel-ark, både tro og love-erklæring, samt de 
konkrete ydelser. Du skal bruge dokumentet: indberetningsskema til aftale om rekruttering og 
fastholdelse af pædagoger. 
 

Lønbonus til nyuddannede ansatte (gælder kun for dimittender i første kvartal af 2022) 

• Nyuddannede pædagoger er berettiget til en bonus på 15.002 kr. efter 6 måneders 
sammenhængende ansættelse i samme klynge, institution eller skole i Københavns 
kommune. 

• Som leder indgår du aftalen med den nyuddannede pædagog allerede ved ansættelsen, og 
du sender derefter aftalen til din lønkonsulent i FOBU. Du skal bruge FOBUs standardaftale 
om engangsvederlag (kun for dimittender i 1. kvartal 2022). 

• Efter prøveperioden skal du give din lønkonsulent i FOBU besked om, at tillægget skal 
udbetales efter 6 mdr. ansættelse. Dette gør du på BUF’s indberetningsskema, som du 
sender til din lønkonsulent. Du finder skemaet i dokumentlisten under titlen: 
indberetningsskema til aftale om rekruttering og fastholdelse af pædagoger. 

• FOBUs lønkonsulent sørger for, at udbetalingen sker efter 6 mdr. og indberetter til BUF. 
 

 

 



Lønbonus til nyuddannede ansatte (gælder sidste halvdel af 2021 - 2024) 

• Nyuddannede pædagoger er berettiget til en bonus på 15.002 kr. efter 12 måneders 
sammenhængende ansættelse i samme klynge, institution eller skole i Københavns 
kommune. 

• Som leder indgår du aftalen med den nyuddannede pædagog allerede ved ansættelsen, og 
du sender aftalen til din lønkonsulent i FOBU. Du skal bruge dokumentet: Standardaftale 
om engangsvederlag efter 12 mdr. ansættelse. 

• Du skal herefter indberette tillægget på BUF’s indberetningsskema, som du sender til din 
lønkonsulent. Du finder skemaet i dokumentlisten under titlen: indberetningsskema til 
aftale om rekruttering og fastholdelse af pædagoger. 

• FOBUs lønkonsulent sørger for, at udbetalingen sker efter 12 måneders ansættelse og 
informerer BUF.  
 

Lønbonus til pædagoger med lang ansættelse 

• I 2022 får alle pædagoger med mindst 8 års uafbrudt ansættelse i Københavns kommune i 
kommunale eller selvejende institutioner et engangstillæg på 15.003 kr. 

• Til og med 2025 får alle pædagoger engangstillægget på 15.003 kr., når de opnår 8 års 
uafbrudt ansættelse indenfor Københavns kommune. 

• Medarbejderen er ansvarlig for at dokumentere, at medarbejderen har været ansat i 
Københavns kommune i kommunale eller selvejende institutioner i en sammenhængende 
periode på 8 år. Dokumentationen kan bestå af lønsedler, træk fra atp-oplysninger 
kombineret med en tro og love-erklæring. Du kan bruge dokumentet:  Standardaftale om 
engangsvederlag efter 8 års ansættelse og dokumentet: tro og love-erklæring. 

• Hvis medarbejderen har været ansat i 8 år eller mere i samme institution, udarbejder du 
som leder en aftale som sendes til FOBUs lønkonsulent og udfylder indberetningsskemaet. 
Lønkonsulenten sørger for udbetalingen og sender information til BUF. 

• Har medarbejderen været ansat i forskellige institutioner i Københavns kommune i en 
periode på 8 år, skal du som leder henvise medarbejderen til at fremskaffe den korrekte 
dokumentation. Derefter udarbejder du en aftale, som du sender til din lønkonsulent i 
FOBU samt udfylder indberetningsskemaet.  



• Din lønkonsulent i FOBU sørger for udbetalingen og sender informationen til BUF. 
Lønkonsulenten kan også være behjælpelig med at vurdere om dokumentationen for 
ansættelsesperioden er korrekt.  

• Hvis der opstår tvivl om, der er tale om uafbrudt ansættelse, fx pga. af orlov, vil juristerne i 
FOBU anmode BUF om en vurdering af den konkrete sag. 
 

Senior "nuldage" og tidsbegrænset nedgang i arbejdstid 

 

• Pædagoger kan fra det kalenderår, hvor de fylder 55 år og til og med det år, hvor de fylder 
57 år gå 17 minutter ned i tid ugentlig. Reduktionen i tid konverteres til 2 senior ”nuldage”, 
som kan afholdes efter aftale med institutionslederen. 
 

• Ordningen udløber den 31. december 2025 
 

• Pædagoger som omfattes af ordningen, er berettiget til et fastholdelsestillæg på 2.269 kr. 
årligt (31.03.2000 niveau)  
 

• Som leder indgår du aftalen med medarbejderen. Du kan bruge dokumentet: 
Standardaftale senior nuldage. 
 

• FOBUs lønkonsulent sørger for at fastholdelsestillægget udbetales og indberetter til BUF.  
 


