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Forlig for pædagoger på daginstitutioner mv. 

Den 22. februar er der indgået forlig med 
BUPL for pædagoger ved daginstitutioner, 
skolefritidsordninger, klubber mv. Forliget 
indeholder bl.a. forhøjelse af pension, 
forenkling af overenskomsten og forhandling 
om ændring af arbejdstidsreglerne for 
skolepædagoger i overenskomstperioden. Der 
er også aftalt et projekt om pædagog-
lærersamarbejdet i folkeskolen.

Forhøjelse af pension
Pensionsprocenten forhøjes fra 13,77 
pct. til 13,98 for alle ansatte, både 
månedslønnede og timelønnede, 
omfattet af Overenskomst for 
pædagoger ved daginstitutioner, 
skolefritidsordninger, klubber mv. 
Pensionsforbedringen træder i kraft 
pr. 1. januar 2014. 

Nedsættelse af karens
For de ikke-pædagoguddannede 
omfattet af protokollat 1 til 
Overenskomst for pædagoger ved 
daginstitutioner, skolefritidsordninger, 
klubber mv. nedsættes den 
karensperiode, der skal optjenes, for at 
opnå pension, fra 12 til 6 måneder. 
Nedsættelsen træder i kraft pr. 1. 
januar 2014.   

Forenkling af overenskomsten
Der er aftalt en række forenklinger:

 Ophævelse af Protokollat 3, 
som omhandler pædagoger 
ved dagcentre. De berørte 
pædagoger overføres til 
overenskomst for pædagogisk 
uddannet personale i særlige 
stillinger. 

 Det Bruunske Pakhus 
udskrives af overenskomsten. 
De berørte medarbejdere 
bevarer hidtidige vilkår i 
samme stilling.

 Der er aftalt et fortsat 
forpligtende samarbejde om at 
forenkle overenskomstens 
opbygning og sprogbrug.

Forhandling om nye 
arbejdstidsregler for 
skolepædagoger
Det er aftalt, at der i 
overenskomstperioden optages 
forhandling mellem parterne om at 
ændre arbejdstidsreglerne for 
skolepædagoger. 

De ændrede arbejdstidsregler skal 
sikre fornuftige rammer for 
skolepædagogernes arbejde på 
skolerne i lyset af en 
folkeskolereform.
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Forhandlingerne indledes, så snart det 
nærmere indhold af reformen er 
kendt, og søges afsluttet i god før den 
1. august 2014, hvor reformen 
forventes at træde i kraft.  

Personalepolitiske projekter
Der er enighed med BUPL om at 
igangsætte en række personalepolitiske 
projekter, herunder

 et projekt, der vil identificere 
de faktorer, der fremmer et 
frugtbart samarbejde mellem 
pædagoger og lærere i 
folkeskolen

 et projekt, hvor parterne 
sammen formulerer et bud på 
fremtidens professionsideal 
for pædagoger, der arbejder 
med børn i 0-2 års alderen i 
daginstitutioner

 et projekt, hvor parterne 
sammen formidler inspiration 
til, hvordan man lokalt kan 
arbejde med at nedbringe 
andelen af deltidsbeskæftigede 
pædagoger. 

Kontaktpersoner i KL
Eventuelle spørgsmål vedrørende 
ovenstående kan rettes til:

Chefkonsulent Janne Vinderslev,
tlf. 3370 3244, e-mail jai@kl.dk

Chefkonsulent Camilla Vendelboe 
Hagensen, tlf. 3370 3428, e-mail 
cvh@kl.dk


