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Fornyelse pr. 1. april 2011 af overenskomsten for 
pædagoger ved daginstitutioner, skolefritids-
ordninger, klubber mv. med BUPL

Den 23. februar 2011 er der indgået forlig 

med BUPL - Børne- og Ungdomspædago-

gernes Landsforbund om fornyelse af over-

enskomsten for pædagoger ved daginstitutio-

ner, skolefritidsordninger, klubber mv. Forli-

get indebærer bl.a. en aftalt pensionsforbed-

ring, forhøjelse af ATP samt forhøjelse af  

”klubtillægget”. 

Pension 

For ansatte med en pensionsprocent 

på 13,40 stiger pensionsprocenten 

med 0,37 procentpoint til 13,77%.  

 

For ansatte med en pensionsprocent 

på 13,50 stiger pensionsprocenten 

med 0,27 procentpoint til 13,77%. 

Pensionsbidragene forhøjes med virk-

ning fra 1. januar 2012. 

ATP 

For ansatte der indbetaler E-bidrag 

forhøjes bidraget til F-bidrag pr. 1. ja-

nuar 2012. 

Arbejdstid 

De årlige tillæg for aftenarbejde 

(”klubtillæg”) i arbejdstidsaftalen for-

højes pr. 1. januar 2012: 

 

Tillægget på 5.100 kr. ændres til 5.200 

kr. (31/3 2000 niveau). 

Tillægget på 10.200 kr. ændres til 

10.400 kr. (31/3 2000 niveau). 

Tillægget på 16.000 kr. ændres til 

16.300 kr. (31/3 2000 niveau). 

Tillægget på 22.000 kr. ændres til 

22.400 kr. (31/3 2000 niveau). 

 

De ikke-lønafhængige særydelser i ar-

bejdstidsaftalen og i koloniaftalen for-

højes pr. 1. januar 2012 med 0,3%. 

Forenklinger  

Overenskomstens protokollat IV om 

pædagogisk personale ved kommunale 

beboerhuse/aktivitetshuse ophæves. 

Allerede ansatte efter protokollatet 

bevarer løn- og ansættelsesvilkår som 

en personlig ordning. Ikke uddannet 

pædagogisk personale, der ansættes 

ved kommunale beboerhuse/ aktivi-

tetshuse, ansættes fremover efter 

overenskomstens protokollat I om ik-

ke-uddannede.  

Kombinationsansættelser 

BUPL tiltræder den nye Rammeaftale 

om kombinationsansættelser for ikke-

uddannede i kommunerne. Aftalen gi-

ver mulighed for, at allerede ansatte 
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medarbejdere efter lokal aftale kan få 

en samlet ansættelse, som ellers ville 

være omfattet af flere overenskom-

ster.  

 

De eksisterende rammeaftaler om 

kombinationsansættelser ophæves. 

Den videre proces 

Forliget skal nu godkendes af parter-

nes kompetente forsamlinger. For 

KL’s vedkommende er det KL’s Løn- 

og Personaleudvalg og Kommunernes 

Lønningsnævn. 

 

De øvrige overenskomster og aftaler 

med BUPL forhandles i løbet af den 

kommende uge. 

 

 
 

Kontaktpersoner i KL 

Eventuelle spørgsmål vedrørende 

ovenstående kan rettes til: 

 
Forhandlingsleder Steen Rasmussen, 

tlf. 33 70 34 17, e-mail sra@kl.dk 
 
Konsulent Finn Elholm,  
tlf. 33 70 31 12, e-mail fel@kl.dk 
 
Konsulent Kristian Simonsen,  
tlf. 33 70 31 23, e-mail sim@kl.dk 
 

 

 

Forliget omfatter ca. 54.000 pæ-

dagoger ansat i kommunerne i 

daginstitutioner, skolefritidsord-

ninger og klubber mv.  
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