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Undervisningsassistenter – hvilken overenskomst? 

 

2. ansøgningsrunde til Skolestyrelsens pulje 

til forsøg med undervisningsassistenter/ lek-

tiehjælp er nu i gang. Kommunen skal ved 

etablering af forsøg være opmærksom på, at: 

1. det afhænger af en konkret vurde-

ring af undervisningsassistenternes 

arbejde og uddannelse, hvilken 

overenskomst, der dækker arbejdet  

2. kommunen kan ikke selv indgå 

lokale kollektive aftaler om ansæt-

telsesvilkår for undervisningsassi-

stenter – det kan kun KL 
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Hvad skal kommunen gøre? 

Hvis kommunen får tildelt støtte til at 

gennemføre et forsøg med undervis- 

 

 

 

ningsassistenter/ lektiehjælp skal 

kommunen vurdere, hvilken overens-

komst, der dækker undervisningsassi-

stenternes arbejde i det konkrete for-

søg. 

 

Undervisningsassistenternes arbejds-

opgaver og uddannelsesmæssige bag-

grund er forskelligt beskrevet fra for-

søg til forsøg. Det er derfor ikke mu-

ligt entydigt at henføre undervisnings-

assistenter til en enkelt overenskomst. 

 

Hvilken overenskomst, der dækker 

arbejdet, er altså afhængig af, hvilke 

arbejdsopgaver undervisningsassisten-

terne i praksis skal udføre og hvilken 

uddannelsesmæssig baggrund, de har.   

Skolestyrelsens pulje til forsøg 

med undervisningsassistenter 

 

2. ansøgningsrunde til Skolestyrel-

sens pulje til forsøg med undervis-

ningsassistenter/lektiehjælp er nu i 

gang. Ansøgningsfristen var i de-

cember 2009. Skolestyrelsen på-

regner at give kommunerne be-

sked om eventuel støtte i løbet af 

april 2010. 

www.skolestyrelsen.dk 

 

 

 

 

http://www.skolestyrelsen.dk/
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KL opfordrer til, at kommunen fore-

tager en konkret vurdering af: 

 hvilke arbejdsopgaver det i 

praksis er, man ønsker, at un-

dervisningsassistenterne skal 

udføre i dagligdagen 

 hvilken uddannelsesmæssig 

baggrund, kommunen forud-

sætter, at undervisningsassi-

stenterne har 

KL opfordrer til, at kommunen fore-

tager denne vurdering med henblik på 

at ansætte undervisningsassistenterne 

efter en af de eksisterende overens-

komster, jf. nedenfor.    

 

Hvilke overenskomster er relevan-

te?  

På skoleområdet er der flere overens-

komster, som enten dækker bestemte 

funktioner i skolen, eller dækker en 

kombination af uddannelse og funkti-

oner. 

 

KL har været i dialog med organisati-

onerne om, hvorvidt overenskomst-

dækningen er tilstrækkelig og har op-

fordret til, at vi i fællesskab følger for-

søgene med henblik på at afdække om 

det arbejde, undervisningsassistenter-

ne i praksis udfører, kan dækkes af de 

eksisterende overenskomster på om-

rådet, eller om der er behov for yder-

ligere overenskomstdækning. 

 

Undervisningsassistenter, der er 

uddannede pædagoger, er dækket 

af overenskomsten for pædagoger 

indgået mellem KL og BUPL (NIS 

60.01). Se overenskomstens § 2, stk. 

1, C for en nærmere beskrivelse af 

arbejdsopgaverne. I Københavns 

Kommune gælder overenskomsten 

for pædagoger indgået mellem KL og 

FOA. 

 

Undervisningsassistenter, der ikke 

er uddannede pædagoger, er dæk-

ket af overenskomsten for pædagog-

medhjælpere/pædagogiske assistenter 

indgået mellem KL og FOA (NIS 

61.01). Der henvises særligt til § 1, 

stk. 2, pkt. 4-8. 

 

 

Hvis undervisningsassistenter va-

retager egentlig undervisning  

Undervisning er dækket af overens-

komst for lærere m.fl. i folkeskolen 

(NIS 50.01). Se overenskomstens § 2, 

stk. 2 for en nærmere beskrivelse af 

arbejdsopgaverne. 

 

Undervisningsassistenter, der er  

lærerstuderende 

Lærernes Centralorganisation (LC) 

har tidligere overfor KL rejst krav 

om særlig overenskomstdækning af 

lærerstuderende, der ansættes som 

undervisningsassistenter. LC mener, 

at visse af de arbejdsopgaver, lærer-

studerende påtænkes at udføre i 

henhold til beskrivelserne af forsø-

gene, hverken kan defineres som læ-

rervikararbejde, der er direkte dæk-

ket af LC’s overenskomst for lærere, 

eller har karakter af pædagogmed-

hjælper/pædagogisk assistent arbej-

de, der er dækket af FOA’s overens-

komst for pædagogmedhjælpe-

re/pædagogiske assistenter.  

 

Hvis kommunen finder, at de ar-

bejdsopgaver, som lærerstuderende 

undervisningsassistenter udfører, ikke 

falder ind under enten overenskom-

sten for pædagogmedhjælpere eller 

overenskomsten for lærere m.fl., kan 

kommunen rette henvendelse til KL. 
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Kommunen kan ikke selv indgå 

lokale kollektive aftaler 

Finder kommunen, at ingen af de ek-

sisterende overenskomster dækker 

undervisningsassistenternes arbejde i 

et konkret forsøg, er det vigtigt at un-

derstrege, at kommunen ikke selv kan 

indgå en lokal kollektiv aftale om an-

sættelsesvilkårene for disse undervis-

ningsassistenter. Det er alene KL, der 

har kompetence til at indgå kollektive 

aftaler på eventuelle udækkede områ-

der.   

 

Kommunen skal derfor i denne situa-

tion rette henvendelse til KL. 

  

Kontaktpersoner i KL 

Teamleder Janne Vinderslev, 

jai@kl.dk, 3370 3244  

Forhandlingsleder Steen Rasmussen, 

sra@kl.dk, 3370 3417 

Kontorchef Nanna Abildstrøm, 

naa@kl.dk, 3370 3368 
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