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Deltagelse i uddannelse til pædagogisk assi-
stent (PAU) som grunduddannelse for voksne 
(GVU) 

Ved overenskomstfornyelsen i 2008 
blev lønbestemmelsen for ansatte der 
gennemgår uddannelsen til pædago-
gisk assistent (PAU) som grundud-
dannelse for voksne (GVU) i en ræk-
ke overenskomster ændret fra et uge-
beløb til et dagsbeløb. Tilsvarende er 
aftalt i SOSU overenskomstens pro-
tokollat 1 om GVU forløb for hjem-
mehjælpere. 
 
Det drejer sig om følgende overens-
komster: 
 Overenskomst for pædagogmed-

hjælpere og Pædagogiske assisten-
ter 

 Overenskomst for omsorgs- og 
pædagogmedhjælpere samt pæda-
gogiske assistenter 

 Overenskomst for dagplejere 
 Overenskomst for social- og 

sundhedspersonale 
  
Ændringerne skyldtes mulighed for 
ændringer i tilrettelæggelsen af ud-
dannelsen for ansatte, der gennemfø-
rer en GVU-merit uddannelse. 
 
Praksis har vist, at de pågældende 
uddannelser fortsat tilrettelægges som 
hidtil, hvor den ansatte deltager i et 
længerevarende teoretisk uddannel-
sesforløb af op til ca. 1 års varighed 
og ikke i korterevarende skoleperio-

der efter en individuel kompetence-
afklaring. 
 
Da grundlaget for den foretagne æn-
dring endnu ikke er til stede, har 
overenskomstparterne aftalt at ændre 
lønbestemmelsen, således at der atter 
angives en ugesats i lønbestemmel-
sen.  
 
Ugesats vælges, såfremt uddannelsen 
er tilrettelagt som hidtil, hvor den an-
satte deltager i et uddannelsesforløb 
over et antal hele uger. 

Dagssats vælges såfremt uddannelsen 
er tilrettelagt således, at den ansatte 
delvist går på uddannelse og delvist 
arbejder i løbet af ugen. 

 

Evt. tvivlsspørgsmål kan rettes til: 

Pædagogisk område: 

Finn Elholm på tlf. 33 70 31 12,  
e-mail fel@kl.dk, 

Kristian Simonsen på tlf. 33 70 31 23,  
e-mail sim@kl.dk, 

SOSU området: 

Gitte Lyngskjold på tlf. 33 70 34 24,  
e-mail gly@kl.dk 

Lise Byrn-Kirketerp på tlf. 33 70 35 55, 
e-mail lib@kl.dk 


