
Løn- og Personalenyt 
 

Orienteringsbrev  nr. 2003:02 / 21. januar 2003 

Løn- og Personalenyt udgives af KL 

Weidekampsgade 10, Postboks 3370, 2300 København S • Tlf. 3370 3370 • Fax 3370 3371 • 

kl@kl.dk • www.kl.dk 

Evt. tvivlsspørgsmål kan rettes til: Fax 3370 3371  eller pr. e-mail sra@kl.dk 

Tillæg vedrørende pædagogmedhjælpere/ bør-
nehaveklassemedhjælpere til nyhedsbrev nr. 100 
af 29. november 2001 om vejledning om af-
grænsning af overenskomsttilknytning i indsko-
lingen på grundlag af voldgiftskendelse om Leg 
og Læring i Skive Kommune 

I forlængelse af udsendelsen af oven-

nævnte Løn- og Personale Nyt har 

KL modtaget en række henvendelser 

om, hvordan situationen håndteres, 

når en medarbejder ansat efter over-

enskomsten for pædagogmedhjælpere 

varetager arbejdsopgaver omfattet af 

overenskomstens § 1, stk. 1, litra 3-6 

og som i indskolingen/skolestarten, 

som en del af sin ansættelse som pæ-

dagogmedhjælper/ børnehaveklasse-

medhjælper, varetager obligatoriske 

timer med et fagrelateret indhold 

som den pågældende har et eneansvar 

for. 

 

KL finder, med baggrund i den afsag-

te kendelse vedrørende pædagoger, at 

sådanne ansatte (pædagogmedhjælpe-

re) i disse situationer bør stilles på 

samme måde som pædagoger. 

 

Det betyder, at der skal ydes betaling 

og opgøres arbejdstid efter samme 

principper/retningslinier som aftalt 

med BUPL. 

 

Nedenstående finder anvendelse i de 

situationer, hvor en medarbejder an-

sat efter overenskomsten for pæda-

gogmedhjælpere varetager arbejdsop-

gaver omfattet af overenskomstens § 

1, stk. 1, litra 3-6, og som i indskolin-

gen/skolestarten, som en del af sin 

ansættelse som pædagogmedhjæl-

per/børnehaveklassemedhjælper, 

 varetager obligatoriske timer 

 med et fagrelateret indhold 

 som den pågældende har et ene-

ansvar for. 

 

LØN 

For varetagelse af sådanne timer ud-

betales et pensionsgivende funktions-

tillæg pr. tilsynstime 

 i 1., 2. og 3. klasse på kr. 36,00 

(niveau 31. marts 2000) og 

 i børnehaveklassen på kr. 30,00 

(niveau 31. marts 2000). 

 

ARBEJDSTID 

Ved opgørelse af arbejdstiden for så-

danne timer sker omregning af ti-

merne således, at 1 lektion á 45 mi-
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nutter medregnes med 1,5 tilsyns-

time.  

 

Lejrskole 

Ved deltagelse i lejrskoler mv. i de 

ovennævnte timer anvendes den for 

pædagogmedhjælpere gældende kolo-

niaftale, jf. overenskomstens § 11, 

stk. 3. 

 

Det skal oplyses, at PMF har tilken-

degivet, at organisationen er enig i, at 

pædagogmedhjælpere/ børnehave-

klassemedhjælpere, der behandles ef-

ter ovennævnte tilkendegivelser, ikke 

stilles ringere end, hvad der følger af 

LC’s overenskomst. 

 

 Vejledning om afgrænsning af 

overenskomsttilknytning i ind-

skolingen på grundlag af vold-

giftskendelse om Leg og Læring i 

Skive Kommune kan findes på 

adressen www.kl.dk/255255  

 

 KLs aftale med BUPL kan nu 

findes i BUPL overenskomstens 

Protokollat VII,   

www.kl.dk/261108  
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