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KL 
 
 
  

FOA – Fag og Arbejde 
  
 

  
  

Tid: Den 9. maj 2018, kl. 11:00 
  
Sted: KL  
  
Emne: Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster med tilhørende protokollater 

inden for FOA’s pædagogiske sektors forhandlingsområde.  
 
 

  
Deltagere: Repræsentanter for FOA’s pædagogiske sektor og repræsentanter for KL. 

FORHANDLINGSPROTOKOL  
Parterne er enige om at indstille nedenstående aftaler og overenskomster 
med tilhørende protokollater fornyet på følgende vilkår. Fornyelserne sker 
inden for rammerne af forliget med Forhandlingsfællesskabet af 28. april 
2018. 

Aftaler og overenskomster: 

 Overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 
af 5. februar 2016 (61.01) 

 Overenskomst for dagplejere af 5. februar 2016 (66.01) 

 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale 
legepladser i Aarhus og Københavns Kommuner af 5. februar 2016 
(67.01) 

 Overenskomst for pædagogiske konsulenter af 5. februar 2016 
(65.11) 

 Overenskomst for pædagogisk personale i dagplejeordninger og 
central pladsanvisning, bortset fra central pladsanvisning i 
Frederiksberg Kommune af 5. februar 2016 (65.01) 

 Overenskomst for pædagoger ved kommunale daginstitutioner mv. i 
Københavns Kommune (almenområdet) af 10. februar 2016 
(5.60.01) 

 Overenskomst for pædagogisk personale ved kommunale 
døgninstitutioner mv. af 5. februar 2016 (5.64.01) 

 Aftale vedrørende tjenestemandsansat personale ved kommunale 
døgninstitutioner mv. i Københavns Kommune af 5. februar 2016 
(5.64.02) 

 
 

1. KOMBINATIONSBESKÆFTIGELSE 
Parterne er enige om at tiltræde, at værkstedsassistenter uden relevant 
faglig uddannelse ansat iht. Overenskomst for ledende 
værkstedspersonale mv. ved klientværksteder omfattes af rammeaftale 
om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne (41.11). 
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2. DEN KOMMUNALE KOMPETENCEFOND 
Aftale om Den Kommunale Kompetencefond (05.32) er videreført, jf. 
protokol af 30. april 2018 indgået mellem KL og de af fonden omfattede 
organisationer. 

 
3.   OVERENSKOMST FOR PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG   
PÆDAGOGISKE ASSISTENTER (61.01) 
 
3.1 DÆKNINGSOMRÅDE 
Parterne er enige om at præcisere overenskomstens dækningsområde i 
forhold til støttemedhjælpere, således at overenskomstens § 2, nr. 10, 
fremadrettet har følgende ordlyd:  
 
”10. Som støttemedhjælpere (pædagogmedhjælpere), der ansættes til 
udførelse af praktiske støtteforanstaltninger i kommunale eller selvejende 
daginstitutioner i medfør af bestemmelserne i servicelovens § 52.”      
 
3.2 PENSION 
Pensionsbidrag for månedslønnede og timelønnede forhøjes pr. 1. april 
2019 med 0,18 % fra 12,94 % til 13,12 % for pædagogmedhjælpere og 
pædagogiske assistenter. 
 
Udgift:        9,333 mio. kr. 
 
Forhøjelsen indgår ikke i fritvalgsdelen for månedslønnede. 
 
3.3 LØN  
3.3.1. Pædagogiske assistenter 
Lønnen til pædagogiske assistenter hæves pr. 1. april 2019 med fuldt 
gennemslag for ansatte med op til 3 års erfaring, således at grundlønnen 
hæves fra løntrin 19 + 1.392 kr. årligt (31/3 2000-niveau) til løntrin 20. 
 
Som følge af ovenstående fastholdes lønnen for pædagogiske assistenter 
med 3 års hhv. 6 års erfaring, jf. § 7, stk. 2, nr. II, uændret på nuværende 
niveau som følger: 
 

Pædagogiske assistenter  

Grundløn            løntrin 20 

3 års erfaring løntrin 22 + 1.392 kr. 

6 års erfaring løntrin 25 + 1.392 kr. 

 
Indplacering sker således, at alle centralt aftalte trin/tillæg bevares. Alle 
lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt reduktion 
som følge af centralt aftalte ændringer. Der foretages modregning i 
udligningstillæg, medmindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal 
tages stilling for den enkelte ansatte. 
 
 
Udgift:                              3,302 mio. kr. 
 
3.3.2. Pædagogmedhjælpere 
Lønnen til pædagogmedhjælpere med 3 års erfaring og derover hæves pr. 1. 
april 2019 med fuldt gennemslag fra løntrin 16 + 1.552 kr. til løntrin 16 + 
2.552 kr. årligt (31/3 2000 niveau). 
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Indplacering sker således, at alle centralt aftalte trin/tillæg bevares. Alle 
lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt reduktion 
som følge af centralt aftalte ændringer. Der foretages modregning i 
udligningstillæg, medmindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal 
tages stilling for den enkelte ansatte. 
 
Udgift:                          13,599 mio. kr. 
 
3.3.3. Pædagogmedhjælpere i Københavns Kommunes kommunale 
institutioner 
Lønnen for pædagogmedhjælpere i Københavns Kommunes kommunale 
institutioner med 3 års erfaring og derover hæves pr. 1. april 2019 med fuldt 
gennemslag fra løntrin 16 + 1.052 kr. til løntrin 16 + 2.052 kr. årligt (31/3 
2000 niveau). 

 
Indplacering sker således, at alle centralt aftalte trin/tillæg bevares. Alle 
lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt reduktion 
som følge af centralt aftalte ændringer. Der foretages modregning i 
udligningstillæg, medmindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal 
tages stilling for den enkelte ansatte. 
 
Udgift:         1,488 mio. kr. 

 
3.3.4. Pædagogiske assistenter i Københavns Kommunes kommunale 
institutioner 
Lønnen for pædagogiske assistenter i Københavns Kommunes kommunale 
institutioner hæves pr. 1. april 2019 med fuldt gennemslag for ansatte med 
op til 3 års erfaring fra løntrin 19 + 892 kr. til løntrin 20.  
 
Som følge af ovenstående fastholdes lønnen for pædagogiske assistenter 
med 3 års hhv. 6 års erfaring, jf. § 7, stk. 2, nr. II, uændret på nuværende 
niveau som følger: 
 

Pædagogiske assistenter  

Grundløn             løntrin 20 

3 års erfaring løntrin 22 + 892 kr. 

6 års erfaring løntrin 25 + 892 kr. 

 
Indplacering på ny grundløn sker således, at alle centralt aftalte trin/tillæg 
bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt 
reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Der foretages modregning 
i udligningstillæg, medmindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal 
tages stilling for den enkelte ansatte. 
 
Udgift:             0,603 mio. kr. 

 
3.3.5. Elever 
Lønnen til ordinære elever hæves pr. 1. april 2019 med fuldt gennemslag 
som anført i skemaet nedenfor. 
 

Ordinære elever Frem til 1. april 2019 
(31/3 2000-niveau) 

Fra 1. april 2019 
(31/3 2000-niveau) 
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Elever under 18 år, 1.-
12. måned 

6.161,34 kr.  6.321,56 kr. 

Elever under 18 år, 13. 
og følgende måneder 

6.161,34 kr. 6.321,56 kr. 

Elever over 18 år, 1.-
12. måned 

7.910,59 kr. 7.938,28 kr. 

Elever over 18 år, 13. 
og følgende måneder 

8.401,92 kr. 8.431,33 kr.  

 
Indplacering på ny grundløn sker således, at alle centralt aftalte trin/tillæg 
bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt 
reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Der foretages modregning 
i udligningstillæg, medmindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal 
tages stilling for den enkelte ansatte. 
 
Udgift:                                0,087 mio. kr. 
 
Udgiften til ovenstående forbedring op til 6.300 kr. for ordinære elever, som 
ikke er fyldt 18 år, betales via forliget mellem Forhandlingsfællesskabet og 
KL. 
 
3.4 ARBEJDSTID 
3.4.1. Elever 
Parterne er enige om at indsætte et nyt stk. 2 i § 27 med følgende ordlyd:  
 
"Stk. 3 
De for ansatte efter overenskomsten på praktikstedet gældende regler om 
tilrettelæggelse af tjenesten og opgørelse af arbejdstiden finder tilsvarende 
anvendelse for praktikanter ansat efter denne overenskomst.  

Bemærkning: 
Godtgørelse for praktikkens særlige beliggenhed (fx i aften- 
og natperioden) er inkluderet i lønnen, jf. § 25, stk. 3." 
 

3.5 OPSIGELSE KØBENHAVNS KOMMUNES KOMMUNALE 
INSTITUTIONER 
Parterne er enige om at ændre ordlyden "…inden for en frist af 4 uger…" i § 
18B, stk. 4,  til "…inden for en frist af 3 uger…" 
    
4.   OVERENSKOMST FOR DAGPLEJERE (66.01) 
 
4.1 PENSION 
Pensionsbidrag for månedslønnede forhøjes pr. 1. april 2019 med 0,25 % fra 
12,90 % til 13,15 % for dagplejere. 
 
Udgift:          7,455 mio. kr.
     
Forhøjelsen indgår ikke i den eksisterende fritvalgsordning. 
 
4.2 LØN 
4.2.1 Dagplejere  
Lønnen for dagplejere hæves pr. 1. april 2019 med fuldt gennemslag fra 
løntrin 18 til løntrin 18 + 550 kr. årligt (31/3 2000-niveau) 
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4.2.2 Dagplejere med pædagogisk assistentuddannelse 
Lønnen for dagplejere med pædagogisk assistentuddannelse hæves pr. 1. 
april 2019 med fuldt gennemslag fra løntrin 24 til løntrin 24 + 550 kr. årligt 
(31/3 2000-niveau) 
 
Indplacering på ny grundløn sker således, at alle centralt aftalte trin/tillæg 
bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt 
reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Der foretages modregning 
i udligningstillæg, medmindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal 
tages stilling for den enkelte ansatte 
 
Udgift:            7,693 mio. kr.  
 
4.2.3 Elever 
Lønnen til ordinære elever hæves pr. 1. april 2019 med fuldt gennemslag 
som anført i skemaet nedenfor. 
 

Ordinære elever Frem til 1. april 2019 
(31/3 2000-niveau) 

Fra 1. april 2019 
(31/3 2000-niveau) 

Elever under 18 år, 1.-
12. måned 

6.161,34 kr.  6.321,56 kr. 

Elever under 18 år, 13. 
og følgende måneder 

6.161,34 kr. 6.321,56 kr. 

Elever over 18 år, 1.-
12. måned 

7.910,59 kr. 7.938,28 kr. 

Elever over 18 år, 13. 
og følgende måneder 

8.401,92 kr. 8.431,33 kr.  

 
Indplacering på ny grundløn sker således, at alle centralt aftalte trin/tillæg 
bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt 
reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Der foretages modregning 
i udligningstillæg, medmindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal 
tages stilling for den enkelte ansatte. 
 
Udgift:                                     0 mio. kr. 
 
Udgiften til ovenstående forbedring op til 6.300 kr. for ordinære elever, som 
ikke er fyldt 18 år, betales via forliget mellem Forhandlingsfællesskabet og 
KL. 
 
5.   OVERENSKOMST FOR PÆDAGOGISK PERSONALE VED 
KOMMUNALE LEGEPLADSER I AARHUS OG KØBENHAVNS 
KOMMUNE (67.01) 
 
5.1 PENSION 
Pensionsbidrag for månedslønnede og timelønnede forhøjes pr. 1. april 
2019 med 0,43 % fra 12,50 % til 12,93 % for legepladsmedarbejdere og 
pædagogiske assistenter. 
 
Udgift:            0,061 mio. kr. 
 
Forhøjelsen indgår ikke i den eksisterende fritvalgsordning. 
 
5.2 LØN  
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5.2.1. Legepladspædagoger 
Lønnen for legepladspædagoger hæves pr. 1. april 2019 med fuldt 
gennemslag fra løntrin 25 + 1.600 kr. til løntrin 25 + 2770 kr. årligt (31/3 
2000-niveau). 
 
Indplacering på ny grundløn sker således, at alle centralt aftalte trin/tillæg 
bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt 
reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Der foretages modregning 
i udligningstillæg, medmindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal 
tages stilling for den enkelte ansatte. 
 
Udgift:            0,062 mio. kr. 
 
5.2.2. Pædagogiske assistenter 
Lønnen for pædagogiske assistenter hæves pr. 1. april 2019 med fuldt 
gennemslag for ansatte med op til 4 års erfaring fra løntrin 20 til løntrin 20 
+ 1.000 kr. årligt (31/3 2000-niveau). 
 
Som følge af ovenstående fastholdes lønnen for pædagogiske assistenter 
med 4 års hhv. 6 års erfaring, jf. § 6, stk. 2, nr. III, uændret på nuværende 
niveau som følger: 
 

Pædagogiske assistenter  

Grundløn            løntrin 20 + 1.000 kr. 

4 års erfaring            løntrin 23 

6 års erfaring            løntrin 26 

 
Indplacering på ny grundløn sker således, at alle centralt aftalte trin/tillæg 
bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt 
reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Der foretages modregning 
i udligningstillæg, medmindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal 
tages stilling for den enkelte ansatte. 
 
Udgift:            0,004 mio. kr. 
 
5.2.3. Legepladsmedarbejdere 
Lønnen for legepladsmedarbejdere med 4 års erfaring hæves pr. 1. april 2019 
med fuldt gennemslag fra løntrin 14 til løntrin 14 + 1.000 kr. årligt (31/3 
2000-niveau). 
 
Indplacering sker således, at alle centralt aftalte trin/tillæg bevares. Alle 
lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt reduktion 
som følge af centralt aftalte ændringer. Der foretages modregning i 
udligningstillæg, medmindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal 
tages stilling for den enkelte ansatte. 
 
Udgift:            0,036 mio. kr. 
 
5.2.4. Elever 
Lønnen til ordinære elever hæves pr. 1. april 2019 med fuldt gennemslag 
som anført i skemaet nedenfor: 
 

Ordinære elever Frem til 1. april 2019 
(31/3 2000-niveau) 

Fra 1. april 2019 
(31/3 2000-niveau) 
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Elever under 18 år, 1.-
12. måned 

6.161,34 kr.  6.321,56 kr. 

Elever under 18 år, 13. 
og følgende måneder 

6.161,34 kr. 6.321,56 kr. 

Elever over 18 år, 1.-
12. måned 

7.910,59 kr. 7.938,28 kr. 

Elever over 18 år, 13. 
og følgende måneder 

8.401,92 kr. 8.431,33 kr.  

 
Indplacering på ny grundløn sker således, at alle centralt aftalte trin/tillæg 
bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt 
reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Der foretages modregning 
i udligningstillæg, medmindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal 
tages stilling for den enkelte ansatte. 
 
Udgift:                                 0 mio. kr. 
 
Udgiften til ovenstående forbedring op til 6.300 kr. for ordinære elever, som 
ikke er fyldt 18 år, betales via forliget mellem Forhandlingsfællesskabet og 
KL. 
 
5.3 ARBEJDSTID 
5.3.1. Elever 
Parterne er enige om at indsætte et nyt stk. 2 i § 28 med følgende ordlyd:  
 
"Stk. 2 
De for ansatte efter overenskomsten på praktikstedet gældende regler om 
tilrettelæggelse af tjenesten og opgørelse af arbejdstiden finder tilsvarende 
anvendelse for praktikanter ansat efter denne overenskomst.  

Bemærkning: 
Godtgørelse for praktikkens særlige beliggenhed (fx i aften- 
og natperioden) er inkluderet i lønnen, jf. § 26, stk. 3." 

 
6.   OVERENSKOMST FOR PÆDAGOGISKE KONSULENTER                                          
(65.11) 
 
6.1 LØN  
Lønnen for pædagogiske konsulenter hæves pr. 1. april 2019 med fuldt 
gennemslag fra løntrin 37 + 3.000 kr. til løntrin 37 + 4.350 kr. årligt (31/3 
2000 niveau).  
 
Indplacering på ny grundløn sker således, at alle centralt aftalte trin/tillæg 
bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt 
reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Der foretages modregning 
i udligningstillæg, medmindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal 
tages stilling for den enkelte ansatte. 
 
Udgift:        0,366 mio. kr. 
 
7.   OVERENSKOMST FOR PÆDAGOGISK PERSONALE I 
DAGPLEJEORDNINGER M.FL. (65.01) 
 
7.1 PENSION 
Pensionsbidrag for månedslønnede og timelønnede forhøjes pr. 1. april 
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2019 med 0,21 % fra 13,14 % til 13,35 % for stedfortrædere og pædagoger i 
pladsanvisningen. 
 
Udgift:         0,035 mio. kr. 
 
7.2 LØN 
7.2.1. Dagplejepædagoger  
Lønnen for dagplejepædagoger ved kommunale dagplejeordninger hæves pr. 
1. april 2019 med fuldt gennemslag fra løntrin 27 til løntrin 27 + 1.080 kr. 
årligt (31/3 2000 niveau) 
 
Indplacering på ny grundløn sker således, at alle centralt aftalte trin/tillæg 
bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt 
reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Der foretages modregning 
i udligningstillæg, medmindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal 
tages stilling for den enkelte ansatte. 
 
Udgift:          0,642 mio. kr. 
 
7.2.2. Stedfortrædere 
Lønnen for stedfortrædere ved kommunale dagplejeordninger hæves pr. 1. 
april 2019 med fuldt gennemslag fra løntrin 29 til løntrin 29 + 500 kr. årligt 
(31/3 2000 niveau). 
 
Indplacering på ny grundløn sker således, at alle centralt aftalte trin/tillæg 
bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt 
reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Der foretages modregning 
i udligningstillæg, medmindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal 
tages stilling for den enkelte ansatte. 
 
Udgift:          0,022 mio. kr. 
 
7.2.3. Pædagoger i pladsanvisningen 
Lønnen for pædagoger i pladsanvisningen hæves pr. 1. april 2019 med fuldt 
gennemslag fra løntrin 32 til løntrin 32 + 500 kr. årligt (31/3 2000 niveau) 
 
Indplacering på ny grundløn sker således, at alle centralt aftalte trin/tillæg 
bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt 
reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Der foretages modregning 
i udligningstillæg, medmindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal 
tages stilling for den enkelte ansatte. 
 
Udgift:          0,009 mio. kr. 
 
8.   OVERENSKOMST FOR PÆDAGOGER VED KOMMUNALE 
DAGINSTITUTIONER MV. I KØBENHAVNS KOMMUNE 
(ALMENOMRÅDET) (5.60.01) 
 
8.1 LØN  
8.1.1. Pædagoger m.fl. 
Lønnen for pædagoger, klubmedarbejdere, børnehaveklasseassistenter og 
støttepædagoger hæves pr. 1. april 2019 med fuldt gennemslag fra løntrin 25 
+ 280 kr. til løntrin 25 + 1.500 kr. årligt (31/3 2000 niveau).  
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Indplacering på ny grundløn sker således, at alle centralt aftalte trin/tillæg 
bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt 
reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Der foretages modregning 
i udligningstillæg, medmindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal 
tages stilling for den enkelte ansatte. 
 
Udgift:                               6,930 mio. kr. 
 
8.1.2 Ikke-uddannede klubmedarbejdere 
Lønnen for ikke-uddannede klubmedarbejdere hæves pr. 1. april 2019 med 
fuldt gennemslag fra løntrin 16 til løntrin 16 + 1220 kr. 
 
Indplacering på ny grundløn sker således, at alle centralt aftalte trin/tillæg 
bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt 
reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Der foretages modregning 
i udligningstillæg, medmindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal 
tages stilling for den enkelte ansatte. 
 
Udgift:           0,185 mio. kr.  
 
8.1.3. Pædagogstuderende i lønnet praktik 
Med virkning fra 1. april 2019 forhøjes lønsatserne for pædagogstuderende i 
lønnet praktik, jf. § 26 med 0,35 %  
 
Udgift:                          0,087 mio. kr. 
 
8.2 BORTFALD AF PENSIONSKARENS 
Reglerne om pensionskarens (beskæftigelseskarens) ophæves pr. 1. april 
2019 for månedslønnede ikke-uddannede klubmedarbejdere og ikke-
uddannede støttepædagoger 
 
Udgift:            0,090 mio. kr. 
 
8.3 PÆDAGOGSTUDERENDE PÅ NEDSAT TID 
Parterne er enige om, at overenskomstens §§ 26 og 28 ændres i 
overensstemmelse med bilag A. 
 
Udgift:                                 0,002 mio. kr. 
 
8.4 OPSIGELSE  
Parterne er enige om at ændre ordlyden i § 18, stk. 4, "…inden for en frist af 
4 uger…" til "…inden for en frist af 3 uger…" 
 
8.5 MELLEMLEDERE 
Parterne er enige om, at den ved O.15 etablerede forsøgsordning, som 
fremgår af bemærkningen til § 5, stk. 1 i Overenskomst for pædagoger 
ved kommunale daginstitutioner mv. i Københavns kommune 
(almenområdet) erstattes af følgende: 
 
"Som forsøgsordning i overenskomstperioden er der mulighed for lokalt 
mellem kommunen og den lokale fagforening at indgå aftale om, at 
stillinger som nævnt i stk. 1, refererer til en anden leder end en leder efter 
Overenskomst for pædagogisk personale ansat i lederstillinger i 
kommunerne. 
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Forsøget bortfalder med udgangen af overenskomstperioden. Ansatte i 
stillinger under forsøgsordningen, kan også efter udløb af 
forsøgsordningen referere til en anden leder." 
 
9.   OVERENSKOMST FOR PÆDAGOGISK PERSONALE VED 
KOMMUNALE DØGNINSTITUTIONER MV. (5.64.01) og   
AFTALE VEDRØRENDE TJENESTEMANDSANSAT 
PERSONALE VED KOMMUNALE DØGNINSTITUTIONER MV. 
I KØBENHAVN KOMMUNE (5.64.02) 
 
9.1 DÆKNINGSOMRÅDE 
Parterne er endvidere enige om, at ophævelsen af Servicelovens § 67 ikke 
ændrer dækningsområdet for Overenskomst for socialpædagoger og 
pædagogisk personale ved døgninstitutioner. Fortolkninger af 
overenskomstens dækningsområde vil således fortsat ske iht. Servicelovens 
historiske § 67 indtil parterne har afsluttet arbejdet med en opdatering af 
beskrivelsen af overenskomstens dækningsområde i § 2.  
 
9.2 LØN  
9.2.1 Forhøjelse af grundlønstillæg 
Grundlønstillæg til de i § 5, stk. 2, nr. 12-15, nævnte stillingsgrupper hæves  
pr. 1. april 2019 med fuldt gennemslag med 1.100 kr. årligt (31/3 2000 
niveau).  
 
Indplacering på ny grundløn sker således, at alle centralt aftalte trin/tillæg 
bevares. Alle lokalt aftalte trin/tillæg bevares, medmindre der lokalt er aftalt 
reduktion som følge af centralt aftalte ændringer. Der foretages modregning 
i udligningstillæg, medmindre andet er aftalt, herunder om der konkret skal 
tages stilling for den enkelte ansatte. 
 
Udgift:                                3,051 mio. kr. 
 
9.2.2 Pædagogstuderende i lønnet praktik 
Med virkning fra 1. april 2019 forhøjes lønsatserne for pædagogstuderende i 
lønnet praktik, jf. § 26 med 0,35 %  
 
Udgift:                           0,027 mio. kr. 
 
9.3 PENSION 
Pensionsbidrag for månedslønnede og timelønnede forhøjes pr. 1. april 
2019 med 0,19 % fra 14,00 % til 14,19 % for basisgruppen. 
 
Udgift:                                 1,272 mio. kr. 
 
Forhøjelsen indgår ikke i den eksisterende fritvalgsordning. 
  
 
9.4 PÆDAGOGSTUDERENDE PÅ NEDSAT TID 
Parterne er enige om, at overenskomstens §§ 27 og 28 ændres i 
overensstemmelse med bilag B.  
 
Udgift:                         0,008 mio. kr. 
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10. PERSONALEPOLITISKE PROJEKTER 
Under forudsætning af, at parterne kan opnå den fornødne bevilling – samt 
at der kan opnås enighed om projektbeskrivelser, er der enighed om at 
iværksætte følgende personalepolitiske projekt  
 

 TJENESTEFRIHED § 17, stk. 2, jf. bilag C.  
 
11. GENNEMSNITSLØNGARANTI 
De omhandlede grupper er omfattet af gennemsnitsløngarantigruppe nr.:  

Pædagogmedhjælpere, 
legepladsmedarbejdere og 
pædagogiske assistenter 

182212 

Dagplejere 182221 

Uddannede pædagoger indenfor 
dagområdet 

112211 

Uddannede pædagoger indenfor 
døgnområdet 

112231 

 
Der indgår 56.530 mio. kr. i gennemsnitsløngarantien, jf. bilag D. 
 
 
12. IKRAFTTRÆDEN OG ØKONOMI 
Hvor intet andet er nævnt, træder de udgiftskrævende ændringer i kraft pr. 1. 
april 2019. 
 
Samlet udgift udgør 48.985 mio.kr. svarende til 0,35 % af lønsummen, 
restmidler fra de fællespædagogiske overenskomster samt 7,610 mio. kr. fra 
puljen til særlige formål, som aftalt i forlig mellem KL og 
Forhandlingsfællesskabet af 28. april 2018. 
 
Puljeopgørelse og puljeanvendelse fremgår af bilag E. 
 
13.  AFSLUTNING 
Forliget er indgået under forudsætning af en samlet ramme for 
organisationsforhandlingerne under et på 0,35 %. 
Parterne er enige om, at samtlige krav hermed er afhandlet. 
 
I forbindelse med redaktionen af overenskomsten, kan der foretages 
forenklinger og redaktionelle ændringer i det omfang, der kan opnås 
enighed herom. Parterne er enige om, at dette ikke i væsentlig grad må 
forsinke udsendelsen af overenskomster og aftaler, da parterne lægger 
meget vægt på en hurtig udsendelse.  
 
Aftaler og overenskomster med bilag, kutymer og sædvaner, der ikke 
positivt er omtalt i ovenstående, og som er opsagt af parterne, er aftalt 
videreført efter 31. marts 2018, dog med de justeringer der er en 
konsekvens af de aftalte ændringer. 
 
Parterne er enige om, at samtlige udvekslede arbejdspapirer i forbindelse 
med udarbejdelse af nærværende forlig med tilhørende bilag er bortfaldet. 
 
Parterne er enige om at indstille til de kompetente forsamlinger, at 
fornyelsen af ovennævnte overenskomster og aftaler sker på de vilkår, der 
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er anført ovenfor. Arbejdsgiverne har tilkendegivet, at såfremt 
nærværende aftale ikke bliver godkendt, starter forhandlingerne herefter 
med udgangspunkt i de nugældende overenskomster og aftaler. 
 
 

 
 
 

For   For 
KL  FOA 
 
Ida Chidekel Mogens Bech Madsen 
 
Poul Simon Rasmussen 
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Bilag A 

 

Overenskomstens §§26 og 28 ændres som følger: 

"§ 26. Løn  

Stk. 1 
Månedslønnen for pædagogstuderende i lønnet praktik er: 

 Løn pr. 1. april 2015  
(31/3 2000-niveau) 

Løn 1. april 2016 
(31/3 2000-niveau) 

1. praktikperiode 7.891 kr. [O.15]7.923 kr. 

2. praktikperiode 8.147 kr. 8.180 kr.[O.15]  

 

Lønseddeltekst: Månedsløn 

I lønnen er inkluderet godtgørelse for praktikuddannelsens særlige beliggenhed (fx i aften- og 
natperioden).  

[O.18]Bemærkning:  
Studerende, der gennemfører praktikken på et nedsat timetal, jf. § 28, stk. 2, aflønnes med 
ovennævnte løn uden lønreduktion.[O.18] 

Stk. 2 
Påbegyndes praktikuddannelsen på andre dage end den 1. i en måned, eller afsluttes den på andre 
dage end den sidste i en måned, beregnes lønnen således:  

Løn pr. md. x (antal kalenderdage, der vedr. praktikudd. i den aktuelle kalendermåned) 

antal kalenderdage i den aktuelle måned 

Bemærkning:  
Der reduceres tilsvarende for eventuelle feriedage, der afholdes i praktikperioden.  

Der reduceres ikke i lønnen på grund af studiedage i praktikperioden, idet timerne 
forudsættes afviklet på andre dage, jf. § 28. 

Stk. 3  
Lønnen udbetales månedsvis bagud."  

 

"§ 28. Arbejdstid  

Stk. 1  
Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 30 timer.  

Der skal således arbejdes flere timer pr. uge i normperioder med studiedage for, at den 
gennemsnitlige arbejdstid skal kunne opfyldes.  

Bemærkning: 
Under en praktikperiode på 6 måneder skal der således præsteres i alt 780 arbejdstimer 
inklusive timer, hvor den studerende er fraværende på grund af sygdom, ferie og frihed på 
søgnehelligdage.  
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[O.18]Stk. 2 
Hvor den studerende efter ansøgning har opnået dispensation til nedsættelse af timetallet i 
praktikperioden, kan den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fastsættes til en lavere timetal end 
anført i stk. 1. 

Bemærkning: 
Ovenstående vedrører alene dispensation, som er givet i henhold til § 22a i Bekendtgørelse 
om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.[O.18]  

Stk. 3 
Ved tilrettelæggelse af praktikantens arbejdstid skal der tages hensyn til, at den pågældende er under 
uddannelse samt uden for arbejdstiden skal have mulighed for at deltage i 2 ugers studiedage i 
praktikperioden.  

Stk. 4  
De for pædagoger på praktikstedet gældende regler om normperiode, tilrettelæggelse af tjenesten og 
opgørelse af arbejdstiden finder tilsvarende anvendelse for praktikanter ansat efter dette kapitel.  

Bemærkning:  
Sygedage, feriedage og frihed på søgnehelligdage medregnes med den skemalagte 
arbejdstid. Er der ikke fastsat en bestemt arbejdstid for den pågældende dag, medregnes 
dagen med 6 timer.  

Stk. 5  
Ved praktikantens deltagelse i koloniophold og weekendophold medregnes 7,4 timer pr. dag.  

Der ydes ulempetillæg for deltagelse i koloniophold, jf. overenskomstens § 15, stk. 2. 

Bemærkning:  
Pædagogstuderende, der er i praktik i folkeskolen eller skolefritidsordningen, følger i 
forhold til deltagelse i koloni de regler, der gælder for skolepædagoger, jf. protokollat 1 til 
Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, 
skolefritidsordninger mv." 
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Bilag B 

 

Overenskomstens §§27 og 28 ændres som følger: 

"§ 27. Løn og lønberegning 

Stk. 1 
Månedslønnen for pædagogstuderende i lønnet praktik udgør: 

 Løn pr. 1. april 2015  
(31/3 2000-niveau) 

[O.15]Løn 1. april 2016 
(31/3 2000-niveau) 

1. praktikperiode 7.891 kr. 7.923 kr. 

2. praktikperiode 8.147 kr.  8.180 kr.[O.15]  

Lønseddeltekst: Månedsløn 

I lønnen er inkluderet godtgørelse for praktikuddannelsens særlige beliggenhed (fx i aften- og 
natperioden). 

Bemærkning: 
Der optjenes afspadsering for arbejde i aften- natperioden, jf. arbejdstidsaftalens § 13, stk. 
3 (8,11%) og afspadsering for arbejde på søn- og helligdage jf. arbejdstidsaftalens § 13, stk. 
2, punkt A. 

[O.18]Studerende, der gennemfører praktikken på et nedsat timetal, jf. § 28, stk. 2, 
aflønnes med ovennævnte løn uden lønreduktion.[O.18] 

Stk. 2 
Lønnen udbetales månedsvis bagud. 

Stk. 3 
Påbegyndes praktikuddannelsen på andre dage end den 1. i en måned, eller afsluttes den på andre 
dage end den sidste i en måned, beregnes lønnen således: 

Løn pr. md. * (antal kalenderdage der vedr. praktikudd. i den aktuelle kalendermd.) 

Antal kalenderdage i den aktuelle måned 

Bemærkning: 
Der reduceres tilsvarende for eventuelle feriedage og ferie-fridagstimer, der afholdes i 
praktikperioden. Derimod skal der ikke reduceres i lønnen på grund af studiedage i 
praktikperioden, idet timerne forudsættes afviklet på andre dage, jf. § 28." 
 
 

"§ 28. Arbejdstid 

Stk. 1 
Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 30 timer. 

Der skal således arbejdes flere timer pr. uge i normperioder med studiedage for, at den 
gennemsnitlige arbejdstid skal kunne opfyldes. 

Bemærkning: 
Under en praktikperiode på 6 måneder skal der således præsteres i alt 780 arbejdstimer 
inklusive timer grundet sygdom, ferie, feriefridagstimer og frihed på søgnehelligdage. 
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[O.18]Stk. 2 
Hvor den studerende efter ansøgning har opnået dispensation til nedsættelse af timetallet i 
praktikperioden, kan den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fastsættes til en lavere timetal end 
anført i stk. 1. 

Bemærkning: 
Ovenstående vedrører alene dispensation, som er givet i henhold til § 22a i Bekendtgørelse 
om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.[O.18] 

Stk. 3 
Ved tilrettelæggelse af praktikantens arbejdstid skal der tages hensyn til, at den pågældende er under 
uddannelse samt uden for arbejdstiden skal have mulighed for at deltage i 2 ugers studiedage i 
praktikperioden. 

Stk. 4 
De for pædagoger på praktikstedet gældende regler om tilrettelæggelse af tjenesten og opgørelse af 
arbejdstiden finder tilsvarende anvendelse for praktikanter ansat efter denne overenskomst. 

Bemærkning: 
Sygedage, feriedage, feriefridagstimer og frihed på søgnehelligdage medregnes med den 
skemalagte arbejdstid. Er der ikke fastsat en bestemt arbejdstid for den pågældende dag, 
medregnes dagen med 6 timer. 

Stk. 5 
Ved praktikantens deltagelse i feriekoloni og lejrskole medregnes 7,4 timer pr. dag. Praktikanter 

ydes vederlag for deltagelse i koloniophold, jf. den i § 16 nævnte aftale om deltagelse i 

koloniophold og ferierejser for grupper (64.21)." 
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Bilag C 

Tjenestefrihed § 17, stk. 2 

Parterne enige om i overenskomstperioden at gennemføre et projekt, hvor en ændret procedure i 

forbindelse med medarbejderes ønske om deltagelse i pædagogisk assistentuddannelse iht. § 17, stk. 2, 

som en forsøgsordning afprøves i et antal kommuner.  

Med projektet afprøves en ny 2-delt proces frem mod medarbejderens opstart af den pædagogiske 
assistentuddannelse som EUV 1.  
 
Den nye proces har følgende indhold:   
 
Ny proces, del 1: 
Når medarbejderen anmoder om at komme afsted på uddannelsen, drøfter medarbejder og leder 
følgende:  

o Hvornår medarbejderen kan påbegynde uddannelse (det tidsmæssige aspekt)  
o Aktiviteter (evt. forud for uddannelsens start), som skønnes relevante for at sikre 

medarbejderen det størst mulige udbytte af den pædagogiske assistentuddannelse 
o En indledende forventningsafstemning ift. de opgaver som medarbejderen tænkes at 

indtræde i ved tilbagevenden efter uddannelsens afslutning.    
 
Drøftelsen skal være afsluttet senest 2 måneder efter, at medarbejderen har fremsat ønske om deltagelse 
i uddannelsen, medmindre andet aftales. Output fra drøftelsen skal som minimum indeholde en plan 
for, hvornår medarbejderen kan påbegynde den pædagogiske assistentuddannelse. 
 
Ny proces, del 2: 
Medarbejderen skal have adgang til at påbegynde den pædagogiske assistentuddannelse senest 12 
måneder efter afslutning af drøftelsen, medmindre andet aftales.  
 

 

Budget: 0,5 mio. kr. 
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         Bilag D 

Gennemsnitsløngaranti 

GSN-gruppe Overenskomstgruppe I alt / kr. i hele 

tusinder 

Centrale lønmidler 

182212 212 28.574  

182221 221 15.148  

112211 211 8.397  

112231 231 4.411  
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Bilag E 

Puljeopgørelse og puljeanvendelse 
 
 
Puljeopgørelse 
Post Mio. kr. 

Organisationsmidler 0,35% 48,985 

Pulje til særlige formål 7,610 

Rest fra de fællespædagogiske overenskomster 0,028 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Midler til anvendelse i alt: 56,623 

 
 

Puljeanvendelse 

Post Mio. kr. 

Pensionsforbedring  18,157 

Lønforbedring 38,079 

Lønforbedring til pædagogstuderende 0,114 

Elever 0,087 

Bortfald af pensionskarens 0,089 

Studerende på nedsat tid 0,003 

Midler fra overenskomst for 
pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 
hensat til næste overenskomstforhandling 

0,094 

  

  

  

  

  

Midler anvendt i alt:  56,623 

 
 


