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Afdeling:  
Frederikssund Nordsjælland 

OK 11   -   SKEMA 2 

6.13 – OK for omsorgs- og pædagogmedhjælpere  
- DR 

 

Krav til den enkelte overenskomst som afdelingen ønsker 
rejst. 
 

Brug tabuleringstasten: ”����”  til hop mellem kolonnerne. 

Rubrikkerne i skemaet er lavet for at sikre overvejelse af forskellige temaer(huskeliste) – 
give overblik – og lette vores senere sammenskrivning af kravene fra alle afdelinger. 

I kolonnen ”Bemærkninger” kan f.eks. anføres særlige begrundelser, forbehold, overvejelser 
mv. 

  

TEMA KRAV BEMÆRKNINGER 

Løn 
 

Grundlønnen skal 
hæves med 3 
løntrin 

Nyt løntrin efter 6 
år hæves til 3 trin 

Det vil ramme alle medlemmer. 

 

 Vil komme alle medhjælpere til gode 

Pension 

 

Forhøjelse af 
pension med 1% 

Alle løndele skal 
være 
pensionsgivende 

 

Frit valg 
 

  

Arbejdstid  
 

Alle skal have ret 
til at arbejde 37 
timer 

Alle skal have indflydelse på deres 
arbejdstid 

Trivsel Psykisk 
arbejdsmiljø/fokus 
på stress og 
mobning 

Der er arbejdsgivers ansvar at det 
psykiske arbejdsmiljø overholdes 

• Fleksibilitet 
 

Ferie  Vi skal have større indflydelse på egen 
ferie, arbejdsgiver skal ikke bestemme 
hvor og hvornår ferien skal lægges. 

Restferie skal ikke kunne fastlægges 
af arbejdsgiver 



 2 

• Personalegoder 

 

  

 

 

Uddannelse 

 

Alle skal have ret 
til uddannelse 

2 års erfaring giver ret til at læse til 
pædagogisk assistent uddannelse med 
løn. 

 

Seniorer 
 

Fastholdelse af 
seniorordning 

Senior dagene vi fik i forbindelse med 
trepartsmidlerne skal bevares. 

Øvrige særlige bestem-

melser i overenskomsten 
 

 

Ret til betalt fri 
den 24 og 31 
december 

Alle medlemmer skal have betalt disse 
dage 

Evt. Særlige bestemmelser 
for timelønnede 
 

Anciennitet skal 
følge 
ansættelsesforhold 

For at sikre medlemmer ordentlige 
løn/ansættelsesvilkår. 

Evt. Særlige bestemmelser 
for elever 
 

Garanti for 
arbejde for 
pædagogiske 
Assistent elever 

Vi ønsker at kommunen skal garantere 
ansættelse efter endt uddannelse på 
den ordinære Pædagogiske Assistent 
uddannelse. 

 

 

Eventuelle supplerende bemærkninger fra afdelingen. 

(Overordnede politiske prioriteringer af kravene m.v.) 

Udmøntningspligt på den enkelte FOA faggruppe 

Sikre at tilbageløbsmidler er synlige på arbejdspladsen. 

 

 

 


