
 Roskilde 

Af Lissie Dunk Larsen 

 

Nye arbejdstidsregler og tillæg til  

pædagogmedhjælpere der underviser i folkeskolen 

 

FOA og KL er enige om at pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, der 
som en mindre del af deres ansættelse har eneansvaret for at varetage undervisning i 
folkeskolens fag og obligatoriske emner i børnehaveklassen og på 1. til 3. klassetrin, 
honoreres efter samme principper som pædagoger. 

Dvs. at der ydes et tillæg på kr. 60,00 (2000-niveau) for undervisningsopgaver i 
børnehaveklassen og kr. 72,00 (2000-niveau) i 1. -3. klassetrin. 

Både honorering og arbejdstidsaftale er identisk med den aftale som BUPL har 
indgået. 

Man skal som pædagogmedhjælper have tillæg, hvis man har eneansvaret for 

undervisning i folkeskolens 1. – 3. klassetrin og i børnehaveklassens obligatoriske 

emner – hvis det er undervisning som en lærer ellers skulle have udført. 

• Man skal være alene i klassen. 

• Man laver det arbejde som læreren ville have gjort. 

Dette gælder ikke understøttende undervisning, da det ikke er undervisning i henhold 

til Folkeskolelovens obligatoriske emner. 

 

Se aftalen her 
http://www.foa.dk/Afdelinger/FOA-Roskilde/Sektorer/Padagogisk/Aftaler  
 
Særligt skal bemærkes: 
 

Der arbejdes efter en årsnorm. Det vil sige, der planlægges med 1924 timer, inkl. 
ferie og fridage. Der gøres op en gang årligt.  
Opgørelsesmetoden er beskrevet i § 3 i arbejdstidsaftalen. Særligt punktet om 
koloniophold og lejrskole er en klar forbedring, hvorefter arbejde i den forbindelse 
medregnes i arbejdstidsopgørelsen med den faktiske arbejdstid, dog max 14 timer, 
mod tidligere 7,4 time. Samtidigt modtages et tillæg pr. dag på henholdsvis 127,33 
kr. på hverdage og 289,62 kr. på lørdage, søndage og helligdage. Begge tillæg er 
2000-niveau. 
 
I § 6 stk. 1 i protokollat 2, beskrives weekendgodtgørelse. Arbejdes der i weekender 
eller på søgnehelligdage medregnes disse ikke i arbejdstidsopgørelsen. Til gengæld 
honoreres det med tillæg på 50 %, enten som betaling eller som afspadsering, samt 
betaling af ulempetillæg efter § 22 i selve arbejdstidsreglerne. 
 
 

 


