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Nye regler

• Skolereformen

• Så ens som muligt med lærer og pædagoger

• Sikre mulighed for arbejde i skolen



Hvad står der i 
overenskomsten

§ 2. Hvor kan man ansættes 
4. ved skolefritidsordninger oprettet i henhold til folkeskolelovens § 3, stk. 4. 

5. i børnehaveklasser og samordnet indskoling (børnehaveklassemedhjælpere). 

6. ved folkeskolen til udførelse af støtteforanstaltninger af praktisk art 
(støttemedhjælpere). 

7. ved skoler for vidtgående specialundervisning (§ 20, stk. 2 i folkeskoleloven). 

8. i folkeskolen til udførelse af andre pædagogmedhjælperopgaver. 

9. ved undervisningsinstitutioner efter lov om specialundervisning for voksne 
(bortset fra kostskoler) 

10. som støttemedhjælpere (pædagogmedhjælpere), der ansættes til udførelse af 
praktiske støtteforanstaltninger 



Hvad står der i 
overenskomsten, 2

• Medmindre andet lokalt er aftalt, ydes der et særligt ikke-
pensionsgivende tillæg på 12.900 kr. (31/3 2000-niveau) årligt for 
fuldtidsansatte pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter, der 
beskæftiges som 

• 1. støttemedhjælpere, eller i 

• 2. handicapdaginstitutioner, herunder hjælpeskolefritidshjem, eller i 

• 3. en institutionsafdeling, der udelukkende modtager handicappede 
børn, eller i 

• 4. børnehaveklasser og samordnet indskoling 
(børnehaveklassemedhjælpere), eller ved 

• 5. skoler for vidtgående specialundervisning (§ 20, stk. 2 i 
folkeskoleloven). 



Protokollat 2 til 
arbejdstidsreglerne

• Omfatter pædagogmedhjælpere og 
pædagogiske § 2, stk. 1, punkt 4-8, undtaget 
Kbh.

• Hvad så med punkt 9, 10 og 11?



Arbejdstid

• Årsnorm, 1924 timer, inkl. ferie og fridage

• Opgøres ved skoleårets afslutning, eller ved 
ferieårets afslutning.

• Hvis til-/fratræden i løbet af året, så 7,4 
time pr dag

• Planlægges normalt på hverdage, man.-fre.



Opgørelse 1

• Arbejdstid i henhold til tjenesteplan eller lignende 

– Samt forlængelse af tjeneste

• Feriedage samt søgnehelligdage 

– medregnes med 7,4 timer pr. dag 

• Øvrige dage med ret til fravær med løn 

– medregnes med planlagt tjeneste, ellers 7,4 time

• Afspadsering fra tidligere normperiode

– som er afviklet i normperioden, medregnes.



Opgørelse 2

• Tillæg for aftenarbejde, der er konverteret til frihed 

– jf. arbejdstidsaftalens § 23, stk. 4, medregnes. (klubtillægget) 

• Tilkald med mindre end 24 timers varsel 

– medregnes med mindst 3 timer 

• Koloniophold, lejrskoler, hytteture, studieture mv. 

– medregnes i arbejdstiden, dog højst med 14 timer 

• Rejsetid i forbindelse med tjenesterejser medregnes 

– dog højst med 13 timer

• Opgøres i timer/minutter uden afrunding



Overarbejde

• Overarbejder >1924 timer 
afspadseres/udbetales med +50%

• Merarbejde afspadseres/udbetales time til 
time

• Afspadsering i efterfølgende normperiode
– Gives fortrinsvist som hele dage

– Hvis ikke i normperiode, så overarbejde i næste



Arbejde i weekend

– Afspadsering eller timeløn + 50%
• I tidsrummet 00.00 lørdag til 24.00 søndag

– Ulempeydelse 40,81 kr./time (31/3-2000)
• Lørdag 06.00 til mandag 06.00

– Indgår ikke i opgørelsen

– Frivilligt, kortvarigt, fridag ikke bortfaldet, 
weekendgodtgørelse



Koloni

• Den faktiske arbejdstid, dog max 14 timer
• Tillæg 127,33 kr. (31/3 2000-niveau) pr. påbegyndt 

hverdag

• Tillæg  289,62 kr. (31/3 2000-niveau) pr. påbegyndt lør., 
søn., helligdag

– arr. med overnatning

– i stedet for andre ulempeydelser, §22 i aftale og §6 i protokollat



Hviletid

• 11 timersreglen

– Nedsættes undtagelsesvist til 8 timer, en gang ugentligt

– 2 gange ugentligt hvis lokalaftale

– Gælder ikke ved koloni

• Højst 10 arbejdsdage mellem 2 fridage. 
– Ved koloni dog 12 dage, hvis hen over weekend

– Der skal gives kompenserende hvileperioder/fridøgn



Øvrige bestemmelser

• § 1, stk. 1 og 2. Områdeafgrænsning 

• § 13. Arbejdstilrettelæggelse og ændring i tjenesteplan 
– størst muligt hensyn til personalets ønsker. 

– ændringer i tjenesteplanen mindst 4 døgns varsel 

– ellers tillæg på kr. 30,77 (31/3 2000-niveau) pr. time 

• § 14. Delt tjeneste og pauser 
– skal så vidt muligt være samlet og ikke deles i mere end 2 dele 

– tillæg pr. dag på kr. 33,71 

• . 



Øvrige bestemmelser 2

• § 22. Betaling af ulempetillæg 
– Weekend tillæg på kr. 40,81 (31/3 2000-niveau) pr. time 

– efter kl. 06.00 på grundlovsdag, juleaftensdag og 

nytårsaftensdag – weekendtillæg

– 1. maj betragtes som en almindelig arbejdsdag. 

• § 23. Tillæg for aftenarbejde
– Klubtillæg, kr. 5.115,30, kr. 10.230,60, kr. 16.048,00, kr. 

22.066,00 

– Kan konverteres til frihed, i forhold til timeløn



Skive-protokollatet

• Ikke i OK, som BUPL

• L/P-nyt 2014:09 fra KL
Pædagogmedhjælpere

KL og FOA 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.-3. klassetrin, honoreres efter samme principper som 

pædagoger, jf. ovenstående.



Skive-protokollatet, 2

BUPL før: én lektion af 45 min medregnes 
som 1,5 time

Tillæg Bh.kl. 10,50 kr. og 1.-3. klasse 21,00 
kr. pr. tilsynstime.

BUPL nu: Tillæg Bh.kl. 21,00 kr. og 1.-3. 
klasse 42,00 kr. pr. klokketime.



Skive-protokollatet 3

FOA: Tillæg Bh.kl. 60,00 kr. og 1.-3. klasse 
72,00 kr. pr. klokketime.


