
Aftale om bnsyst.ni for pædagogisk personale ansat ved Hablius

.N. overenskomstens3 pkt. lhtra II. og i.. efteles (sigende lensystem tot pædagoglskpersonale

§1 Løn
Lønnen eftalea mellem Habitus og den enkelte medarbejder. idet der er aftalt følgende nnlmal
grundlenninger gældende pr 1 april2021

Minimoiundlennlnoef arbehisoladser beliooende oh Sjælland
Grundløn, 0-3 Grundien, 4-5 år Grundbn, 6-9 års Grundlen, 10 år.
år anciennitet anciennitet anciennitet acleflMet eller

længere
Ulaglæle 23.881 kr.Imd. 24.392 Kr,Imd 24644 kr,/md, 24.897kr lmd
Lengrp. I
Pædagogiske 28.280 kr.fmd. 28.765 krimd 27.O43krJmd. 27.321 kr.lmd
asststenter
Lengrp, 2
Pædagoger 29 Ol2ktirnd. 29 012kr lmd 29.290 kr.imd. 30.5001a.Imd
Lengrp. 3

Mlflmatgrundsnnlnper arbejdaadser beliggende i Jylland
Gnindlen, 0.3 Grundlen 4.5 Ör Grundløn, 8-9 åre Gnmdløn 10 åre
år encienritet anciennitet aneleivillel anciennitet eller

længere
Ulaglærte 21 667kr Imd 22 372 krlrnd. 22 599 Kr Imd. 22 826 kr/ind
Lengrp I
Pædagogiske 24.2lSkr,Imd 24.745 kr.Imd. 24 972 krimd. 25.225kr.Imd
assistenter
Lengrp 2
Pædagoger 28.967 kr.1 md. 27.472 Kr lind 27.760 kr.1 md. 28.950 krimd
Lengrp 3

Stk. 2 Antiennltet
Anciennitet for pædagogisk uddainede opgøres som beskæftigelse på gnxdlag al grunduddannelsen

Andennlte4 tot pædagogiske assistenter og ufagiærte opgøres som beskæfugelse indenfor det
pædagogiske område

Oemæiknbig:
Den ansatte skel fremlægge dokumentation for tidkgere beskæftigelse i

forbindelse med opgørelse at anciennitet og indpiacering på grun*n.



g 2 Seerlige funktionstillæg
Der ydes følgende særlIge funktionstiltæg, til ansalte med de nævnte funktioner.

I Koordinatoflhllæg
Ansatte med funktion som koordinetor ydes et tillæg på i 530 kr pt. md. Funktionen og tilt,erende
Uflægkan opsi9es med en måneds varsel til den i I en måned, uden at det har Indflydelse på
medarbejderens overordnede ansættelse

2 Arbe)dsmiljerepræsentenhtillæg
Ansatte med funktion som aitejdsmt4ørepræsentanl ydes el til læg p31500 Rr. pt md

3 Tilfldstepræaenlanttillæg
Ansatte med funktion som lillidstepræsentant ydes et tillæg på I 500 ki. pt. md

4 Praklikvejledertillæg
Ansatte med funktion som prakt,kvejleder ydes el tillæg i 500kr pt md . I måneder, hvor
praktikvejtederfunklionenvaretages

5 Vågen nattevagt
Fuldlidsansalte med funktion som fast vågen natisvagt ydes et tillæg 1.000kr pt. md (tfliægget
reduceres forhoidsmæssigt itt ansætletsesgrad)
Funktionen og tilhørende tillæg kan opelges med en måneds varsel til den i ‘en måned, uden at det
harindflydelsa på medarbejderens overordnede ansættelse

4 3 Særlige kvakfikationstlUæg
Lengrp i som tager uddannelse ti pædagog, evt mentpædagoguddannelsen. ydes et tillæg på
i 000kr pr md når uddannelsens 2 semester er beslået Når uddannelsens 4. semester er
bestået (orhaes tillægget til samlet 2000kr Når uddannelsens 6 semester er bestået, (orheles
tillægget til samlet 3000 ki

Lengrp 2 somtager uddannelse til pædagog evt rnerltpædegoguddanrÆai, ydeset tillægpå
500 kr pt md . når uddannelsens 2 esniestar er bestået Når uddannelsens 4 semester er bestået,
forhøjes lillæggel bl samlet i 000kr Når uddannelsens 6 semester er bestået, forhøjes lillægget til
samlet I 500kr

Bemærkning
Tillægget oppebæres så længe den ansatte er studieaktiv, men bortfalder, hvis
uddannelsen afbrydes
Tillagget reduceres forhoidsmæssigt ilt ansættelseagrad

Sl Ikrafttræden og opslgeIe
Stk i
Denne aftale fler virkning fra den i september 2021 og afløser tidligere Indgået aftale at den I
januar 2018 Lenreguleringen at nInlmalundennen. jf. § 1, etfektueres med ilrtnlng pr. I. epill
2021.



Stk. 2
Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel ti) en i marts, dog (idligal ti den i marts 20fl
Opsigelse skal uke skriftligt
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