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Referat 

 

Dato og tidspunkt: Den 26. juni 2012 kl. 09.00 

Sted: Rådhuset i Frederiksværk 

Deltagere: Annette Bisgaard og Boris Kjærgaard fra BUPL. Claus Herbert, Lena 
Søgaard, Hanne Bach Christiansen samt Ena Draiby fra Halsnæs Kommune 

Emne: Forhåndsaftaletillægget på 16.000 kr. for ansættelse ved specialafdeling 

 

Halsnæs Kommune har inviteret BUPL Nordsjælland til forhandling vedrørende ovenstående tillæg, 
idet kommunen er blevet opmærksom på, at kommunen har anvendt tillægget mere vidtgående 
end tilsigtet i henhold til ordlyden i forhåndsaftalen. 

Ordlyden er følgende: 

”Assistenter ansat ved afdelinger/afsnit, der udelukkende modtager børn med nedsat fysisk eller 
psykisk funktionsevne eller med et andet særligt behov for støtte” modtager 16.000 kr. 

Parterne er enige om, at der således er tale om et tillæg for ansættelse ved specialafdeling.  

Parterne er ligeledes enige om en udvidelse af tillægget, således at tillægget skal udbetales til de 
pædagoger, der har hovedansvar i forhold til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
eller med et andet særligt behov for støtte, der indgår i inklusions-SFO/ inklusions-daginstitution.  

På nuværende tidspunkt gør dette sig gældende ved SFO-en ved Arresø Skole, Magleblik matrikel, 
hvor der er inklusionsklasserække samt delvis inklusions-daginstitution ved Frederiksværk 
Børnehus. 

De respektive områder udarbejder hver især funktionsbeskrivelse til pædagoger med hovedansvar i 
henhold til ovenstående.  

Kommunen vil tilrette forhåndsaftalen i henhold til de specificerede ovenstående to punkter, således 
at dette eksplicit vil fremgå af forhåndsaftalen.  

Halsnæs Kommune har ved en fejl tildelt ovennævnte tillæg til samtlige pædagoger, der arbejder 
ved SFO-en ved Arresø Skole, Magleblik matrikel, hvor der er inklusionsklasserække. Idet denne 
udbetaling har fundet sted over en årrække vil kommunen opsige dette tillæg med de respektive 
medarbejders individuelle opsigelsesvarsel i henhold til overenskomst for pædagoger ved 
daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.  

BUPL Nordsjælland tager dette til efterretning, men anmoder om, at denne proces ikke påbegyndes 
endnu jævnfor nærmere nedenfor.  



 
 

BUPL har på dagtilbudsområdet rettet henvendelse vedrørende et tillæg til samtlige de pædagoger, 
der arbejder i delvis inklusions-daginstitution ved Frederiksværk Børnehus, dog med undtagelse af 
dem der modtager tillæg for hovedansvar i henhold til ovenstående. Lena Søgaard har stillet sig 
positiv over for en sådan forhandling. 

Idet et tillæg til samtlige de pædagoger, der arbejder i delvis inklusions-daginstitution ved 
Frederiksværk Børnehus vil have en afsmittede effekt på såvel resten af dagsinstitutionsområdet 
som SFO-området, må kommunen udvise tilbageholdenhed med at forhandle en sådan aftale førend 
kommunen har haft mulighed for at vurdere omkostningerne herved. 

Det aftales derfor, at forhandlingen genoptages efter sommerferien samt at kommunen ikke 
påbegynder bortvarslingen af tillæg til samtlige pædagoger (dog undtaget pædagoger med 
hovedansvar), der arbejder ved SFO-en ved Arresø Skole, Magleblik matrikel, hvor der er 
inklusionsklasserække.  

 

 

For BUPL Annette Bisgaard   

 

 

For Halsnæs Kommune Claus Herbert samt Lena Søgaard 

 


