
Slagelse den 14. januar 2010 
 
 
Kære ledere, souschefer, afdelingsledere og stedfor trædere i Dag- og Klubtilbud samt SFOer 
 
 
 
Slagelse Kommune og BUPL Midtsjælland har 14. januar 2010 forhandlet jeres lokalløn gældende fra 01. april 
2010. 
 
Til lederne er anvendt de 1,25 % og til souscheferne de 0,7 %, som var aftalt ved overenskomsten. 
 
Vi blev enige om at ændre begge forhåndsaftaler således, at de to nederste lønkategorier udgår. 
Det vil sige, at de laveste lønninger for hhv. ledere og souschefer fra 1. april bliver: 
 
point stedfortræder afdelingsleder  souschef pædagogisk 

leder 
leder af 
dagtilbud/SFO 

Fælles- og 
områdeledere 

0-179,99 36 37 38 44 45 46 
 
Derudover har vi åbnet mulighed for at souschefer, stedfortrædere og afdelingsledere også kan 
honoreres decentralt i lighed med institutionens pædagoger - dog kun efter aftale med BUPL og 
centerchefen. 
 
For lederne er yderligere aftalt: 

� tillæg på 8.000 til lederne i Flakkehaven, Oasen/Spiren, Skovbrynet og Slots Bjergby for det at 
have integrerede institutioner spændende fra børnehave til klub. 

� tillæg på 8.000 til leder af Børnehus Nord for udgående opgaver og tillæg på 8.000 til leder af 
Antvorskov SFO for at have fået et markant større børnetal uden lønløft 

� tillæg på 10.000 til Leder TR på SFO området 
� konvertering af tillæg til trin for en lang række reglementsansatte 

 
 
Aftalen er som nævnt opnået i enighed. Det vil sige, at ingen har fået alt, hvad vi kunne ønske, men 
begge parter synes, at det er en rigtig fornuftig aftale. 
 
BUPL vil gerne orientere alle interesserede medlemmer om aftalen på onsdag den 20. januar kl. 15.00 
på Nykobbelvej. 
 
Skulle du imidlertid være i tvivl om, hvad aftalen betyder for dig, og kan du ikke vente til på onsdag, er 
du naturligvis meget velkommen til at kontakte os inden. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Sara Nissen Lena Lund Pedersen Berit Vilsbøll 
BUPL – midtsjælland Centerchef for Skole Centerchef for Dagtilbud 
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