
PÆDAGOGERNES FORHANDLINGS FÆLLESSKAB  
ER NOGET SÆRLIGT

I dit nye job bliver du omfattet af en fællesoverenskomst, 
der er indgået mellem Kommunernes Landsforening (KL), 
BUPL og Socialpædagogerne. Det betyder helt konkret, at 
du også kommer ind i et nyt fællesskab med både BUPL 
og Socialpædagogerne. 

Da både BUPL og Socialpædagogerne står bag din overens-
komst, har vi etableret et særligt samarbejde på det 
forebyggende og dagbehandlende område; vi kalder det 
PFF= Pædagogernes Forhandlings Fællesskab.

Din nye overenskomst ligner de fleste andre overenskomster 
på det offentlige arbejdsmarked. Der er allerede aftalt nogle 
ting om blandt andet din pension, barns 1. og 2. sygedage, 
din ferie og om din grundløn. Overenskomsten adskiller sig 
fra de øvrige overenskomster på det pædagogiske område, 
da der i højere grad er lagt op til forhandling på din arbejds-
plads vedrørende løn og arbejdstid.

På det forebyggende og dagbehandlende område er der en 
fælles overenskomst for alt pædagogisk uddannet personale.

MEDLEMSKAB AF BÅDE BUPL OG  
SOCIALPÆDAGOGERNE

Hvis du allerede er medlem af BUPL eller Socialpædagogerne 
fortsætter dit medlemskab som hidtil, du tilbydes nu et 
dobbelt medlemskab. Du vil stadig være aktivt medlem af 
den ene forening og blive passivt medlem af den anden. 
Det betyder konkret, at du fortsat har alle rettigheder som 
aktivt medlem af enten BUPL eller Socialpædagogerne. 
Du har ret til at deltage i møder og generalforsamlinger. 

Får du brug for råd i forbindelse med din ansættelse, er det 
også din egen organisation, som viderefører en evt. sag. 
Som passivt medlem af den anden organisation modtager du 
medlemsbladet derfra, du har også mulighed for at deltage i 
visse møder og faglige arrangementer. 

Den fælles overenskomst og samarbejdsaftale mellem BUPL 
og Socialpædagogerne betyder, at alle pædagoger på arbejds-
pladsen har en fælles tillidsrepræsentant. Er i 5 pædagoger, 
der er omfattet af overenskomsten, har I ret til at vælge en 
TR. Den valgte TR er tillidsrepræsentant for alle pædagoger, 
uanset om de er aktivt medlem af BUPL eller hos Socialpæda-
gogerne. 

HVOR ER DU AKTIVT MEDLEM OG HVORFOR?

Medlemskabet hænger sammen med pensionsordningen. 
BUPL, Socialpædagogerne og KL har aftalt, at man kan blive 
i det pædagogiske pensionsselskab, man senest har haft i 
sin pensionsindbetaling til. Det betyder helt konkret, at hvis 
du kommer med en pensionsordning i PBU, så skal du være 
medlem af BUPL. Hvis du kommer med en pensionsordning 
i PKA, skal du være medlem hos Socialpædagogerne.

Hvis du som nyansat, hverken har en pensionsordning i PBU 
eller PKA, vil du have  dit aktive medlemskab i BUPL. Du får 
samtidig et passivt medlemskab hos Socialpædagogerne.

Har du spørgsmål om dit medlemskab eller din overenskomst, 
er du meget velkommen til at kontakte din TR, din fagforening 
eller din kreds.

Se mere på bupl.dk/bupl-lokalt eller sl.dk

TILLYKKE 
MED DIT NYE JOB OG 

VELKOMMEN 
SOM MEDLEM PÅ DET FOREBYGGENDE 
OG DAGBEHANDLENDE OMRÅDE

http://bupl.dk/bupl-lokalt
http://sl.dk



