AFTALE OM LØN
Tillæg til ansættelsesbrev
Pædagoger ved Daginstitutioner
Navn:

Personnummer:

Ansættelsessted:

Ansættelseskvota:

Ansættelse

Sæt x Dato:

Ændring

Sæt x Dato:

Løntrin Årligt grundTekst/ antal
beløb (31/3Stop pr.
Type
nummer løntrin 2000 niveau) for dato:
fuldtidsansatte:

Sæt
x
Grundløn:

26

1.170,00

Kvalifikations- eller funktionsløn aftalt decentralt:
Kvalifikationsløn udbetales fra den 1. i måneden efter at uddannelsen er afsluttet.
Funktionsløn ydes så længe funktionen varetages og ophører uden yderligere varsel, når funktionen ikke
længere varetages.

Pædagogisk Diplomudd.
For bestået pædagogisk
diplomuddannelse 1 modul

K

587

For i alt 3 moduler
(yderligere kr. 1.750,00 kr. årligt)

K

587

For i alt 5 moduler og derudover
(yderligere kr. 1.750,00 kr. årligt)

K

587

K

587

K

L&P indberetter
805

(kr. 2.500,00 årligt)

For en fuld PD-uddannelse med
af-sluttet eksamen
(yderligere kr.1.000,00 kr. årligt)
Dokumentation skal afleveres
Alle tillæg ydes/forhøjes med virkning
fra den efterfølgende 1. efter endt
uddannelse
Tidligere tildelt kvalifikationsløn for uddannelse efter den hidtidige forhåndsaftale bevares, dog således at løn for
diplomuddannelse er indeholdt heri og
vil blive benævnt som tillæg for diplomuddannelse/førtidig tillæg diplomuddannelse.
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Løntrin Årligt grundTekst/ antal
beløb (31/3Stop pr.
Type
nummer løntrin 2000 niveau) for dato:
fuldtidsansatte:

Sæt
x
6 års erfaring som pædagog
(4 løntrin)

K

L&P indberetter

K

L&P indberetter

F

589

F

913

F

287

F

287

F

287

Dokumentation skal afleveres

10 års erfaring som pædagog
(5 løntrin)
Dokumentation skal afleveres

Stillingstillæg
(1 løntrin)
Fast tillæg til alle
Fleksibel arbejdstilrettelæggelse
Fast tillæg til alle undtaget
pædagoger ansat i Specialinstitutionen Spiren.
(kr. 2.800,00 årligt)
For fleksibel arbejdstilrettelæggelse – heri er indeholdt ulempetillæg jf. ”arbejdstidsaftalen for
pædagogisk personale på
daginstitutioner”.
Specialinstitution - Spiren
(Kr. 12.900,00 årligt)
For arbejde med systematiske
arbejdsmetoder i pædagogikken
(yderligere kr. 2.800,00 årligt)
med virkning fra den efterfølgende 1. i måneden efter endt
uddannelse
For arbejde som supervisor
(yderligere kr. 2.800,00 årligt)
med virkning fra den efterfølgende 1. i måneden efter endt
uddannelse
Tidligere tildelte kvalifikationstillæg for
uddannelse er indeholdt heri
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Løntrin Årligt grundTekst/ antal
beløb (31/3Stop pr.
Type
nummer løntrin 2000 niveau) for dato:
fuldtidsansatte:

Sæt
x
Praktikvejlederfunktion
(kr. 8.000,00 årligt).
For praktikvejledning af pædagogstuderende i praktik, PAU-praktikanter
samt for coach / vejlederfunktion for
traineepædagoger Hvis flere deler opgaven deles tillægget i lige store dele.

F

588

Antal personer der deler
opgaven :
(Tillægget reduceres ikke i forhold til
nedsat tid)
Ydes i den periode pågældende
varetager praktikvejlederfunktionen.

Individuelt aftalt lokal løndannelse ved ansættelse:
Kvalifikationsløn for:
K
001
Funktionsløn for:
F

002

I ALT (skal kun udfyldes ved ansættelse)
Underskrift ved ansættelse
Leder:

Tillidsrepræsentant/Organisationen: Medarbejder:

Dato:

Dato:

Dato:

Underskrift ved ændring
Leder:

Medarbejder:

Dato:

Dato:

Da dette skema erstatter et tillæg til ansættelsesbrev skal der afleveres kopi til lønmodtageren.
Lønaftalen gemmes i Personalemappen
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