
Favrskov Kommune r
raVrSKOV

Løn- og Personaleafdelingen , Kommune

Ny Løn Forhåndsaftale pr. 1/1 2021 om funktions- og kvalifikationsløn

Handicap- og psykiatriområdet

Aftalen gælder for SL-pædagoger i basisstillinger i udførerleddet.

Aftalen er indgået mellem Favrskov Kommune og SL.

Funktionsløn

Tillægsart Trinltillæg

Praktikvederlag (pædagogstuderende i lønnet eller øvelsespraktik og 6.200 kr.
PGU-elever).

(51667 kr, pr. md.)
Tillægget følger praktikanten, dvs, at der kun udbetales ét tillæg pr.
praktikant.

Tillægget udbetales til ansatte der har ansvaret for vejledning og under
visning af praktikanter på institutionen.

Tillægget tildeles 1 måned før praktikperiodens påbegyndelse til forbe
redelse m.v.

Ved fast funktion som praktikvejleder (uafbrudte forløb) kan der maksi
malt udbetales 6.200 kr. årligt (31/3 2000 niveau).

Feriekolonitillæg: Der udbetales i henhold til aftalens takster (Aftalen
for pædagogisk personale ved døgninst. KL-nr. 64.21) p.t.:
211,19 kr. 31/3 2000 niveau (hverdage) ÷ ekstra lokalt aftalt tillæg på
190,00 kr. 31/3 2000 niveau (hverdage)
421,86 kr. 31/3 2000 niveau (søn- og helligdage) + ekstra lokalt aftalt
tillæg på 180,00 kr. 31/3 2000 niveau (søn- og helligdage)

I stedet for den i aftalen nævnte timemaks. på 7,4 medregnes der 11
timer pr. døgn.

Kva I if i kati ons løn

Tillægsart Trinltillæg

Relevant videreuddannelse: Honorering af relevant videreuddannelse
vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde.
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Generelt
• funktionsløn ophører for den enkelte medarbejder, når funktionerne ikke længere varetages, med

mindre andet er nævnt.
• Årligt aftalt funktionslon ved brudte perioder:

Der afregnes altid i hele måneder.

2. Hvis funktionen tiltrædes senere end den 1. i en måned, påbegyndes betalingen fra den 1. i
den følgende måned.

3. Hvis funktionen ophører tidligere end den sidste i en måned afregnes for hele måneden (forud
sat at man er ansat hele måneden).

• kvalifikationsløn: alle lønstigninger vedr. kvalifikationsløn sker den 1. i mäneden efter gennem
ført uddannelse m.v.

• løntrin/tillæg reduceres i forhold til beskæftigelsesgraden med mindre andet er nævnt.
• tillæg er angivet i årlige grundbeløb i 31/3 2000-niveau.

lkrafttrædelse
Aftalen træder i kraft den 1/1 2021 og erstatter forhåndsaftale af 1. april 2009.

Opsigelse
Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til udgangen at en måned.

FavrskovKommune SL h2
Socialpædagogerne østiyiiand

Søren Frichs Vej 42C 8230 Xbyhej
Faglig afdeling
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