
Som socialpædagog på det forebyggende og dagbehandlende 
område er dit arbejdsliv helt specielt. Du arbejder ofte alene, 
og du har et stort ansvar for at hjælpe og støtte nogle af 
samfundets mest udsatte borgere med at få livet til at hænge 
sammen – og med at skabe struktur i en hverdag, som ofte er 
turbulent og uforudsigelig. Det påvirker dit arbejdsliv. For det 
kan foregå på alle tider af døgnet og være fyldt med modstand. 

Hos Socialpædagogerne arbejder vi for at skabe gode rammer 
om dit arbejdsliv. Som medlem har du adgang til en lang 
række kontante fordele, rådgivning og støtte. Og så får du 
et fagligt netværk af kollegaer, der arbejder med præcis de 
samme problem stillinger som dig. 

Velkommen til

VELKOMMEN
SOM MEDLEM PÅ DET FOREBYGGENDE  
OG DAGBEHANDLENDE OMRÅDE 



PÆDAGOGERNES FORHANDLINGS FÆLLESSKAB (PFF) 
Som socialpædagog på det forebyggende og dagbehandlen-
de område er du omfattet af en fælles overenskomst. Den er 
indgået mellem Kommunernes Landsforening (KL), BUPL og 
Socialpædagogerne (arbejder du på Frederiksberg, er den 
indgået med Frederiksberg Kommune). 

HVORFOR EN FÆLLES OVERENSKOMST? 
BUPL og Socialpædagogerne etablerede i 2002 ’Pædagoger-
nes Forhandlings Fællesskab’ (PFF), fordi vi ønskede at få én 
fælles overenskomst til alle medarbejdere med en pædagogisk 
uddannelse på det forebyggende og dagbehandlende område. 
Samarbejdet skulle samtidig åbne for, at der kunne skabes 
vilkår i en fælles overenskomst, som hverken var omfattet af 
Socialpædagogernes eller BUPL’s overenskomst. Den første 
fælles overenskomst blev indgået i 2002. 

HVAD BETYDER DET AT HAVE EN FÆLLESOVERENSKOMST? 
Overenskomsten ligner de fleste andre overenskomster på det 
offentlige arbejdsmarked og indeholder bl.a. aftaler om din 
pension, barns 1. og 2. sygedage, din ferie og grundløn.

Men det særlige er, at Socialpædagogerne og BUPL har 
forhandlet en relativt høj grundløn for at kompensere for bl.a. 
skæve arbejdstider. Desuden adskiller den sig fra andre over-
enskomster på det pædagogiske område ved, at der i højere 
grad er lagt op til, at man forhandler løn og arbejdstid på sin 
arbejdsplads. Det kan du få hjælp til af din tillidsrepræsentant 
eller lokale kreds.

KONTAKT OS
Vi håber, at vi med denne korte pjece har kastet lidt lys over de 
særlige forhold, der findes for pædagoger på det forebyggende 
og dagbehandlende område. 

Har du spørgsmål om dit medlemskab eller din overenskomst? 
Så kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale kreds.


