
 
 

PLS ... 
 

 
Oplægget begynder om et øjeblik, HUSK du er meget  

velkommen til at stille spørgsmål under oplægget. 

 

3546 5880 



Fællesskab  
Faglighed 
Tryghed 

3546 5880 



PLS 
 

BUPL 
Børn, unge,  

skole og fritid 

Social- 
pædagogerne  

Social og special 

Alle pædagogstuderende 

BUPL’s  
A-kasse 

Socialpædagogerne
s 

A-kasse 

TR 

Tillidsrepræsentanten (TR) 
- kontakt altid din TR hvis der  

er noget du er i tvivl om 
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Kontakt altid din tillidsrepræsentant  
når du starter i praktikken 

 
Som medlem af PLS står du aldrig alene - tag altid kontakt til din tillidsrepræsentant (TR) og arbejdsmiljørepræsentant (AMR) 

 

  

TR 

Tillidsrepræsentanten 
● Arbejdsplan/skema 
● Løn, ferie 
● Urimeligt behandlet 
● Sygemelding 

 
Arbejdsmiljørepræsentanten 

● Fysisk og psykisk arbejdsmiljø 
● Beredskabsplaner  

 

AMR 
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De samme regler for dig, 
som for dine kolleger 

● Deltage i alle møder 
● Ferie på lige vilkår 
● Weekendarbejde på lige vilkår 
● Skema på lige vilkår 
● Aften/nat arbejde på lige vilkår 

 
 

.. fordi du er en del af pædagogernes overenskomst 
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I 2. og 3. praktikperiode får du løn for at indgå i normeringen på praktikstedet. 

Løn pr. 1. oktober 2019 

● 2. praktikperiode 11,058,74 kr. pr. måned 

● 3. praktikperiode 11,417,58 kr. pr. måned  

OBS! Der kan være en minimal forskel i lønnen hvis du er ansat på en regional institution, tjek www.pls.dk  

● Der er ikke tillæg for arbejde på søn og helligedage og aften/nat 
● Det eneste tillæg pædagogstuderende kan få er kolonitillæg 
● Du modtager løn under sygdom 

 

Løn 
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Arbejdstidsregler 
 

● Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 30 timer.  
 

● MEN… du skal selv optjene timer til indkald, derfor står der ofte 32,5 timer på dit skema. 

 
● Uddannelsesaspektet skal tilgodeses 

 
● Din arbejdstid skal planlægges så dit skema ligner dine kollegers. 

 
● Kontakt din tillidsrepræsentant (TR) hvis du er i tvivl om hvordan du optjener timer til indkald 

 
 

 

TR
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Afspadsering 
- kun for studerende på Socialpædagogernes område 

Afspadsering for timer mellem kl. 17.00 og 06.00 

Du optjener 8,11% afspadsering for aften- og natarbejde i tidsrummet mellem 17.00 og 06.00.   

Du skal arbejde ca 12,5 time i tidsrummet mellem 17.00 og 06.00 for at optjene en afspadseringstime 

Søndag: 1 time tæller 1½ time - dvs. for hver time du arbejder, får du en halv times afspadsering. 

Disse regler gælder ikke på BUPL-institutioner  eller institutioner uden overenskomst (private opholdssteder),  

samt institutioner på det regionale område. 

Husk at holde styr på dine timer! 

- Spørg altid din TR hvis der er noget du er i tvivl om  
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Ferie 
● Du har ret til ferie, men ikke pligt til at afholde den medmindre der er ferielukning!  

Du har ret til 3 uger i hovedferien (1. maj til 30. september) 3 ugers restferie kan afholdes hele året. 
● Du betaler selv for din ferie  
● Husk at du skal varsles ved ferielukning min. 3 måneder (hovedferie) min. 1 måned for (restferie) inden afholdelse 
● Udbetaling af den 6. ferieuge ved den sidste lønseddel (svarende til 15 timers løn) 
● Tvungen ferie 
● Ferie og fravær - Overenskomst vs. studieordning 

 
Ny ferielov:     
2. praktikperiode 1. december til 31. maj 2020: Du optjener 12,5 % af din løn, disse penge indsættes på feriefonden, der kommer til 
udbetaling når du går på pension. 

 
3. praktikperiode fra 1. december 2020 til 31. maj 2021: Fra 1. september 2020 begynder direkte optjening af ferie. Det betyder at du 
hver måned optjener 2,08 feriedag, som du kan bruge med det samme. 
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Hvis jeg skal på barsel... 
Du skal give praktikstedet besked 3 måneder før forventet fødsel. 
 
Er du gravid har du ret til: 

● 4 uger før forventet fødsel 
● 14 uger efter fødsel 

 
Regler for partner 

● 2 ugers barsel til partner - skal aftales med praktikstedet 
 
Fælles barsel 

● 32 ugers orlov kan deles mellem forældrene efter fødsel. 
 
Barselsdagpenge får du fra din bopælskommune. 
 
OBS! Hvis du skal på barsel og er medlem af gratis 
A-kasse, skal du betale fuldt kontingent til A-kassen  
(Kontakt altid din a-kasse). 
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Hvis du har børn 
 

● Omsorgsdage, 2 dage pr. barn til og med deres 7. år 
● Barnets første og anden sygedag  
● Forsørgertillæg i praktikken 

søg efter “Børnetilskud til forældre under uddannelse” på borger.dk  
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BUPL & SL tilbyder de pædagogstuderende  
gratis Arbejdsløshedskasse 

 
Tilmeld dig a-kassen når du tilmelder dig PLS. 
 
For at være dagpengeberettiget på 1. ledighedsdag efter endt uddannelsen,  
skal du have været medlem af arbejdsløshedskassen i minimum et år. 
 
Dagpengesatsen: der skelnes mellem forsørger og ikke-forsørger, satserne er: 
Forsørger: ca 15.470 kr om måneden.  
Ikke-forsørger: ca 13.489 kr om måneden  
 
 
OBS! Hvis du skal på barsel eller orlov skal du betale fuldt kontingent til a-kassen. 
 
Er du over 30 år? Kan du få Arbejdsløshedskasse til 355 kr. pr. måned 
 
Det er muligt at overflytte anciennitet fra nuværende a-kasse 
 

Kontakt: BUPL-A: 3546 5210 og SL-A: 7248 6030 
 

Lovbestemte krav for at blive medlem af en 
gratis Arbejdsløshedskasse i Danmark 

● Du er ikke fyldt 30 år, eller bliver først 
30 i løbet af uddannelsen 

● Du er ikke under revalidering 
● Du tjener mindre end 18.866,- pr. 

måned (226.392,- pr. år) 
● Du var bosiddende i Danmark da du 

startede på uddannelsen 



Opsigelse og fyring 
Opsigelse og fyring Som studerende i lønnet praktik kan du opsige din stilling eller blive fyret. 
 
 
 
 
 
 
Opsigelsesvarsler er gensidige, med mindre du ikke overholder de 3 K’er og et U. 
 

● Stjæler af kassen 
● Slår på kassen 
● Hopper i kassen 
● Udeblivelse fra vagt 

 

 

 

VIGTIGT: Kontakt altid PLS   

Hvis du bliver opsagt eller selv siger din stilling op, kan det 
få store økonomiske konsekvenser  
– RING! jo før jo bedre!  
– Skriv aldrig under på noget før du har talt med PLS 

Efter 3 måneder 

 1 måneds opsigelse 
Første 3 måneder 
 14 dages opsigelse 
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QUIZ 
Spørgsmål 1:  Hvor mange gange har PLS været med til at stoppe nedskæringer på SU siden 2010? 
    1: 0 gange  2: 2 gange   3: 4 gange 

 
Spørgsmål 2: PLS har været med til at indføre modulet køn, seksualitet og mangfoldighed  
- hvor mange registrerede familietyper findes der i Danmark? 
    1: 5 familietyper  2: 7 familietyper 
 3: 37 familietyper 
 
Spørgsmål 3: Bliver pædagogstuderende på nedsat tid trukket i løn i praktikken på SL´s område? 
    1: Ja, i det kommunale 2: Ja, i det regionale
 3: Nej 
 
Spørgsmål 4: Hvor mange opkald får PLS om året fra pædagogstuderende der skal have hjælp? 
    1: 4.396   2: 1.312  
 3: 3.485 
 
 

  



Du kan altid kontakte PLS 
Men husk du skal være medlem 

Telefon: 3546 5880 (åbent mandag, tirsdag og torsdag fra 10.00 - 15.00, også i ferierne) 

Mail: PLS@PLS.DK     Find også råd og vejledning på www.pls.dk 

 

3546 5880 

Helle B 



Faldgrupperne 

● Vi skal gøre os synlige. Vi skal tage initiativet. 

● Vejledning. 

● Alenearbejde  

● Husk at den studerende er netop det: Studerende 

 



Hvordan kan vi gøre os mere synlige for de studerende?  
- Brainstorm med jeres sidemand 2-3 minutter. 



Studerende på nedsat tid 

● Der er omkring 200 rundt omkring i landet. 

● Pres. 

● Det er ikke nemt at få nedsat tid.  

 



Eksamensperioden 
Stress 
Angst 
Trivsel 

Selv de stærkeste kan blive ramt 
 



Første møde med (den voksne) fagforeningen. 

● Godt førstehåndsindtryk 
● Hvordan vil DU forklare hvad en fagforening er? 

 



INTRORAPPORT 
Efteråret 19’ - 2857 nye studerende 

80,74% deltog i vores introoplæg  
Efteråret 18’ deltog kun 58% 



Sammen står  
vi stærkest  

Meld dig ind i dag - aflever din indmeldelsesblanket eller meld dig ind på www.pls.dk/medlem 


