Henføring af ansatte i løntilskud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats kapitel
12 ( §§ 51 – 57) i forhold til hhv. FOA, BUPL og DKF´s overenskomster.
1. Pædagogisk medhjælp
(Ansatte, der løser praktiske og pædagogiske opgaver på skolen/SFO efter aftale med læreren eller
pædagogen).
Opgaverne aftales med læreren eller skolepædagogen. Medhjælpen assisterer med opgaver i
skolens/SFO´s dagligdag.
Det omfatter bl.a.:
 at fungere som praktisk medhjælp for handicappede børn
 at hjælpe elever ved måltider, påklædning og toiletbesøg
 at føre tilsyn med elever i forbindelse med mellemtimer og befordring
 at følge elever mellem skole, hjem og fritidsinstitutioner
 at løse praktiske opgaver ved arrangementer
 at foretage oprydning, kopiering, bestilling af materialer mv.
 at tilbyde lektiehjælp, hvor dette ikke forudsætter fagdidaktisk indsigt
 at foretage øvrige pædagogmedhjælperopgaver
Løn- og ansættelsesforhold reguleres af FOAs overenskomst for pædagogmedhjælpere

2. Skolepædagoger
(ansatte, der samarbejder med læreren om at løse folkeskolens samlede opgaver overfor eleverne).
Skolepædagogen samarbejder med læreren om at understøtte børnenes udvikling. Skolepædagogen
deltager i samarbejdet om undervisningen, hvor de pædagogfaglige resurser kan styrke den
konkrete opgaveløsning.
Det omfatter bl.a.:
 at bistå med undervisningen i børnehaveklassen/den samordnede indskoling
 at yde omsorg for sårbare børn
 at støtte elever til at følge undervisningen
 at iagttage det enkelte barns resurser og potentialer – og støtte dets mulighed for at profitere af
undervisningen
 at støtte børns udvikling af børns sprog og begrebsdannelse og motoriske og kropslige
udvikling
 at observere børnenes indbyrdes interaktion
 at indgå i faglig dialog med lærerne om løsninger og handlemuligheder
 at tilbyde lektiehjælp, hvor dette ikke forudsætter fagdidaktisk indsigt
 at varetage pædagogiske opgaver i forbindelse med eleverne umiddelbart før og efter skoletid
samt i frikvarterer og mellemtimer
 at medvirke ved tilrettelæggelse og afvikling af fælles arrangementer for eleverne
Løn- og ansættelsesforhold reguleres af BUPLs overenskomst for pædagoger

3. Lærer i løntilskudsjob.
(Ansatte, der udfører undervisningsrelaterede opgaver under lærerens ansvar).
Den ansatte udfører undervisningsrelaterede opgaver under lærerens instruktion og ansvar.
Det omfatter bl.a.:
 at understøtte et godt læringsmiljø
 at understøtte læreren i varetagelsen af en undervisning, der svarer til den enkelte elevs behov
og forudsætninger
 at vejlede eleverne i indlæringsprocessen
 at forestå afgrænsede undervisningsopgaver for mindre grupper af elever i klassen
 at støtte elever, der har svært ved at koncentrere sig eller følge med i undervisningen
 at medvirke i forløb, der udfordrer elever med særlige forudsætninger
 at forestå lektiehjælp, hvor dette forudsætter fagdidaktisk indsigt
 at indgå i dialog med læreren om den enkelte elevs udbytte af undervisningen

Løn- og ansættelsesforhold reguleres af LC overenskomst

