
Mens du er i praktik,  
er vores tillidsrepræsentant 
klar til at støtte dig på  
praktikstedet
Studerende i praktik – regler og rettigheder 



Kære studerende

Velkommen til faget. Velkommen til det faglige 
fællesskab. Vi håber, at du bliver glad for at være 
her og får lært en masse. 
 
Som studerende i lønnet praktik er du en del  
af arbejdspladsen. Det betyder bl.a., at du er  
omfattet af de aftaler omkring ansættelses- 
forholdet, som Socialpædagogerne har indgået 
med arbejdsgiver via overenskomsten. Den sikrer 
dig den aftalte løn, arbejdstid og andre forhold. 
Det betyder samtidig, at Socialpædagogernes 
tillidsrepræsentant på stedet varetager  
dine interesser.

Hvem er tillidsrepræsentanten (TR)?

TR står for tillidsrepræsentant, og TR er  
valgt af kollegaerne på arbejdspladsen  
og repræsenterer medlemmer af  
Socialpædagogerne overfor ledelsen.  
TR er den lokale repræsentant for  
Socialpædagogerne, og det er TR’s opgave  
at vejlede i regler om arbejdstid, bistå i  
personalesager og arbejde for kollektive  
forbedringer på arbejdspladsen. Som  
studerende og medlem af Pædagogstuderendes 
Landssammenslutning (PLS) er du gratis  
medlem af Socialpædagogerne, og du har  
adgang til hjælp og støtte hos TR, hvis du  
bliver usikker på dine ansættelsesvilkår.
 
Få her overblik over de regler og rettigheder, der 
gælder for dig som studerende i lønnet praktik.  Revideret september 2021

Studerende i praktik  
- dine rettigheder på  
 5 minutter



 Løn

Som studerende i lønnet praktik får du en fast 
månedsløn, som udbetales bagud. Lønnen for 
studerende i lønnet praktik ligger i intervallet 
mellem knap 11.400 kr. og godt 11.800 kr., alt 
efter om du er i 1. lønnede praktik eller 2. lønnede 
praktik. Den afhænger også af, om du er i praktik 
på en kommunal eller en regional arbejdsplads. 
Lønnen reguleres løbende. Den aktuelle løn vil 
du altid kunne finde på Socialpædagogernes 
hjemmeside sl.dk. Begynder du senere end den 1. 
i måneden, eller fratræder du før den sidste dag i 
måneden, bliver lønnen justeret derefter.

 Arbejdstid 

Din arbejdstid som studerende i lønnet praktik 
er i gennemsnit 30 timer om ugen. Det svarer til 
780 arbejdstimer i den samlede praktikperiode. Når 
arbejdet tilrettelægges, skal der tages hensyn 
til, at du er under uddannelse, og du skal have 
mulighed for at deltage i studiedage på din  
uddannelse. Studiedage er ikke arbejdstid.  
Vær opmærksom på, at du kan søge dispensation 
for timetallet i praktikperioden, hvis du opfylder 
betingelserne. Din TR kan hjælpe dig, hvis du har 
spørgsmål til, om du opfylder betingelserne. 
 

Tilrettelæggelse af arbejdstiden 
 

Som studerende skal du som de øvrige ansatte 
have udleveret en tjenesteplan. Tjenesteplanen 
skal indeholde oplysninger om møde- og slut-
tidspunkt for dit arbejde på de enkelte dage, og 
oplysninger om fridøgn, helligdage og eventuelle 
feriedage og løbende afspadsering. I kommunerne 
skal tjenesteplanen udleveres 4 uger, før den 
træder i kraft. I regionerne skal arbejdstiden  
være kendt 4 uger i forvejen. 

 Optjening af afspadsering 

I lønnet praktik optjener du afspadsering for  
hver times arbejde på søn- og helligdage. De 
nærmere regler finder du i arbejdstidsaftalen  
for dit praktiksted. I kommunerne optjener  
studerende i lønnet praktik desuden 4,86  
minutters afspadsering for hver time, de arbejder 
i tidsrummet fra kl. 17 til 06. I regionerne optjenes 
3 timers afspadsering pr. 37 timer i vagter, der 
påbegyndes kl. 14 eller senere, og som strækker 
sig udover kl. 17. Du får som studerende i lønnet 
praktik hverken tillæg for aften- og natarbejde 
eller arbejde på lørdage.

 Overarbejde 

Pålægges du mer- eller overarbejde, skal  
du honoreres som en nyuddannet socialpædagog 
på begyndelsesløn. Overarbejde skal udbetales  
og ikke afspadseres. Uagtet reglen om, at  
studerende ikke får tillæg for aften- og natarbejde 
samt lørdagstillæg, skal det udbetales, hvis der  
er tale om arbejdstimer i form af mer- eller  
overarbejde, da det indgår som en del af  
mindstelønnen for en nyuddannet pædagog.

 

 Koloni- og weekendophold 

Deltager du i koloniophold eller ferierejser regnes 
arbejdstiden som mindst 7,4 timer pr. dag.  Er der 
lokale aftaler om højere timetal for pædagoger, 
gælder det også for dig som studerende. Du får 
kolonitillæg for deltagelse i koloniophold efter de 
samme regler, som gælder for socialpædagoger.
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 Regler og rettigheder 
under praktikken



 Ferie 

Du har som alle andre ret til ferie. Men der 
gælder det særlige for studerende, at du  
ikke har ret til løn under ferie. Du optjener  
feriegodtgørelse med 12,5 pct. af lønnen i  
praktikperioden, som arbejdsgiveren indbetaler 
til feriekonto. Herudover optjener du en kontant 
godtgørelse på 2,5 pct. for 6. ferieuge.

 
Barns 1. og 2. sygedag  
samt omsorgsdage 

Studerende i lønnet praktik har de samme 
rettigheder, som det øvrige personale i forhold til 
frihed i forbindelse med barns 1. og 2. sygedag  
og omsorgsdage.

 
 Når du er færdiguddannet  

og på vej i job  
Som medlem af Socialpædagogerne, kan vores 
jobkonsulenter, som dækker hele landet, hjælpe 
dig, når du skal have dit første job. Eller hvis du 
på et tidspunkt ønsker et karriereskift. De kender 
dit fag og er i tæt kontakt med arbejdsgiverne.

 
 Et godt arbejdsmiljø 

Din TR har fokus på trivsel og et godt og sundt 
arbejdsmiljø på arbejdspladsen, og arbejder 
sammen med arbejdsmiljørepræsentanten og 
lederen. Tag fat i TR, hvis arbejdsmiljøet halter.
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Mange gode grunde  
til at være medlem

Som studerende er du i fuld gang med at  
tilegne dig viden og læring i faget. Du kan  
hente materialer, der kan understøtte dit  
studie i fx Fagbladet Socialpædagogen og 
Socialpædagogernes Vidensbank. Du kan også 
hente inspiration i  Socialpædagogernes podcasts 
og webinars, som vender relevante temaer og 
kernefagligheder. Vi har også en række faglige 
selskaber, som holder konferencer og andre 
faglige arrangementer, og hvor medlemmer kan 
sparre og dele viden med andre socialpædagoger, 
der arbejder på samme område. 

Er du, som studerende, medlem af PLS  
(Pædagogstuderendes Landssammenslutning), 
får du alle fordelene ved at være medlem af  
Socialpædagogerne. Og du kan også vælge at  
få gratis a-kasse hos Socialpædagogerne.  
Læs nærmere om de konkrete regler på  
sl.dk/studerende

Melder du dig ind i a-kassen senest et år før, at du 
er færdiguddannet, kan du få dagpenge fra dagen 
efter din sidste eksamen.  

Medlemmer af både fagforening og a-kasse får: 
• Job- og karriererådgivning 
• Faglig og juridisk hjælp og rådgivning 
• Rådgivning om løn- og ansættelsesvilkår 
• Gode tilbud og rabatter på forsikringer mv.

   

 Bliv medlem  
af Socialpædagogerne 

Fagforening & a-kasse  
– hvad er forskellen?

Der er forskel på en fagforening og en a-kasse.  
Socialpædagogernes Landsforbund er en 
fagforening, som varetager dine interesser, og 
vi sikrer dig et ordentligt og godt arbejdsliv. 
Socialpædagogerne forhandler din overenskomst, 
også mens du er studerende. 

Fagforeningen kæmper for følgende:

 At forbedre løn- og arbejdsforhold  
for medlemmerne

 At udvikle og synliggøre socialpædagogik  
og den socialpædagogiske faglighed

 At udvikle velfærdssamfundet med 
udgangspunkt i den socialpædagogiske 
indsats for de mest udsatte og sårbare 
mennesker

A-kasse står for arbejdsløshedskasse,  
og er dit økonomiske sikkerhedsnet, hvis du 
en dag bliver arbejdsløs. Er du medlem af en 
a-kasse, og mister du jobbet, får du udbetalt 
dagpenge fra a-kassen fremfor den noget  
lavere kontanthjælp.

For at du som studerende skal være berettiget 
til dagpenge efter endt uddannelse, skal du have 
været tilmeldt a-kassen et år, før du afslutter din 
uddannelse. Medlemmer af PLS kan gratis blive 
medlem af Socialpædagogernes a-kasse  
under studiet. 
 
Bliv medlem af både Socialpædagogernes  
fagforening og a-kasse, så står du stærkest.
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Vi står stærkest  
 sammen



Et særligt fag kræver en helt særlig fagforening

Et særligt fag kræver 
en helt særlig fagforening

Socialpædagoger arbejder for at give udsatte 
mennesker et godt og meningsfyldt liv. Det 
kræver noget særligt. Derfor arbejder vi som  
fagforening for at give vores medlemmer de  
bedste forhold. Vi arbejder bl.a. for attraktive
løn- og ansættelsesforhold for vores medlemmer 
og tilbyder rabatter på bøger, forsikringer og 
meget mere. Det skaber lidt overskud, også i et  
presset studiebudget. 
 
Du er også sikret et stærkt engagement, hvor 
vi sætter dine arbejdsvilkår og udviklingen af 
socialpædagogikken på den politiske dagsorden. 
Og husk: Sammen står vi stærkest. 

Bliv medlem på sl.dk/studerende 


