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17. marts 2022 

 

Socialpædagogernes lønoversigt for ansatte i regionerne pr. 1. april 2021 – 31. marts 2024 
 

Oversigt over grundløn (løntrin og tillæg) og centralt aftalt funktions- og kvalifikationsløn samt pensionsprocenter 

 

Indhold: 

Overenskomst for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v.    side 1 – 2 

Overenskomst for ledende værkstedspersonale    side 3 

Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter side 4 

Overenskomst for lærere ved specialundervisning for børn og voksne   side 4 

 

 

Overenskomst for hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. 

Stillingsbetegnelse Grundløn og 

kvalifikationsløn 

(løntrin) 

Grundlønstillæg 

Årligt grundbeløb 

31/3-2018-niveau 

Centralt aftalt 

funktionsløn 

31/3-2018-niveau 

Pensionsprocent* 

Ledere     

 Forstander ved døgninstitution og botilbud 41 37.232 kr.   

16,12 % 

Fra 1. april 2022 

16,72 % 

 eller 49 16.532 kr.  

 Institutionsledere (dagområdet) 41 15.188 kr.  

 eller 49 4.704 kr.  

 Centerledere ved ungdomscentre  41 37.232 kr.  

* Fra 1. april 2022 kan hele eller dele af pensionsbidraget over 15,00 % udbetales som løn. 

 

Bemærkning: For tjenestemænd og reglementsansatte ledere er grundlønstillægget 3.159 kr. højere end for overenskomstansatte. 

For tjenestemænd og reglementsansatte mellemledere og konsulenter er grundlønstillægget 1.008 kr. højere end for 

overenskomstansatte. For tjenestemænd og reglementsansatte i basisstillinger udgør grundlønstillægget 4.436 kr. i stedet for 3.763 

kr., fra 1. april 2022 udgør grundlønstillægget 5.973 kr. 
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Overenskomst for hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. 

Stillingsbetegnelse Grundløn og 

kvalifikationsløn 

(løntrin) 

Grundlønstillæg 

Årligt grundbeløb 

31/3-2018-niveau 

Centralt aftalt 

funktionsløn 

31/3-2018-niveau 

Pensionsprocent* 

Mellemledere og konsulenter     

 Overlærer (viceforstander) 36 29.570 kr.   

 

 

 

 

 

 

15,22 % 

 

Fra 1. april 2022 

 

15,82 % 

 eller  42 30.914 kr.  

 Viceforstander ved institution med mere end 100 

pladser 

36 29.570 kr.  

 eller  42 30.914 kr.  

 Stedfortræder (døgn) 36 25.538 kr.  

 eller  42 26.613 kr.  

 Stedfortræder (dag) 36 16.129 kr.  

 eller 42 13.844 kr.  

 Stedfortræder for centerleder 36 25.538 kr.   

 eller 42 26.613 kr.  

 Afdelingsleder, der er stedfortræder (døgn)  36 25.538 kr.  

 eller 42 26.613 kr.  

 Afdelingsleder selvstændige afdelinger 36 25.538 kr.  

 Dagcenter-/daghjemsleder, der ikke er 

institutionsleder  

36 16.129 kr.  

 Afdelingsleder (døgn)  34 23.522 kr.  

 Afdelingsleder (dag) 34 16.129 kr.  

 Socialpædagogisk konsulent ved forvaltning 42 6.721 kr.  

 Socialpædagogisk konsulent ved institution 34 16.129 kr.  

 Hjemmevejleder i forvaltning 34 6.721 kr.  

* Fra 1. april 2022 kan hele eller dele af pensionsbidraget over 15,00 % udbetales som løn. 
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Overenskomst for hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. 

Stillingsbetegnelse Grundløn og 

kvalifikationsløn 

(løntrin) 

Grundlønstillæg 

Årligt grundbeløb 

31/3-2018-niveau 

Centralt aftalt 

funktionsløn 

31/3-2018-niveau 

Pensionsprocent 

Basisstillinger     

 Socialpædagoger, hjemmevejledere og faglærere 27 3.763 kr./5.300 kr.*   

14,10 % 

Fra 1. april 2022 

14,20 % 

 efter 6 års anciennitet (kvalifikationsløn) 30 3.763 kr./5.300 kr.*  

 efter 10 års anciennitet (kvalifikationsløn) 34 3.763 kr./6.400 kr.*   

 Husholdningsledere (tillæg kvalifikationsløn) 20 3.730 kr. 5.511 kr. 

Bemærkning: Beløb markeret med en stjerne er gældende fra 1. april 2022. 
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Overenskomst for ledende værkstedspersonale 

Stillingsbetegnelse Grundløn og 

kvalifikationsløn 

(løntrin) 

Grundlønstillæg 

Årligt grundbeløb 

31/3-2018-niveau 

Centralt aftalt 

funktionsløn 

31/3-2018-niveau 

Pensionsprocent 

Ledere og mellemledere     

 Institutionsleder 41 15.188 kr./ 

16.188 kr.* 

  

15,90 % 

Fra 1. april 2022 

16,00 % 

 eller 49 4.704 kr./ 

5.704 kr.* 

 

 Stedfortræder/souschef 36 15.793 kr./ 

16.793 kr.* 

  

15,00 % 

Fra 1. april 2022 

15,10 % 

 eller 42 13.508 kr./ 

14.508 kr.* 

 

 Værkstedsleder 36 15.793 kr./ 

16.793 kr.* 

 

Basisstillinger     

 Værkstedsassistenter 27 3.226 kr./4.226 kr.*   

 

14,10 % 

Fra 1. april 2022 

14,37 % 

 efter 6 års anciennitet (kvalifikationsløn) 30 3.226 kr./4.226 kr.*  

 efter 10 års anciennitet (kvalifikationsløn) 34 3.226 kr./4.226 kr.*   

 Værkstedsassistenter uden relevant uddannelse 21 8.192 kr./9.192 kr.*  

 efter 4 års anciennitet (kvalifikationsløn) 23 8.192 kr./9.192 kr.*  

 Socialpædagoger 27 3.763 kr./4.763 kr.*  

 efter 6 års anciennitet (kvalifikationsløn) 30 3.763 kr./4.763 kr.*  

 efter 10 års anciennitet (kvalifikationsløn) 34 3.763 kr./4.763 kr.*  

Bemærkning: For tjenestemandsansatte ledere og mellemledere og mellemledere er grundlønstillægget 1.008 kr. højere end for 

overenskomstansatte. For tjenestemandsansatte værkstedsassistenter udgør grundlønstillægget 3.898 kr. i stedet for 3.226 kr. 

 

Bemærkning: Beløb markeret med en stjerne er gældende fra 1. april 2022. 
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Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 

Stillingsbetegnelse Grundløn og 

kvalifikationsløn 

(løntrin) 

Grundlønstillæg 

Årligt grundbeløb 

31/3-20018-niveau 

Centralt aftalt 

funktionsløn 

31/3-2018-niveau 

Pensionsprocent 

     

 Omsorgs- og pædagogmedhjælpere 15 1.679 kr./2.800 kr.*  13,11 % 

Fra 1. april 2022 

13,21 % 

 efter 2 års anciennitet 18 3.225 kr./4.546 kr.*  

 efter 4 års anciennitet 21 4.891 kr./6.387 kr.*  

 Omsorgs- og pædagogmedhjælpere med PGU og 

pædagogiske assistenter 

21 1.537 kr.*   

13,42 % 

Fra 1. april 2022 

13,62 % 

 efter 2 års anciennitet 24 1.546 kr./3.083 kr.*  

 efter 4 års anciennitet 27 3.212 kr./4.749 kr.*  

 

 

Overenskomst for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 

Stillingsbetegnelse Grundløn og 

kvalifikationsløn 

(løntrin) 

Grundlønstillæg 

Årligt grundbeløb 

31/3-2018-niveau 

Centralt aftalt 

funktionsløn 

31/3-2018-

niveau 

Pensionsprocent 

     

 Lærere/overlærere 31 6.620 kr./8.730 kr.* 27.800 kr. 17,30 % 

 efter 4 års anciennitet 35 6.620 kr./8.730 kr.* 27.800 kr. 17,30 % 

 efter 8 års anciennitet 40 2.587 kr./4.697 kr.* 27.800 kr. 17,30 % 

 efter 12 års anciennitet 40 16.028 kr./18.138 kr.* 27.800 kr. 17,30 % 

Bemærkning: Beløb markeret med en stjerne er gældende fra 1. april 2022. 

 

Bemærkning: Ud af grundlønstillægget gives de 1.243 kr., som et fritvalgstillæg, der kan konverteres til forøget 

pensionsindbetaling. 

 

Lærere, der efter lokale aftale pr. 31. marts 2016 er indplaceret på løntrin 45 i stedet for en løntrinsforhøjelse får et tillæg på 9.409 

kr. årligt i 31/3 2018-niveau. 


