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FORORD
Denne praktikguide er til dig, der er pædagogstuderende og 
skal i lønnet praktik. 
I PLS modtager vi mange spørgsmål og henvendelser angåen-
de praktikkerne, og i denne bog kan du finde svar på de mest 
gængse spørgsmål, du eventuelt måtte have i forbindelse med 
pædagoguddannelsens praktikker. 

Vi har i denne guide gennemgående forholdt os til, hvilke 
regler du er underlagt i lønnet praktik, og hvilke rettigheder 
du har som studerende – og altså ikke hvordan PLS ønsker det 
burde forholde sig.  

I PLS arbejder vi konstant på at forbedre de pædagogstude-
rendes vilkår og forhold – et arbejde du selvfølgelige er  
velkommen til at deltage i. Ring til PLS på 3546 5880 for at 
høre mere.

Vi vil gøre opmærksom på, at vi mange steder i guiden henvi-
ser til BUPL og Socialpædagogerne; men hvis du er i praktik 
på en institution underlagt af København eller Frederiksbergs 
Kommune, skal du rette henvendelse til Landsforeningen For 
Socialpædagoger (LFS), der organiserer pædagogerne på disse 
institutioner. 

PLS ønsker dig en god praktik!
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7-ugers praktikken, også 
kendt som øvelsespraktikken 
på pædagoguddannelsen

Den korte 7-ugers praktik adskiller sig på flere områder fra 
de lønnede praktikker. 

Ikke et ansættelsesforhold
Det er vigtigt at være opmærksom på, at øvelsespraktikanter 
modtager SU under praktikken, og derfor ikke er i et ansæt-
telsesforhold på praktikinstitutionen. Øvelsespraktikanter 
er ikke omfattet af overenskomsten og er derfor heller ikke 
omfattet af arbejdstidsreglerne eller ferielovens bestemmelser. 

Du indgår ikke i normeringen
Øvelsespraktikanter indgår ikke i praktikinstitutionens nor-
mering, og skal således ikke opfattes som en arbejdskraft, der 
skal indgå i vagtplanerne – på lige fod med det øvrige perso-
nale. 

Time for time
Arbejdstiden for øvelsespraktikaner er 30 timer pr. uge. 
Øvelsespraktikandens arbejdstid udregnes time for time, og 
der tages derfor ikke højde for, at aften- eller weekendvagter 
normalt udløser afspadseringstimer og arbejdstidsbestemte 
tillæg. 
Øvelsespraktikanter skal ikke indtjene timer til teoriindkald. 
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De formelle bestemmelser

Bekendtgørelsen
De formelle bestemmelser for hvordan de lønnede praktik-
ker skal forløbe- og hvilke rettigheder og pligter du har som 
studerende, finder du i ”Bekendtgørelse om uddannelsen til 
proffesionsbachelor som pædagog”.

Studieordningen
Den enkelte uddannelsesinstitution skal fastsætte regler for 
uddannelsen, herunder også regler om praktikken. Du kan 
finde disse regler i den studieordning, der gælder for din 
uddannelsesinstitution.

Overenskomsten
De pædagogstuderendes løn- og ansættelsesvilkår i de løn-
nede praktikker kan du finde i de overenskomster, der gæl-
der for de uddannede pædagoger på de forskellige arbejds-
pladser/praktikinstitutioner. Tillidsrepræsentanten på din 
praktikinstitution vil altid have den gældende overenskomst 
for den pågældende praktikinstitution. 

Hvis du kommer i praktik på en institution, hvor der ikke er 
en tillidsrepræsentant eller overenskomst, kan du altiv hen-
vende dig til PLS for at høre, hvordan du skal forholde dig.
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Valg af praktikinstitution

Når du skal vælge praktikplads, gøres dette over praktik-
portalen, hvor du kan ønske op til 10 praktikinstitutioner 
indenfor dit specialiseringsområde. Du er ikke nødvendig-
vis sikret et af dine ti ønsker, men systemet er bygget op 
således, at det prøver at tilgodese flest mulige ønsker. 

Du har ret til en praktikplads
Som udgangspunkt er du altid sikret en praktikplads, men 
dine rettigheder som studerende i forbindelse med tildelin-
gen af praktikpladser er generelt minimale. Du kan f. eks. få 
tildelt en praktikplads, hvor der lang transportvej – og som 
ikke passer med offentlige transportmidler eller børnepas-
ning. 
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Du kan ikke uden videre sige NEJ til en anvist praktikplads, 
men der er mulighed for at bytte med dine medstuderende 
indbyrdes på praktikportalen. Derudover kan du altid tage 
en snak med praktikkoordinatoren på din uddannelsesinsti-
tution, så der eventuelt kan findes en løsning. Hvis det slet 
ikke kan lade sig gøre at finde en praktikplads der passer 
til dine behov, kan alternativet i sidste ende være, at du er 
tvunget til at tage orlov.  
 
Straffeattest
Det er normal fremgangsmåde, at arbejdsgiveren indhenter 
den studerendes straffe- og børneattester – og at en godken-
delse af disse, er en betingelse for at blive ansat i praktik.  
 
Praktik i udlandet
I bekendtgørelsens §11 står der, at rektor kan tillade den 
studerende gennemfører enten 1. lønnede eller 2. lønnede 
praktik i udlandet, når praktikforholdet er et formaliseret 
uddannelsessamarbejde mellem uddannelsesinstitutionen 
og praktikstedet. Aftalen om et praktikforløb i udlandet, skal 
være indgået senest 2 måneder før praktikken starter. 

Hvis der i det land, hvor praktikken skal foregå, ikke er sæd-
vane for at yde løn i praktikperioden, kan kravet om lønnet 
praktik fraviges og man kan søge SU i perioden. 

Hvis du ønsker at komme i praktik i udlandet, bør du i god 
tid søge råd og vejledning hos uddannelsesinstitutionens 
praktikkoordinator. 
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Formålet med uddannelsen – 
og praktikken

Uddannelsen
Som en obligatorisk del af uddannelsen er praktikken na-
turligvis også underlagt de formål for uddannelsen, som er 
beskrevet i bekendtgørelsen om uddannelsen til proffesions-
bachelor som pædagog §1:

Formålet med uddannelsen er, at den studerende erhverver 
sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder 
til selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle 
udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver i et samfundsmæssigt 
perspektiv. 

De mere detaljerede mål for uddannelsen, de enkelte fag/
faggrupper og praktikken er fastsat i studieordningen for din 
uddannelsesinstitution.
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Formålet med  
pædagoguddannelsen
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Når du starter i praktikken

Besøg institutionen
Når du har fået tildelt en praktikplads, er det en god idé at 
besøge institutionen hurtigst muligt, for at få en indledende 
samtale om praktikken forløb. Her kan du og praktikstedet 
tale om jeres idéer og forventninger til praktikken, diskutere 
målene for praktikperioden og de praktiske ting der opstår 
i forbindelse med en praktikopstart, såsom mødetider, ferie 
og lignende. 

Ansættelsesbrev
Du skal have et ansættelsesbrev, som senest skal være dig i 
hænde en måned efter at praktikken er startet. Dit ansæt-
telsesbrev skal indeholde alle de ikke-faglige, men formelle 
ansættelsesvilkår, du kommer under i praktikperioden.
 
- hvilken institution du ansættes ved

- at din beskæftigelsesgrad er 30/30

- hvornår du påbegynder praktikperioden

- hvornår du fratræder din stilling

- du er ansat i henhold til overenskomst om løn- og ansættel-
sesvilkår for pædagogstuderende under lønnet praktik.

Hvis praktikken forløber godt og uden problemer, fratræder 
du din stilling på den dato der er angivet i dit ansættelses-
brev. 
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Tavshedspligt, magtanvendelse og praktik
Studerende har tavshedspligt i henhold til forvaltningslo-
ven og straffeloven. 

Praktikstedet skal orientere dig om reglerne om tavsheds-
pligt m. v. ved praktikkens start. Mange steder er det nor-
malt, at de studerende skriver under på, at de overholder 
bestemmelserne om tavsheds- og oplysningspligt. 

Bestemmelserne om tavsheds- og oplysningspligt samt 
bestemmelserne om magtanvendelse bør gennemgås på 
uddannelsesinstitutionen inden du går ud i din første prak-
tik. Det er vigtigt, at du kender disse regler, da en overtræ-
delse kan få alvorlige konsekvenser for dit praktikforløb og 
dermed din uddannelse.
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Vejledning
I praktikken skal du modtage vejledning i overensstem-
melse med praktikkens formål. Hvordan vejledningen skal 
tilrettelægges eller hvad omfanget skal være er dog ikke 
fastsat.

Ansvaret for vejledningen
Det er institutionens ledelse; lederen, forstanderen osv., der 
har ansvaret for, at du modtager vejledning under praktik-
ken. 
Normalvis har du som studerende en fast vejleder, men det 
daglige ansvar kan også uddelegeres til det øvrige persona-
le. Alle uddannede pædagogerne er omfattet af en generel 
forpligtelse til at vejlede. Dette kan gøres løbende, hen over 
eftermiddagskaffen, et bleskift eller i andre hverdagssituati-
oner. 

2/3-delsmødet
Senest når 2/3 af praktikken er forløbet, altså ca. 4 måne-
der inde i praktikperioden, skal praktikstedet afholde et 
møde, hvor både praktikvejleder, praktikunderviser og du 
er til stede. På mødet skal praktikstedets vejleder fortælle, 
om der forventes at du opfylder de mål, der er fastsat for 
perioden. Hvis der er tvivl om du kan opfylde målene, skal 
i drøfte, hvad i kan gøre for at rette op på de områder, hvor 
der er problemer. 

Vejledning og vurdering
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Det er ikke hensigten med dette møde, at der skal opstilles 
helt nye mål for resten af praktikperioden. Det er, i lighed 
med alle andre møder, vigtigt at tage referat. Både af hen-
syn til en senere evaluering og vurdering, men også af hen-
syn til din egen sikkerhed i forbindelse med en eventuel 
senere klagesag. Idet mødet omhandler en faglig vurdering 
af din indsats, er det naturligt at det er vejledere, der tager 
referat. Du skal dog sikre dig, at det bliver gjort og evt. selv 
skrive noter.  
 
Praktikprøven
Når praktikperioden er ved at nå sin udgang, skal du 
aflevere en præsentationsportfolio hvori du viser du har 
opfyldt målene for praktikken. Du skal herefter til en 
praktikprøve, hvor du mundtligt skal forsvare det skriftlige 
produkt, og i samtale med din praktikvejleder og praktik-
underviser vurderes det om du har bestået din praktikpe-
riode. 

Klagefrist
Du skal være opmærksom på, at klagefristen er 14 dage, 
fra den dag du har fået afgørelsen på praktikprøven.
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Opsigelse/afbrydelse af 
praktikken før tid

Der kan nogle gange opstå problemer under praktikforlø-
bet. Hvis problemerne ikke kan løses, træder opsigelsesbe-
stemmelserne i kraft. En opsigelse kan komme på tale, hvis 
der eksempelvis er store samarbejdsproblemer, hvis du ikke 
møder til tiden eller lignende. 

Du kan opsiges med 14 dages varsel de første 3 måneder af 
praktikken – 14-dages opsigelsesvarslet skal være til udløb 
inden udgangen af den tredje måned. I de sidste tre måne-
der af praktikken kan du opsiges med 1 måneds varsel til 
udgangen af en måned. 

Er der tale om en offentlig arbejdsgiver, og det er der som 
regel, skal du ifølge forvaltningsloven høres som part i 
sagen, inden man afskediger – og arbejdspladsens tillidsre-
præsentant skal også inddrages. Såfremt du ikke er blevet 
hørt inden afskedigelsen, er afskedigelsen ugyldig. 

Det er meget vigtigt, at du tager kontakt til din uddannel-
sesinstitution, hvis du på nogen måde fornemmer en risiko 
for, at du bliver fyret!
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Du kan selv opsige din stilling
Du kan også selv opsige din stilling med de samme vars-
ler, som nævnt ovenfor, men du skal huske, at du er under 
uddannelse, der nødvendiggør 2 lønnede praktikperioder. 
Derfor bør du aldrig opsige din stilling, før du har søgt råd 
og vejledning ved din uddannelsesinstitution. 

Hvis der er risiko for, at du bliver afskediget – eller du 
selv vil sige din praktikstilling op, kan du altid søge råd og 
vejledning hos PLS. 

 
Ring til os i PLS på 3546 5880 
Vi har åbent for telefonerne  
mandag, tirsdag og torsdag  

kl. 09:30-11:30 og 12:00-14:00
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Løn

I overenskomsten er der fastsat bestemmelser om, hvil-
ken løn pædagogstuderende skal have. Du kan altid finde 
de aktuelle lønsatser for dig som pædagogstuderende, på 
vores hjemmeside www.pls.dk/løn.

Feriepenge – og SKAT
Udover den faste grundløn optjener du feriepenge. Du 
optjener 2,08 feriedage hver måned, som udbetales til 
feriekonto. Du kan søge om at få dem udbetalt til din 
nemkonto umiddelbart efter de er optjent, eller vente til 
efter endt praktikperiode, og få dem udbetalt når du er 
tilbage på studiet. Det er vigtigt du aktivt selv går ind og 
søger om at få pengene udbetalt. 
Du skal være opmærksom på, at der trækkes SKAT af 
dine feriepenge. I nogle kommuner/amter trækkes der 
automatisk SKAT hver måned af dine feriepenge. I andre 
tilfælde beskattes feriepengene først ved udbetalingen. 
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Praktikløn og SU

Skal du eksempelvis i din første lønnede praktik d. 1. 
juni, skal du være opmærksom på, at du ikke får den 
samme udbetaling som du er vant til. Dette skyldes at 
SU forudbetales, og praktiklønnen bagudbetales. Du får 
altså ikke SU til juni måned, da du i denne måned er i en 
ansættelse. Lønnen for juni får du udbetalt i slutningen af 
måneden, så du har den til rådighed d. 1. juli. 
For at du ikke skal stå uden penge i juni, er der blevet 
indført en mulighed for at søge om dobbeltklip af SU. 
Dvs. du kan søge om at få SU for 2 måneder til udbeta-
ling i slutningen af april. Du skal dog være opmærksom 
på, at der betales fuld SKAT af det ekstra SU-klip. 
Hvis du vælger at benytte denne løsning, skal du huske 
at fravælge SU’en i en anden måned, for ikke at skulle 
skylde. Dette kan du med fordel gøre for den første må-
ned efter endt praktikperiode, da du her får udbetalt din 
sidste praktikløn. 

Ansøgningsskema
Din uddannelsesinstitution er forpligtet til at rådgive og 
vejlede dig i alle spørgsmål du måtte have vedrørende 
Statens Uddannelsesstøtte (SU) herunder også dob-
beltklip ordningen. Hos dit uddannelsessted kan du få 
udleveret et ansøgningsskema, som du skal udfylde for at 
søge om dobbeltklip.
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Su og fribeløbet

Fribeløbet angiver grænsen for, hvor meget du må tjene 
ved siden af din SU i et kalenderår (1. januar til 31. de-
cember), uden at der sker reduktion i SU’en. Fribeløbet 
er fastsat på månedsbasis. 

Det månedlige fribeløb sætter ikke grænsen for, hvor høj 
indkomsten må være i den enkelte måned. Månedsbe-
løbene lægges sammen til et samlet årsfribeløb. Der er 
årsfribeløbet, der ikke må overskrides. Det månedlige 
fribeløb afhænger af, om du er på uddannelsesinstitutio-
nen og modtager SU eller om du er i lønnet praktik. 

Tillæg

Som pædagogstuderende i lønnet praktik, har du ikke 
ret til diverse tillæg, da disse allerede er indberegnet i 
praktiklønnen. Det betyder også, at hvis du eksempelvis 
er i praktik som skolepædagog, at du ikke må stå med 
eneansvar for undervisningen, og generelt ikke må bru-
ges som vikar.  
 
Untagelsen for reglen er dog, når der er tale om delt 
tjeneste eller omlagte timer, eller koloni.  
Du kan se de aktuelle satser for disse tillæg på PLS’ 
hjemmeside. Du finder dem under fanen  
’Pædagoguddannelsen’ og vælger rubrikken ved navn 
’Praktiklønnen’.
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Arbejdstid

De 780 timer
I løbet af de 26 uger du er i lønnet praktik, skal du have 
780 timer. I hver af de lønnede praktikperioder er der 
to ugers teoriindkald (svarende til 10 dage) – dermed 
har du reelt kun 24 uger til at optjene de 780 timer. Det 
giver dig en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 32,5 
time. De 780 arbejdstimer er inklusive timer, hvor du er 
fraværende pga. sygdom, helligdage eller ferie. Hvis der 
ikke på forhånd er fastlagt en arbejdstid for den pågæl-
dende dag(e), tæller dagen som 6 arbejdstimer. 

Fraværende pga. sygdom, helligdage eller ferie:

Eksempel 1: (Planlagt arbejdstid)
Bliver du syg en dag, hvor din arbejdstid var planlagt til 
8 timer – tæller dagen for 8 timer, som du selvfølgelig 
ikke skal arbejde ekstra på et senere tidspunkt. 

Eksempel 2: (Ikke planlagt)
Er din praktikinstitution lukket langfedag i påsken, tæl-
ler dagen som 6 arbejdstimer. 
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Arbejdstid og praktikgodkendelse
Du skal være opmærksom på, at der ikke umiddelbart 
er nogen sammenhæng mellem det forhold, at du som 
udgangspunkt skal være i praktik i 780 timer og selve 
godkendelsen/ikke godkendelsen af praktikforløbet. 
Der er således flere eksempler på, at studerende, der har 
afbrudt deres lønnede praktik efter 4-5 måneder, f.eks. 
pga. graviditet, alligevel har fået godkendt praktikforlø-
bet. Omvendt kan du ikke forvente at få dit praktikforløb 
godkendt, blot fordi du har passet dit arbejde i samt-
lige 780 timer i praktikken. Du kan for eksempel også 
komme i praktik i en SFO (skolefritidsordning), der har 
sommerlukket i juli måned; i den situation kan du heller 
ikke opnå det fulde timetal på 780 timer. 

Udtrykt populært: praktikvurdering er IKKE en kvanti-
tativ vurdering, men en kvalitativ/faglig vurdering af dit 
uddannelsesmæssige udbytte af praktikperioden i hen-
hold til de fastsatte mål.

Se i øvrigt afsnittet om vejledning og vurdering side 14.
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Arbejdstid og tilrettelæggelse

Generelt
Du får ingen tillæg (ekstra penge udbetalt) for at arbejde 
om aftenen/natten, i weekenden eller på helligdage. Du 
er omfattet af de samme regler for tilrettelæggelsen og 
opgørelsen af arbejdstiden, som gælder for de pædago-
ger, der er ansat på praktikstedet.

Din arbejdstid skal opgøres på samme måde som for 
de uddannede pædagoger på praktikinstitutionen. Det 
samme gør sig gældende med hensyn til, hvordan ar-
bejdet tilrettelægges med vagtplaner, normperioder mv. 
Du skal være opmærksom på, at der er forskellige måder 
at opgøre arbejdstiden og tilrettelægge arbejdet på – alt 
efter om du arbejder indenfor dag- eller døgnområdet. 

Spørg tillidsrepræsentanten
Det bedste du kan gøre er: spørg ved praktikperiodens 
begyndelse tillidsrepræsentanten eller dine kollega-
er om, hvordan de opgør arbejdstiden og hvordan de 
tilrettelægger deres arbejdstid – på helt samme måde 
skal din arbejdstid som praktikant opgøres og dit arbej-
de tilrettelægges. Det er meget vigtigt, at du fra starten 
af praktikken får helt styr på de arbejdstidsregler, der 
gælder for dig og dit praktikforløb, så der ikke pludselig 
midtvejs i praktikforløbet opstår problemer eller uenig-
heder i denne forbindelse. 
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Spørg den lokale fagforening
Hvis der på nogen måde opstår tvivl om, hvordan din 
arbejdstid skal opgøres, eller hvordan dit arbejde skal 
tilrettelægges for dig som praktikant – bør du/prakti-
kinstitutionen altid kontakte den lokale fagforening, der 
organiserer pædagogerne på institutionen. Du kan finde 
relevante telefonnumre bagerst i bogen.

Koloni/Lejrskole

Du får ingen ekstra betaling (kolonitillæg) for at deltage 
på koloni, men ifølge bestemmelserne i overenskomsten 
for de lønnede praktikker, skal der beregnes 7,4 arbejds-
timer pr. dag du deltager i koloni/lejrskole. 

Personalemøder

Meningen med du er i praktik er også, at du skal lære 
om institutionens daglige rutiner og deltage i de pæ-
dagogiske diskussioner. Derfor bør du, på lige fod med 
det øvrige personale, deltage i din praktikinstitutions 
personalemøder. Disse møder er en del af din arbejdstid 
og skal derfor være planlagte. Sørg for at aftalen bliver 
skriftlig. Hvis personalemøder ikke er indarbejdet i dit 
vagtskema, er afspadseringen normalt 1 til 1. 
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Vagtplan/Skema

Når der i overenskomsten står, at dit arbejde som 
praktikant skal tilrettelægges på samme måde som de 
ansatte pædagoger på praktikinstitutionen, betyder det, 
at du skal have en vagtplan/et skema, der svarer til det 
skema pædagogerne har. 

Praktikstedet kan altså ikke give dig et skema med 
udelukkende nat- eller weekendvagter. Praktikstedet må 
heller ikke oplyse dig om dine mødetider fra dag til dag. 
Fristerne for varsling af skemaændringer er ens for dig 
og pædagogerne på institutionen. Skemaet skal gælde 
for en periode, der svarer til den periode pædagogernes 
skema gælder for – en såkaldt normperiode. 

Mer- og overarbejde

Vagtplanen/skemaet bruges også til at registrere, om du 
arbejder flere timer de enkelte dage, end du skulle. Hvis 
du selv er indstillet på det, kan du tage mer- eller over-
arbejde på institutionen, hvor du er i praktik. Hvorvidt 
du får afspadsering eller udbetalt løn for dit mer- eller 
overarbejde, afhænger af hvad du kan aftale med stedet. 
Hvis du får udbetalt løn for mer- eller overarbejde, skal 
du aflønnes som en nyuddannet deltidsansat pædagog.
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Vikararbejde

Hvis du påtager dig vikararbejde på den institution, 
hvor du er i lønnet praktik, bør du som udgangspunkt 
have løn som en nyuddannet deltidsansat pædagog. 
Hvis der opstår tvivl om din løn i forbindelse med vika-
rarbejde, så kontakt PLS for råd og vejledning.

Alenearbejde

I de lønnede praktikker må du godt blive sat til at 
varetage opgaver alene (alenevagter), men da du er i et 
uddannelsesforløb, bør det klart være undtagelsen - og 
PLS anbefaler at det må være en forudsætning, at der er 
andre faste medarbejdere til stede på institutionen, som 
hurtigt vil kunne tilkaldes. Derudover er det vigtigt at 
både den studerende og institutionen sørger for man 
som ny studerende bliver sat grundigt ind i alle pro-
cedure og forhold, man som studerende kan møde på 
en alenevagt. F. eks. hvordan er evakueringsplanen ved 
brand, eller hvordan skal man reagere, hvis en beboer 
får kramper.
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Hovedreglen for forholdet mellem arbejde og hvile er 
den såkaldte ”11-timers regel”.

11-timers reglen betyder, at alle medarbejdere inden for 
et døgn skal have en samlet hviletid på mindst 11 timer. 
Der skal altså gå mindst 11 timer fra medarbejderen 
holder fri, og indtil påbegyndelse af næste vagt.

11-timers reglen skal så vidt muligt overholdes, men 
det er tilladt i særlige tilfælde hvor det ikke er muligt at 
overholde den, at tilrettelægge arbejdstiden med mindre 
end 11 timers fri i perioden imellem. to vagter. Det vil 
sige at institutionen har mulighed for at få dispensation 
til nedsættelse af 11-timers reglen til 8 timer. En sådan 
dispensation skal indgås mellem institutionen og den 
forhandlingsberettigede fagforening, eller mellem insti-
tutionen og Arbejdstilsynet. Dispensationen skal fore-
ligge skriftligt. Spørg din tillidsrepræsentant om hvilken 
overenskomst der er gældende, og dermed hvilke regler 
du hører under på din praktikinstitution.  

Inden for hver periode på 7 døgn skal de ansatte have et 
ugentligt fridøgn, der skal ligge i umiddelbar tilslutning 
til en daglig hvileperiode. Det ugentlige fridøgn skal 
så vidt muligt falde på søndage. Men ved arbejde med 
pasning af mennesker, som f.eks. en døgninstitution, kan 
det ugentlige fridøgn udskydes og erstattes af tilsvarende 
frihed senere, når det findes nødvendigt.

Hviletid
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Som tidligere beskrevet følger du de arbejdstidsregler, 
der gælder for de uddannede pædagoger på praktik-
stedet. Er du i tvivl om, hvilke regler der gælder på dit 
praktiksted – så spørg din tillidsrepræsentant på institu-
tionen eller dine kollegaer.

Arbejdstid for pædagoger
Du skal som studerende have en vagtplan (også kaldet 
en tjenesteliste), hvoraf det fremgår, hvornår du skal 
møde på arbejdet og hvornår du skal gå hjem. Listen 
eller planen dækker en såkaldt normperiode. Normpe-
riodens længde skal være den samme som for de andre 
ansatte – og dækker som regel en kalendermåned eller 4 
uger, men kan også have en længere periode som f.eks. 6 
uger eller 8 uger. 
 
Normperioden
Normperioden må ikke være mindre end 4 uger. Ved 
f.eks. 4 ugers normperiode, udgør din tjeneste for pe-
rioden 32,5 timer x 4 uger, i alt 130 timer. Disse timer 
skal så planlægges i ugeskemaer, således at den daglige 
arbejdstid fremgår for 4 uger ad gangen. 

Arbejdstidsregler 
og afspadsering 
for BUPL’s område
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Tjenestelisten eller vagtplanen bruges også til at regi-
strere, om du arbejder flere timer de enkelte dage end 
du skulle; det er specielt vigtigt, hvis du skal have af-
spadsering eller betaling for merarbejde eller overarbej-
de. Hvis det viser sig, at man enten har arbejdet for lidt 
eller for meget, indarbejdes ± timerne i næste normpe-
riode. Deltagelse i møder på arbejdspladsen skal også 
medregnes i arbejdstiden. 
 
Arbejde om aftenen og nat
Ved aften- og natarbejde forstås arbejde i tidsrummet 
fra kl. 17:00 til 06:00 og arbejde i tidsrummet fra 14:00-
17:00, hvis mindst halvdelen af den samlede arbejdstid 
på den pågældende vagt ligger efter kl. 17:00.

Du får afspadsering for de timer, som ligger mellem kl 
17:00 og 06:00. For hver 37 timer du arbejder indenfor 
dette tidsrum, får du 2 timers afspadsering. Starter din 
arbejdsdag kl. 14:00 og mere end halvdelen af arbejdsti-
den ligger efter kl 17:00, skal du tælle timerne med helt 
fra kl. 14:00. 
 
Arbejde på søndage og helligdage
Arbejde på søndage og helligdage indenfor normalom-
rådet forekommer ikke så ofte. De timer du eventuelt 
arbejder som søndage og helligdage indenfor norma-
lområdet, tæller en time for en time. Dette betyder, at 
du får en times afspadsering for hver time, du arbejder 
disse dage. 
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Arbejdstidsregler og 
afspadsering for Social-
pædagogernes område

På Socialpædagogernes arbejdsområde (specialområ-
det) er det helt normalt, at du arbejder på alle tider af 
døgnet – også i weekender og på helligdage. Som tidli-
gere skrevet, har du ikke ret til ekstra penge for arbejde 
på disse skæve tidspunkter. 

På døgninstitutionsområdet er det normalt, at have et 
vagtskema, der gælder 4, 6 eller 8 uger, hvor de enkelte 
uger er forskellige. Skemaet gælder for en periode, der 
svarer til den periode pædagogernes skemaer gælder 
for – en såkaldt normperiode. 

Samme regler som for de færdiguddannede
I overenskomsten for pædagogstuderende står der, at de 
regler der gælder for pædagogernes måde at tilrettelæg-
ge arbejdet på, også gælder for dig som pædagogstude-
rende. Det betyder, at du skal have en vagtplan/et ske-
ma, der i grove træk svarer til det skema, pædagogerne 
på praktikstedet har. Praktikstedet kan f. eks. ikke give 
dig et skema med udelukkende nat- og weekendtimer.

Mange af arbejdstidsreglerne er lokalt bestemt. Du kan 
få mere viden om reglerne ved at henvende dig til lede-
ren, tillidsrepræsentanten eller den lokale fagforening. 
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Arbejde om aftenen og nat
Ved aften- og natarbejde forstås arbejde i tidsrummet 
17:00-06:00 og arbejde i tidsrummet fra kl. 14:00 til 
17:00, hvis minimum halvdelen af den samlede arbejds-
tid på den pågældende vagt ligger efter kl 17:00. 

Du får afspadsering for de timer, som ligger mellem kl 
17:00 og 06:00. For hver 37 timer du arbejder indenfor 
dette tidsrum, får du 2 timers afspadsering. Starter din 
arbejdsdag kl. 14:00, og mere end halvdelen af arbejdsti-
den ligger efter kl. 17:00, skal du tælle timerne med helt 
fra kl. 14:00. 

Arbejde på søndage og helligdage
Alle de timer, du arbejder på søndage og helligdage, 
tæller som 1,5 time. Dette betyder at du får en halv times 
afspadsering for hver time, du arbejder disse dage.

Vagtskema
Har du mange timer på de skæve tidspunkter (aften/nat/
søn- og helligdage), skal timerne til afspadsering regnes 
ind i vagtskemaet og afholdes som hele fridage. Denne 
måde at tilrettelægge arbejdstiden på, er almindelig for 
de ansatte pædagoger på specialområdet. 

Hvis det ikke er muligt at afspadsere
Generelt gælder det, at timerne skal afspadseres. Timerne 
kan kun komme til udbetaling, hvis det ikke er muligt 
at afspadsere dem. Den konkrete vurdering ligger i disse 
tilfælde hos lederen.
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Sygdom

Pædagogstuderende i lønnet praktik er omfattet af de 
samme regler, som der gælder for det øvrige personale 
på praktikstedet, dvs. du får løn for de dage, du er syg. 
De timer/dage du mister ved sygdom, skal du selvfølgelig 
ikke arbejde ind på et andet tispunkt. 

Ved planlagt afspadsering (dvs. at det fremgår af vagt-
planen) mister du timerne, hvis du bliver syg. Omvendt 
optjener du timer til afspadsering, hvis det fremgår af 
vagtplanen, selvom du sygemelder dig. Du skal dog være 
opmærksom på, at afspadsering optjent ved mer- og 
overarbejde ikke mistes ved sygdom.
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Sygemelding til praktikstedet
Du skal sygemelde dig på praktikstedet på 1. sygedag og 
i øvrigt overholde praktikstedets regler vedr. sygemel-
ding – det vil sige, være opmærksom på tidsfristerne for 
sygemelding. 

Raskmelding
Du skal raskmelde dig til de samme instanser, som du sy-
gemeldte dig til. Husk, der er ingen læger, der raskmelder 
dig, det skal du selv sørge for. 

Vær opmærksom på praktikstedets regler for raskmel-
ding. 
 
Længerevarende sygdom
Ved længerevarende sygdom skal du kontakte din ud-
dannelsesinstitution, da langvarigt fravær kan få betyd-
ning for, om du kan opfylde målene for praktikperioden.

Omsorgsdage
I lighed med det øvrige personale har du ret til to om-
sorgsdage om året pr. barn frem til og med barnets 7. år.  

Barns 1. sygedag
Du har ret til barns 1. sygedag i praktikken, og derudover 
også barnets 2. sygedag. Det er dog tilladt for din leder at 
bede dig komme på arbejde på barnets 2. sygedag, hvis 
alle andre muligheder er afsøgt, og intet andet kan lade 
sig gøre. 
Din ret til barns 1. sygedag forudsætter. at barnet ophol-
der sig hos dig.



34

Ferie

Du har, på lige fod med de øvrige ansatte på praktikste-
det, ret til at holde ferie. 
Du har ret til at afholde op til 6 ugers ferie. I PLS anbe-
faler vi dog ikke at afholde 6 ugers ferie, da du i så fald 
mister rigtig mange timer i praktikken. Har du ikke 
afholdt din 6. ferieuge ved praktikkens afslutning, får 
du den udbetalt med din sidste lønseddel.
Din ferie er selvbetalt, og du bliver derfor trukket i løn 
når du vælger at holde ferie.

Pålagt ferie
Du kan blive pålagt at holde ferie, hvis dit praktiksted 
holder lukket i bestemte perioder. Det kræver normalt, 
at du har fået meddelelse om pålagt ferie med mindst 
3 måneders varsel, når det gælder hovedferien og 1 
måneds varsel, når det gælder restferien. 

Ferieplanlægning
MEN… feriebestemmelserne betyder IKKE, at du blot 
kan møde op på praktikstedet og meddele, hvornår 
netop du vil have ferie. Du skal indgå i den almindelige 
ferieplanlægning på praktikstedet. 
 
I praksis vil det sige, at du allerede ved praktikkens 
påbegyndelse bør fremlægge dine eventuelle ønsker om 
ferie i praktikperioden. Du kan risikere, at afviklingen 
af ferie allerede er planlagt på praktikstedet og at dine 
ønsker ikke kan tilgodeses i den periode, hvor du er 
ansat som praktikant. 
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Omvendt kan praktikstedet ikke blot afvise dine ferie-
ønsker med den begrundelse, at du er i lønnet praktik. 
Du skal behandles på lige fod med de øvrige ansatte. 

Forårs- og efterårspraktikker
Du skal være opmærksom på, at du hverken i forårs-
praktikkerne eller i efterårspraktikkerne er ansat i hele 
hovedferieperioden 2. maj til 30. september i praktik-
ken – og dermed har krav på 3 ugers sammenhængende 
ferie. Du henholdsvis til- og fratræder ca. midt i ferie-
perioden, så praktikstedet tilsidesætter ikke reglerne 
ved f. eks. At afvise dit ønske om 2 ugers sommerferie i 
juli måned. 

Ingen løn under ferie
Hvis du aftaler med praktikstedet at holde ferie, skal du 
ikke arbejde de timer og dage ind på et andet tidspunkt. 
Du kan holde fri, men får ikke løn for de dage hvor 
du har fri. Det samme gælder, hvis arbejdspladsen har 
pålagt dig ferie; du har ikke ret til løn i de dage. Har du 
optjent feriepenge fra andet arbejde, kan du selvfølgelig 
søge om at få disse udbetalt, og bruge dem i din eventu-
elle ferie.
 
Feriepenge
Du optjener selvfølgelig feriepenge i dine praktikker. 
Du optjener 2,08 feriedage hver måned, som indbetales 
til din feriekonto. Her kan du umiddelbart efter optje-
ning, søge om at få dem udbetalt. Du kan også vælge at 
vente til efter endt praktikperiode, og herefter søge om 
at få dem udbetalt.
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Arbejdsmiljø og 
arbejdsskader

Studerende er i praktikken omfattet af Arbejdsmiljølo-
ven og Arbejdsskadeforsikringsloven – både i øvelses-
praktikken og i de lønnede praktikker. 

Ifølge Arbejdsmiljøloven har arbejdsgiveren, hvor du 
som studerende er i praktik, ansvaret for at arbejds-
forholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt 
forsvarlige. 

Studerende i praktik betragtes som en særlig følsom 
risikogruppe idet de:

- mangler uddannelses- og erfaringsmæssige forudsltnin-
ger af betydning for arbejdsmiljøforholdene som vold og 
personløft,

- som andre, der starter på et nyt arbejde, har en forhøjet 
risiko for at kommer til skade, 

- ved voldsulykker og lignende, har større risiko for at 
stå alene med følgerne. Voldsulykker kan betyde, at den 
studerende må afbryde studieforløbet. 
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Ifølge loven skal særlige risikogrupper – herunder stu-
derende, beskyttes imod fare, som for dem er særligt 
alvorlige. Arbejdsgiveren skal sikre, at du som stude-
rende får en grundig introduktion til arbejdet – navn-
lig i forhold til alenearbejde, personløft, smittefare og 
vold. Du skal have kendskab til arbejdspladsens ruti-
ner i forhold til krisehjælp, vaccination, anmeldelse af 
arbejdsskader, introduktion i brug af hjælpemidler og 
andre forhold, der har betydning for din sikkerhed og 
sundhed. 

Anmeldelse af arbejdsskader
Enhver arbejdsskade, der opstår i arbejdstiden, er om-
fattet af Arbejdsskadeforsikringsloven. Loven gælder 
også for studerende – både i øvelses- og de lønnede 
praktikker.

Arbejdsskadeforsikringsloven åbner mulighed for, at 
den skadelidte kan få dækket nødvendige belastnings-
udgifter, erstatning for mén efter ulykker samt erstat-
ning for tab af erhvervsevne. 

Arbejdsskader skal anmeldes til Arbejdstilsynet og 
Arbejdsskadestyrelsen. Anmeldelsen sker på et særligt 
skema.
 



38

Hvis du som studerende bliver udsat for en arbejds-
ulykke/arbejdsskade, er det vigtigt, at sikkerhedsre-
præsentanten eller institutionens leder bliver kontaktet 
hurtigst muligt, med henblik på, at få arbejdsskaden 
korrekt anmeldt til Arbejdstilsynet og forsikringsselska-
bet. 
 
Hvis der opstår tvivl – skal du altid kontakte den lokale 
fagforening der organiserer pædagogerne på institutio-
nen, med henblik på råd og vejledning.

Anmeldelse af arbejdsulykker skal ske senest 9 dage 
efter ulykken. 
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Erstatningsansvar

Hvis du forvolder skade på personer eller ting der til-
hører andre, i forbindelse med dit arbejde, vil arbejds-
giveren normalt hæfte for eventuelle erstatningskrav.

Grov uagtsomhed
Arbejdsgiveren har kun mulighed for at rejse krav 
overfor dig om betaling af erstatning, hvis du har 
forvoldt en skade ved grov uagtsomhed. Den praktiske 
konsekvens af disse regler er, at arbejdsgiveren normalt 
endeligt kommer til at udrede erstatning, når en ansat 
som led i tjenesten forvolder skade på personer eller 
ting. 

Øvelsespraktik
I forbindelse med øvelsespraktikken hæfter arbejdsgi-
veren ikke efter disse regler. I nogle tilfælde kan insti-
tutionen dog alligevel pålægges et ansvar på baggrund 
af den indgåede praktikaftale, og dens pligt til at føre 
tilsyn med praktikantens aktiviteter.

Eventuel erstatning vil under øvelsespraktikken kunne 
påhvile den studerende personligt. Et erstatningskrav 
vil dog i vidt omfang kunne dækkes gennem en almin-
delig ansvarsforsikring, der er indeholdt i de gængse 
familieforsikringer. 
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Kørsel i bus/egen bil
Du må godt køre i institutionens bus – eller med børn 
i egen bil, hvis det sker med institutionslederendes og 
forældrenes udtrykkelige tilladelse. Transporten skal 
selvfølgelig ske under betryggende former; under iagt-
tagelse af alle reglerne i færdselsloven – fatsspænding 
af børn mv. 

Du skal, ved transport i institutionens bus/bil, altid 
bede institutionslederen om at undersøge, om alle 
forsikringsforhold er i orden. Hvis du kører i din egen 
bil, skal du endvidere altid rette henvendelse til dit 
forsikringsselskab, for at undersøge om din forsikring 
dækker, hvis der skulle ske et uheld. 
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A-kasse forhold  
(Arbejdsløshedskasse)

Er du i forvejen medlem af en A-kasse, kan du over-
flyttes til den A-kasse indenfor hvis faglige område du 
arbejder. Er du i praktik inden for BUPL’s område, kan 
du blive overflyttet til BUPL’s A-kasse. Er du i praktik 
indenfor specialområdet, kan du blive overflyttet til 
Socialpædagogernes A-kasse. 

Hvis du allerede er medlem af en A-kasse, bør du altid 
kontakte din A-kasse, for at finde ud af, om der er en 
idé i at blive stående som medlem under uddannelsen, 
eller om du ligeså godt kan skifte A-kasse eller melde 
dig ud.

Men du skal hele tiden have i baghovedet: er du først 
ude af A-kassen, et det svært at komme ind igen, før 
du er færdiguddannet – og ved udmeldelsen mister du 
retten til alle former for ydelser fra A-kassen, herunder 
uddannelsesgodtgørelse. 
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Under 30 og medlemskab af A-kasse
Er du under 30, og fylder du ikke 30 inden du er 
færdiguddannet pædagog, er det gratis for dig at være 
medlem af enten BUPL’s eller Socialpædagogernes 
A-kasse når du er pædagogstuderende. 

Over 30 og medlemskab af A-kasse
Er du over 30 og pædagogstuderende, koster det 368 
kr. om måneden at være medlem af enten BUPL’s eller 
Socialpædagogernes A-kasse. 

Dimmitendsats
Dagpenge udbetales med en særlig sats når du er di-
mittend. Du kan blive oplyst om din aktuelle sats, ved 
at ringe til din A-kasse. Du skal have været medlem af 
A-kassen i et helt kalenderår, for at være berettiget til 
dagpenge efter endt uddannelse.
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Barsel

Pædagogstuderende har ret til fravær med løn ved gra-
viditetsundersøgelser samt ret til barselsorlov 4 uger før 
termin. Som pædagogstuderende har du også ret til bar-
selsdagpenge hvis der opstår komplikationer med dertil-
følgende sygemelding i forbindelse med graviditeten.

Barselsdagpenge
De gældende regler om barselsdagpenge for pædagogstu-
derende er fastsat i barselsloven, hvilket betyder at stu-
derende i lønnet praktik får udbetalt barselsdagpenge af 
hjemkommunen under barselsperioden.

Går man på barsel i en lønnet praktikperiode, har man 
ret til at gennemføre den resterende del af barslen med 
barselsdagpenge udbetalt fra hjemkommunen. Det er dog 
ikke muligt at ændre eller udskyde dele af sin barsel til et 
senere tidspunkt. Hele barselsperioden skal således være 
et samlet forløb.

Barselsdagpenge og gratis a-kasse
Er du medlem af den gratis a-kasse-ordning, er det me-
get vigtigt, at du kontakter A-kassen, hvis du skal have 
barselsdagpenge. Du må ikke modtage offentlige ydelser, 
når du er med i den gratis A-kasse-ordning - gør du det, 
skal du betale fuldt kontingent. Derfor er det vigtigt, at du 
kontakter den A-kasse, du er medlem af.  
Du kan kontakte BUPL-A på 3546 5200 og  
Socialpædagogerne-A på 7248 6010.
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Før fødslen
Som kommende mor har du ret (men ikke pligt) til at 
gå fra fire uger før fødslen i praktikken og 8 uger før i 
en SU-periode. Skønner lægen imidlertid, at arbejdet vil 
medføre en risiko for moderen eller fostrets helbred, kan 
barselsorloven begynde tidligere. 
 
Varslingsregler
En ansat skal give sin arbejdsgiver meddelelse om, at 
hun er gravid senest 3 måneder før forventet fødsel. Hun 
skal samtidig give besked om, hvornår hun regner med 
at begynde sin orlov.

Faderen skal give arbejdsgiveren et varsel på 4 uger om, 
hvornår han forventer at begynde orloven og om læng-
den af fraværet.

Faderen har ret til barselsorlov i 2 sammenhængende 
uger i forbindelse med fødsel. Dette med sædvanlig løn 
i en praktikperiode, eller 2 uger fra studiet uden det får 
SU-konsekvenser. Efter aftale med arbejdsgiveren kan 
disse uger lægges inden for de første 14 uger efter føds-
len. Det er ikke en pligt, at faderen lever sammen med 
moderen til barnet, men det forudsættes, at faderen er 
sammen med barnet i de 2 uger som orloven finder sted.

Pædagogstuderende har ret til at gå på barselsorlov med 
dagpenge 4 uger før forventet fødsel. I nogle kommuner, 
er der dog lavet særlige aftaler, så man må gå fra allerede 
8 uger før. Det kan derfor være en god idé at undersøge 
lokalt om du må gå fra 8 eller 4 uger før. Der foreligger 
mulighed for at gå på nedsatte dagpenge i disse 4 uger, 
hvorved der fortsat kan arbejdes delvist.
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Øvrige regler om orlovens længde, faderens rettigheder 
og indtræden i den andens ret i fraværsaftalen bygger på 
lovgivningen.

Nyuddannet og barselsdagpenge
Du kan som nyuddannet få barselsdagpenge fra kom-
munen eller fra din A-kasse.

Læs mere om de kommunale barselsregler på borger.dk 
 
SU barsel og økonomi
Du skal være mor
Bliver du mor, mens du går på pædagoguddannelsen, 
kan du, selvom du ikke har flere klip tilbage, få 12 må-
neders ekstra SU. Du kan tidligst søge om den ekstra SU 
3-4 måneder før, og tidligst få udbetalt din ekstra SU fra 
2 måneder før din termin eller adoption af dit barn.

Dine ekstra klip eller tillæg behøver du ikke at få udbe-
talt lige når barnet er født, men du kan vælge at vente til 
et senere tidspunkt under denne og samme uddannelse. 
Du skal dog være studieaktiv i måneden inden udbeta-
lingen.
 
Du skal være far
Bliver du far, mens du går på pædagoguddannelsen, kan 
du få 6 måneders ekstra SU. Det er ikke en betingelse, at 
barnets mor har ret til at få SU. Du kan først få de ekstra 
klip udbetalt fra den måned, du får barnet.
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Du kan selv bestemme, hvornår i din uddannelse, du vil 
have den ekstra SU udbetalt. Du skal være studieaktiv i 
måneden inden udbetalingen.

Du har som nybagt far ret til 14 dages barsel i forbin-
delse med barnets fødsel - uden at det får konsekvenser 
for din SU. 
 
Både mor og far går på en videregående uddannelse
Moren kan vælge at overføre op til 6 måneder af den 
ekstra SU til barnets far. Det vil sige at faren ud over 
sine 6 fødselsklip får mulighed for at få op til 6 måneder 
af moderens ekstra SU. På den måde kan du som far få 
op til 12 måneders ekstra SU i forbindelse med, at du 
får et barn. Det kræver dog, at I begge går på en vide-
regående uddannelse og opfylder betingelserne for at 
kunne få SU til jeres uddannelse. Der kan ikke overfø-
res noget af farens ekstra SU til moderen.

SU fødselsklip kun på samme uddannelse
Du skal bruge de ekstra klip i den uddannelse du er i 
gang med, når du får barnet, det vil sige inden, du af-
bryder eller afslutter uddannelsen. Du kan ikke overføre 
den ekstra SU til en ny uddannelse, heller ikke fra en 
bachelor til en kandidatuddannelse. Hvis du skifter til 
en ny uddannelse, har du mulighed for at søge ekstra 
klip på samme vilkår, som hvis du fik barnet, inden du 
startede på en uddannelse. 

Får du først barnet, når du har afsluttet din uddannelse, 
har du ikke mulighed for at få den ekstra SU.
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Du må tjene mere
Når du har barn, må du have en større indtægt ved siden 
af din SU. Fribeløbet pr. år stiger automatisk med et fast 
beløb for hvert barn du har under 18 år. Får du et barn, 
men du læser, så bliver dit fribeløb forhøjet for hele året.  
 
Får du flere børn
Får du fx tvillinger, får du SU fødselsklip, som hvis du 
fik et barn, da den ekstra SU gives pr. fødsel. Men vær 
opmærksom på, at du fx må tjene mere ved siden af SU. 
Men bemærk: ekstra SU-klip tildeles pr. fødsel ikke pr. 
barn.

Udbetaling af ekstra SU
Der er 3 forskellige måder, du kan vælge at få den eks-
tra SU udbetalt på. Uanset hvilken udbetalingsmåde du 
vælger, kan du i alt højst få udbetalt 2 klip pr. måned. 
Du kan tidligst få den ekstra SU fra den måned du har 
afleveret ansøgning om udbetalingen til dit uddannelses-
sted.

1) Enkelt-klip
Du kan vælge at få din ekstra SU udbetalt som en-
keltklip. Det betyder, at du som mor kan forlænge din 
pædagoguddannelse med 12 måneder og som far med 
6 måneder. Vælger du denne udbetalingsmåde, behøver 
du ikke, at være studieaktiv i perioden.
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2) Dobbelt-klip
Her får du den ekstra SU udbetalt som dobbeltklip. 
Det betyder, at du som mor kan forlænge din pæ-
dagoguddannelse med 6 måneder og som far med 3 
måneder. Du behøver ikke være studieaktiv i perio-
den. Vælger du denne udbetalingsmåde, skal du være 
opmærksom på, at du skattemæssigt stadig kun har 
ét fradrag pr. måned. Får du SU-lån, bliver det også 
fordoblet i perioden. 
 
3) Miks-klip
Her udbetales den ekstra SU med ét klip om måneden 
sammen med et klip af din almindelige SU. Derfor 
skal du være studieaktiv i perioden og du skal fortsat 
være heltidsstuderende. Det er ikke tilstrækkeligt at 
være på nedsat tid, heller ikke selv om uddannelses-
stedet har tilrettelagt en særlig uddannelsesperiode på 
nedsat tid. Som mor kan du få miksklip i 12 måneder 
og som far i 6 måneder. Udbetalingsmåden kræver at 
du stadig har mere af den almindelig SU tilbage i dit 
klippekort. Får du SU-lån, bliver det også fordoblet i 
perioden.

Forskellig udbetalingsmåde
Du kan vælge mellem udbetalingsmåderne. Du be-
høver altså ikke at vælge samme udbetalingsmåde for 
hele den ekstra SU.

For eksempel kan du som mor vælge at få enkeltklip 
i de første 6 måneder, hvorefter du de sidste 6 måne-
der kan vælge at få miksklip, hvis du går i gang med 
pædagoguddannelsen igen.
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Tillægsstipendium (forsørgertillæg)
Udover mulighed for supplerende studielån kan forsør-
gere i nogle tilfælde få tillægsstipendium/forsørgertillæg 
til SU. 

Enlige forsørgere og samboende forældre, hvor begge 
modtager SU kan få tillægsstipendium

Tillægsstipendium kan ikke udbetales samtidig med fød-
selsklip. Tillægsstipendium kan i nogle tilfælde modta-
ges samtidig med særlige børnetilskud til uddannelses-
søgende fra kommunen.
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Ring til os i PLS på 3546 5880 
Vi har åbent for telefonerne  
mandag, tirsdag og torsdag  

kl. 09:30-11:30 og 12:00-14:00

Du er nu nået til vejs ende i  
PLS’ praktikhåndbog 

 
Hvis der er noget du stadig søger svar på, eller du 

har brug for konkret rådgivning og vejledning,  
er du velkommen til at kontakte os.  
Det kan du gøre på følgende måder:

 
Skriv til os: pls@pls.dk 

Vi bestræber os på at besvare henvendelser  
hurtigst muligt


