
Lokalaftale om løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk ansat
personale ansnt ved

Ekkenberg ApS
Svendsgade 8, st.th.

4200 Slagelse

‘1ed virknino fra ijøJ 2QI esratter nærværenue afta!e lokalaftaler nd;iået pr. 1. rOd] 207.

lokalaftalen gædc-r nedenstiende ::cn og ansetteisesvilkr for :)æi]agocis personale i
Ekkenterg ApS, som er omfattet af overenskomster mellem Socialpædagogernes Lardsfur.

bund og Dansk Erhverv Arbejdsgiver.

Kapitel - 1 LØN

§ i — Basisløn

Basisknnen dækker de funktioner man forventes at kunne varetage, nr man er nyuddannet
og op til 5 rs beskæftigelse p baggrund at grundriddannelsen som pædagog.
Uddanrielseskravet kan fraviges efter disuensationsansøgning hos SL, såfremt der i stedet fo
religger en anden uddannelse af tilsvarende lænqde, [eks. lærer- og socialrdgiveruddannelse.
Nedensthende oplyser lønnen for en fuldtidsstilling (beskæftigelsesqrad 37 timer ugentlig).
Ved ansættelse med en lavere beskæftigelsesgrad, bliver den mnedhge løn, erfaringstillæg og
ulempeti!læg i henhold til 16 reduceret forholdsmæssigt.

Stk. i: Crundløn

Pr. 1.7.2018 Pr. 1.7.2019 I Pr. 1.7.2020
Sodaipædaggger 4_ 26.615,35j 27.28O7327.962J4,

Uærte Lp.çgpg çj4PjpçrLI.J±L2LL_

§ 2 — Erfaringstillæg

I Pr. 1.7.2018 Pr. 1.7.2019 Pr. 1.7.2020
Efter 5 rs b kæftrgeise p bag 640,06 656,06 672,45
grund df yioenrFit grurdudda
nelsesÇppyJ

____-

Efter 10 rs beskæftigelse p bag- 1.600,15 1.640,15 1.661,15
gruod af gennemfort grunduddan
nelse som pædagog forhojes tdlæg- i
get til

_______________

Stk. 2:

Efter 5 rs relevant eraring inden 1.065,76 1.09342 1.120,76

LiinrM ------L-.
-

Efter 10 rs relevant erfaring inden 1,600,15 I 1.640,15 1.681,15
for nrbejdsomrdet forhøjes tillæg-

get til
_



Tillægget ydes udover tillæg for erfaring el sociaipædagoger i henhold til stk. i.
Ved direkte overgang fra andre ansættelser hos Ekkenberg/Fonden Ekkenberg i Olufsga
de/Ekkenberg og Larsen Botilbud videreføres den relevante erfaring, der er opnået i ansættel
5 ø fl.

§ 3 - Kvalifikationstillæg til pædagogmedhjælpere
TH pædagogmedhjælpere der har gennemført PC-U og pædagogiske assistenter skal der kon
kret aftales kvalifikationslon,

- -

LFunkUolæ9fc’rhven/etsomTP
-

364,4SF 3758
Kvali9kationstiflæg for gennemført 311,14 318,91 326,89

TR-uddannelse
Tillæg for hvervet som tfllidsrepræsentant ydes fra tiltrædelse af hvervet og ophører uden
yderligere varsel, når hvervet ophører. Herudover ydes kvalifikalionstillæg, når TR
uddannelsen er gennemført. Tillægget bevares ved ophør af hvervet.
Mellem arbejdsgiver og tflhidsrepræsentant aftales konkret tid til den daglige varetagelse af
hvervet. Nedsættelse ef arbejdstiden hertil ydes med fuld lonkompensation.
Herudover ydes der fri med fuld lønkompensarion til gennemførelse af TR-uddannelse og til
relevante TR-kurser/muder i SL.

J S-ArbqjdsmQorepræsentanter

Pr. 1.7.2018 Pr. 1.7,2019 Pr. 1.72020

iFunkbonsbllæ for hvuvet som AMRJ *
Tillæg for hvervet som arbejdsmiljørepræsentant ydes fra tiltrædelse af hvervet og ophører
uden yderligere varsel når hvervet ophører.

§ 6 — Ulempetillæg
Der ydes ulernpetillæg for arbejde på søn og helligdage, samt aften og nat. Tillæggets størrel
se fremgår af § 16.

§ 7 -- Ferietillæg
I stedet for det i ferk,doven omhandlede ferietiflæg på 1% ydes et ferietillæg på 1,5% af den
fei’ieherettigede Ion.

§ 8 — Individuelle aftaler
Denne lokalaftale udelukker ikke indgåelse af aftaler om funktions- og eller kvalifikatiunstillæg,
jfr. overenskomstens § 3.

Individuelle aftaler om kvalifikationstillæg kan indgås mellem virksomhedsleder og medarbej’
der.

§ 9 — Forhandlingstermin
Lonudviklingen sker med udgangspunkt i den kommunale Ignudvikling og aftales for en periode
på 3 år. Lonstigning sker en gang årligt pr. 1. juli. Lønnen reguleres i 2018 med 2%. I 2019
med 2,5% og 2020 med 2,5%. Forhandling af lonnen genoptages til foråret 2021.

§ 10 Pension

—--.--—-

odalpædagogpr

F 13,5%



[Içkenbere tiioaqehcilder ikke noget eget oensær.sbæ•rag rnederbejnernes lur, idet de aftalte
gruridlonninger er fastlagt som nettolonninger.

I øvrigt gælder det i o’,erenskonisten cm pension anfurte.

Kap. 2 ARBEJDSTID

§ 11 — Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid
Den gennemsnithge ugenticie arcejdstid udfor far en fuIcLdsbeskæftiget 37 Lmer.

Arbejdstiden tilrettelænges således at antallet af arbejdsdaoe gennemsnit ikke uverstior’.r 9
dage nr, uge mgit over er periode p 4 uger.

Aibejdet tilrettelæqqen under hersyntogen Lii arbejdsopgavernes onifunri og karakter, Den
ansatte skal normalt kende sin arbejdsplan 4 uger i forvejen!

Den daglige normalteneste kan udgøre rnellen 5 og 10 timer.

Den daglige normaltjenente kan dog udgøre op til 14 timer én gang oni ugen såfremt den en
kelte medarbejder skriftligt accepterer dette. Ved skriftlig accept at forhøjet normaltjeneste
udover 10 timer, har medarbejderen mulighed fcr at opsige denne accept med 4 ugers varsei.
Der skal i planlægningen at tjenester p 14 timer tages hensyn tir de almindelige hviletids- og
fridocnsbestemmelser

§ 12 - Fridage

Fr!dage skal gives p en sådan måde, at der i mindst 3 at de fire uger i den overnæ-vnte perio
de gives 2 sammenharngende fridage. Dette princip kan dog fraviges ved individuel aftale.

§ 13 - Normperiode
Mccl mindre andet aftalen udgør en int mperiode 12 på hinanden følgende måneder - Nor rnperi
eden følger kalenderåret fra 1. januar -- 31. december.

Ved uris&Ltt. lse/ophrr at ansættelse i en norn!perode opgøres norrnperioden i fotold til can
konkrete periode mea modregnirrg at ferie og sognenelligdage Beregning at overarbejde skei
ht. 51).

§ 14 - Årligt timetal
For en fuldtidsansat udregnes det samlede timetal, der forudsættes præsteret i rrormperioden,
efter følgende formel:

ri924 timer i
- 74 * antallet at de udenfor lordage og søndage beliggende sognehelligdage

i

- 37 * antallet at de uden for lørdage og søndage beliggende halve fridage
-aftioidteferietimer/daeferunderafholdteferiefridage
= Samlet årliy timetal, der torufi %præst9jç_ —_____

Sun sugrefelligdage betragtes følgende dage: Nytårsdag, Skærtarsdag, Lancifredag, i på
skedag-. St. Bededag, Kr. HimmeVartsdag, 2. pinsedag: Juleaftensdag, 1. og 2. Juledag samt
Nytå rsaftensdag -

Som halve fridage betragtes 1. maj og grurdlovsdeg.



§ 15 - Rådighedsvagt

I arbejdstidsopgørelsen ndgr rdiehedsvagt (sovende nattevagt) med ¾ time pr. præsteret
time. RJighedsvagt eget hjem indgår med 1/3 time pt. præsteret time. øvrige timer, herun
der timer præsteret pg sen- og helligdage indgr med en vægt p i time.

§ 16 - Ulempetillæg
Som kompensation for arbejde p uoekvenme tdspunk1er, deit tjeneste, •om.æqrir;g at
sten, arbejce p sun- oa hefligdage og p lordage mv. ydes et east ulempetillæg.
Ti;læqer udgør
Er. i. juli 2018 kr. 2.998,92 gr. rnned.
Pr. 1. juli 2019 kr, 3.073,46 pt. måned.
Pr. 1. juli 2020 kr. 3,15029 pt. måned

Herudover ydes der for arbejde efter kl. 18.00 juleaften og nytrseften et engancshel’Jh. TH-
lægger udgør pr. dag
i 2018 kr. i 520,15
I 2019 kr. 1.640,15
I 2020 kr. 1.581,15

§ 17 - Overarbejde
Stk. 1, Som overarbejde betragtes aruejde, der inden for et r overstiger der aftalte gennem
snitlige arbejdstidsnorrri,

Stk. 2. Overarbejde honoreres med sædvanlio timeløn med tllæq af 50% eller tilsvarende fri
hed, For ansatte, der t:ltræder eller fratræder en stilling, shledes at den første eller sidste
normperode ikke udgør et he1t r, vil arbmastimer, der forhold til optæiiingsperioders læng
de fnrholdsmæssigt oversbger arbejdstidsnormen, betragtes som overarbejde. Ved for f præ
sterede tmer skal det drøftes ned den pgældende medarbejder, i hvilket omfang disse timer
evt, kan idfores i opsigelsesperioden.

Stk. 3. Det kan mellem Ekkenberg og medarbejderen oftales, at opgørelse at eventuelt overar
bejde finder sted for en kortere periode end fastsat i stk. 1. En sådan aftale skal værn skriftlig.

§ 13 — Deltagelse i koloni/ferierejser
I forbindelse med deltagelse koloni/ft’rierejser tæller arbejdstiden med 12 timer p - fulde
døgn. Timer udover tulde døgn medreones i arbedst:dsopecreisen 1:1.

For detagelse i kotc-ni/ferierejsei’ ydes vederlag ror hverdage og søn- og helligdegn- med beløb
svarende til overenskomst irdcet me’ien SL og ‘KL for socialpædagc.ce- p deqninstitotor er.

§ 19 Kursus
Kursusdeitagelse tæller 10 timer pr. fulde døgn. Timer udover fulde døgn medregnes i arhejds
tidsopgorelsen 1:1, dog max 10 timer.

§ 20 - Nedsættelse at hviletid
Den daglige hviletid an nedsættes tHSt imer 4 gar;ge i lubet af en 4 ugers periode, safrenrt
den enkeite medarbejder skriftligt accepterer dette.

ICapitel 3 - ØVRIGE ANSÆTTELSESVILKÅR

§ 21 — Barns 1.09 2. sygedag
Retten til frihed i forbindelse med barns sygdom udvides således at der kan gives hel eller dc-I-
vis tjenestefrihed med sædvanlig løn til pasning af et sygt barn p barnets 1. og 2. sygedag.



§ 22 Ret til omsorgsdage

En ansat har ret til fravær fra arbejdet med sædva:ilg lun i 2 dage pr. kalenuc-rr pr. barn til
og med det kalenderr, hvor barnet fylder 7 r med henblik p omsorg for barnet.

§ 23 — Fravær i forbindelse med barsel og adoption

Retten til sædvanug Ion i forlængelse at 14 ugers barselsorlov under fravær oga barsel De
adopeon. jfr. Landsoverenskomstens § 13, stk. 5 odvdes således:

Moderen og faderen har hver især rr’r til henholdsvis 6 (moderen) og 5 (faderen) ugers
fravær med sædvanlig ari. Retten til sædvanlig Ion bortfalder, hvis den reserverede Ion
ikke anvendes,

- Herudover har moderen og faderen tilsammen ret til 6 ugers fravær med sædvanlig Ion.

§ 24 — Seniorfridag

Ansatte, der er fyldt 58 r har ret til 5 sernorfridage pr. kaIenderr. Den ansatte kan i stedet
vælge at konvertere seniorfridagene til en kontant seniorbonus (engangsbelob) eller ekstraor
dinær indbetaling til pension.

Ved valg at udbetaling af seniorbonus eller ekstraordinær indbetaling til pension, skal arbejds
giver senest ultimo december i det pgæIdende kalen:’ierår; sikre a’ den ansattes v&u effektu
eres med ionurJbetahng for december.

Den ansatte skal meddele si: valg skhf fUgt tH aroejdsgiveren senest den 1 august i hvert af de
r, hvor der ci opnet seniorrettighed.

§25 — Sundhedsforsikring

Efter provetidens udløb er ansatte omfattet at arbejdsgiverhetalt sundhedsforsikri—g.

Kapitel 4 - TKRAFTTRÆDELSES- OG OPSIGELSESBESTEMMELSER

§ 26 — Forhandlingstermin

Lokalaftaien reguleres i henhold til konkret forhandling. Forhandlingen tager udgangspunkt i
overenskomstfornyelsen, der aftales mellem Socialpædagogernes Landsforbund og Dansk Er
hverv Arbejdsgiver.

§ 27 — Opsigelse

Lokalaftalen kan at begge parter opsiges helt eller delvist med 3 mÈneders varsel.
Opsigelse fremsendes skriftligt til den anden overenskomstpart.
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