
Grundløn:
Det forventes at nedenstående funktioner er dæld<et af grundlørmen:

. Arbeide for institutionens mål og visioner.

. Aktiv indgåelse i afdelingens tværfaglige samarbejde.
e Æ<tivt arbejde for udviklingen af kompetencer og deltagelse i institutionens

interne uddannel s espro gram.
. Indgå og tager ansvar i den almindelige strukturerede hverdag
o Deltagelse i det almindelige forældresamarbejde.
o Planlægning og varetagelse af forældresamtaler.
o Observationer og udarbejdelse af handleplaner

i tværfaslist arbeide både oå oe udenfor institutionen,

ASSISTENTER.:

Kvalifikationer:
. Efter 3 års ansættelse ..
r Sammenlagt 200 timers relevant kursusvirksomhed...
n Sammenlagt 400 timers relevant kursusvirksomhed
o Intern uddannelse, 4 moduler
r Intern uddannelse, yderligere 4 moduler
o Efteruddannelse, 15 - 30 ETCS-point
o Efteruddannelse, 31 - 60 ETCS-point
. Efteruddannelse, over 60 ETCS-point

Der kan maksimalt opnas 3 løntrin for efteruddannelse.

Kurser der kan medregnes:
Interne l«rser som giver kursusbevis.
Kortere kurser rettet specielt mod de specielle øvrige handicapgrupper, der er på

institutionen f.eks. flerhandicappede, autisme, C.P,, epilepsi, Spielmeyer-Vogt
o,lign. Endvidere praktikvejleder og forfll.tningsvejlederlrurser.

Intern uddannelse:
Kurser, der giver yderligere specialisering inden for institutionens særlige område

f.eks. punktlæserkursus og ny teknologi for synshandicappede,

Efteruddannelse:
Gennemført og bestået årskursus, s5msfaglig grunduddannelse, ADl-uddannelsen,
mobilityinstruktøruddannelsen, PD, master m.v.

Fortolknings- og tvivlsspørgsmål afgøres af SL's tillidsrepræsentanter og
Centerledelsen.
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SYNSKONSULENTER:

Kvalifikationer:
o Fastholdelse og rekruttering
. Efter 3 ars ansættelse eller tilsvarende erfaring fra sammenligneligt arbejde..

. Erfaringstillæg efter 6 år i funktionen .....

. Erfaringstillæg efter yderligere 4 år i funktionen
o Sammenlagt 200 timers relevant kursusvirksomhed..
. Sammenlagt 400 timers relevant kursusvirksomhed..
o Intern uddannelse, 4 moduler
o Intern uddannelse, yderligere 4 moduler.
r Efteruddannelse, 15 - 30 ETCS-point
r Efteruddannelse, 3i - 60 ETCS-point
o Efteruddannelse, over 60 ETCS-point

Der kan maksimalt opnås 3 løntrin for efteruddannelse.

Kurser der kan medregnes:
Interne kurser som giver kursusbevis.
Kortere kurser rettet specielt mod de specielle øvrige handicapgrupper, der er på
institutionen f.eks. flerhandicappede, autisme, C.P., epilepsi, Spielmeyer-Vogt
o.lign. Endvidere praktikvej leder o g forfl ytningsvej lederkurser.

Intern uddannelse:
Kurser, der giver yderligere specialisering inden for institutionens særlige område
f.eks. punl«læserkursus og ny teknologi for synshandicappede.

Efteruddannelse:
Gennemført o g bestået årskursus, speciallæreruddannelse, synsfagli g

grunduddannelse, ADl-uddannelsen, mobilityinstruktøruddannelsen, PD, master
m.v.

Fortolknings- og tvivlsspørgsmål afgøres af SL's tillidsrepræsentanter og
Centerledelsen.
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MEDHJ,iELPERE:

Grundløn:
Det forventes at nedenstående funktioner er dækket af grundløruren:

o Arbejde for institutionens mål og visioner.
o Aktiv indgåelse i afdelingens tværfaglige samarbejde,
r Aktir.t arbejde for udvildingen af kompetencer og deltagelse i institutionens

interne uddannelsespro gram.
. Indgå og tager ansvar i den almindelige strukturerede hverdag Deltagelse i

det almindelige forældresamarbej de.

Kvalifikationer:
. Efterl års ansættelse og Refsnæs basiskursus. .. .

. Efter 3 ars ansættelse ..
r Sammenlagt 100 timers relevant kursusvirksomhed
. Efter yderligere 200 timers relevant kursusvirksomhed.
r Intem uddannelse, 4 moduler
r Intern uddannelse, yderligere 4 moduler

Kurser der kan medregnes:
Inteme kurser som giver kursusbevis.
Kortere kurser rettet specielt mod de specielle øvrrge handicapgrupper, der er på

institutionen f.eks. flerhandicappede, autisme, C.P., epilepsi, Spielmeyer-Vogt
o,lign.

Intern uddannelse:
Kurser, der giver yderligere specialisering inden for institutionens særlige område
f.eks. punktlæserkursus og ny teknologi for synshandicappede.

Fortolknings- og tvivlsspørgsmål afgøres af SL's tillidsrepræsentanter og

Centerledelsen.
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Funktioner:

o Forflytningsinstrulctør..
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F',IE I-,LE SBE S TE MMEL SER :

KOLONI:
Da almindeligt arbej dstidsre gler er sus i kolonisammenhænge_ tilladt at
tilrettelægge ldsdag på mere end 10 ! Derfor planlægges kol med 15 timer. På
arbejdsti og på vagtp ives flølgende: 06:00 til2@FK:

I forbinde I seaf e d aft oldel s e af s omerferskol er e almindelige æ\q
For de/{ge som er omfattet afx6rnmerskole med 15 timerpridag.

TILLÆG:
Alle tillæg reduceres forholdsmæssigt i forhold til ansættelseskvoten med mindre andet er angivet,
Alle tillæg udbetales i 310300 niveau.

TILL,4G TIL TR + AMIR:
Tillæg til tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentantff reguleres i forhold til centrale
forhandlinger i Regionen.

MODREGNING:
Den decentralt forhandlede frrnktions- og lcvaliflkationsløn modregnes, hvis der senere ved
centrale/decentrale forhandlinger træffes aftale om løn for de nævnte funktioner og kvalifikationer.

D OI{UIi{ENTATION FOR KURSUSVIRE:SOhtrIEts O G EF? EHUDEÅM{ELSE:
Den enkelte medarbejder har ansvaret for selv at opgøre timer og perioder samt selv opbevare
relevante kursusbeviser.

PENSION:
Alle løndele er pensionsgivende, med mindre andet er angivet.

OPSIGELSE ELLER Æ,NDRING AF AFTALEN:
En funktion kan opsiges med 3 måneders varsel. Bortset fra praktikvejlederfunktionen, der er en
afgrænset periode.
Nærværende forhåndsaftale eller dele af aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til den 1. april
hvert år. Hvis aftaleparterne er enige, kan aftalen opsiges uden varsel.

IKRAFTTR.ItrDEN:
Denne aftale træder i kraft den 1 . 10 201 1 (og erstatter tidligere aftale 23/2-10)

Under forhandling afholdt på Synscenter Refsnæs den 7.9. 2011 mellem Socialpædagogernes
Landsforbund v/tillidsrep. Jette Pedersen/Jette Tønnesen o g Synscenter
Johansen og Michael A. Madsen blev ovennævnte aftale indgået.

Dato og underskrift for Synscenter Refsnæs:
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