Lokalaftale
Indgået i henhold til
•
•

Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved
døgninstitutioner m.v.,
Aftale om hviletid og fridøgn og

Mellem Socialpædagogerne Midtsjælland og Kildehaven, Svinninge er nedenstående
lokalaftaler indgået:
i. Hviletiden mellem 2 døgns hovedarbejder kan nedsættes til 8 timer i forbindelse
med rådighedsvagt. Endvidere kan hviletiden nedsættes til 8 timer uden
mellemliggende rådighedsvagt Nedsættelsen kan ske igang ugentligt for den
enkelte ansatte. I ferieperioder og andre tilsvarende særlige situationer dog op til 2
gange ugentligt. Nedsættelse af hviletiden kan kun ske efter konkret aftale med den
enkelte ansatte.
Det er hensigten med denne aftale, at give mulighed for at planlægge med
“døgntjeneste” sàledes at den a!?satte møder ind i en aftentjeneste med
efterfølgende rådighedsvagt fra vagtuærelse tsovende nattevagt) og næste morgen
genoptaget en normaltjeneste/rnorgentjeneste. Råclighedstjenesten skal min.
udgøre 6 timer for at tælle som hviletid. idet en sådan sovende nattevagt tæller som
hviletid i henhold til arbejdsrnlljølo ven.
Det er ligeledes hensigten, a give muliqhJ fr a sttc; f cgn fi viUe kan vege
en kortere hviletid mellem et? aftentjeneste og et rnorgen/eneste, hvor det giver
mening for den enkelte ansatte
2. Det ugentlige fridøgn kan efter konkret aftale med den ansatte udskydes, således at
der er 7 arbejdsdage imellem fridøgnene.
3. Qptjent afspadsering for ansatte i aften- og nattevagt kan efter konkret aftale med
den ansatte udbetales tidligere end 3 måneder, ligesom det konkret kan aftales, at
den henstår i op til 6 måneder.
4. Nærværende aftale kan af hver af parterne begæres genforhandlet, ligesom den
kan opsiges med et varsel på 3 måneder.
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Socialpædagogerne, Ringsted, er det muligt:

At planlægge vagter med en længde op til 25 timer.
At nedsætte hviletiden fra 11 til 8 timer mellem 2 døgns vagter op til 2 gange
ugentlig.
At udskyde ugentlig fridøgn, således der kan være 7 døgn mellem 2 fridøgn.
Ansatte i aften- og nattevagt kan vælge udbetaling af FO-timer

Sfremt ét eller flere af ovenstende muligheder ønskes, skal der indgås individuel
aftale med medarbejderen
ønskes (sæt X i feltet)
Vagter med en længde op til 25 timer
Nedsættelse af hviletid
Udskydelse af ugentlig fridøgn
EO-timer udbetales
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