
Aftale om ansættelsesvilkår for pædagoger indgået mellem

Høng Gymnasïum og HF og Socialpædagogerne Midtsjælland

Forhandlingsretten i forhold til denne aftale reguleres affunktionærtovens § 10.

§ 1. Hvem er omfattet

Stk. i

Overenskomsten omfatter pædagogisk uddannet personale, der er ansat ved Høng Gymnasium og HF.

§ 2. Afgrænsning — månedslønnede og tirnelønnede

Stk. i

Pædagoger, som er ansat til mere end i måneds beskæftigelse, aflønnes med månedsløn

Bemærkning

Mere end 1 måneds beskæftigelse er fx ansættelse fra 1. november til og med 1. december samme år eller ansættelse

fra 16. januar til og med 16. februar samme år.

Stk. 2

Pædagoger, som et ansat til højst i måneds beskæftigelse, aflønnes med timeløn

Bemærkning

Højst en måneds beskæftigelse er fx ansættelse fra 1. november til og med 30. november samme àr eller ansættelse

fra 16. januar til og med 15. februar samme år.

§3.Lgii

Stk.;

Løn består at 4 elementet:

GrundlØn,

Funktionsløn,

Kvalifikationsløn,
Resultatløn

Stk. 2

Lønnen til deltidsbeskæftigede beregnes som en forhoidsmæssig del af lønnen til fuldtidsbeskæftigede.

Stk. 3

Medmindre andet er anført, er samtlige tillæg pensionsgivende.

Stk. 4

Lønnen udbetales månedsvis bagud.



Stk. 5

De ansatte fàr en specificeret oversigt over den udbetalte løn samt evt, indbetalte pensionsbidrag. Høng Gymnasium

og HF indbetaler det samlede pensionsbidrag og heraf betragtes 1/3 som eget bidrag. Følgende tekst skal stå på speci

flkatlonen: “Heraf 1/3 eget bidrag”.

Stk. 6

I forbindelse med nyansættelse fremsendes lønforslag til Socialpædagogerne Midtsjæliand. Der er tale om lokal løn-

dannelse, hvilket betyder at særlige funktioner og erhvervede relevante kvalifikationer indgår i grundlaget for lønfast

sættelsen.

Stk. 7

Udgangspunkt for lønklassificering er overenskomst indgået mellem KL og SL for hjemmevejledere og pædagogisk

personale ved døgninstitutioner m.v.

Løntrin- og tillæg omregnes i denne aftale, fra KL niveau til Statsniveau I 31.3.2012 niveau med henblik på at matche

det stat5lige lønsystem som Høng Gymnasium og HF administrerer øvrige ansattes løn i henhold til.

lndplacering jf. over- Løntrin & Tillæg iFøb pt. år pr. Beløb pt. må- Niveau - Stat
enskomsten mellem (31.3.2000) 1.1.2016 ned 31.3,2012
KL/SL 1.1.2016

1. Pædagog grundløn 27 298.624 24.885,33 — 289.959,43

2. 6 års beskæftigelse 30 313.088 26.090,67 304.003,76
(kvalifikation)

3. 10 års beskæftigelse 34 333.813 27.817,75 324.127,42

(kvalifikation)
4. Tillæg til grundløn 1.500 1.976,70 — 164,72 1.919,35

5. Arbejdstidsbestemt 26.000 34.262,75 2.855,23 33.268,62

Funktionstillæg
6. Individuelt funktions- 3833,51 319,16 3.722,28

tillæg kost afd. pæda
gog
(ydet fra 1.4.2010)

Stk. 8

De generelle stignInger i overenskomstperioden i forhold til pkt. 1 —5 følger Forhandlingsfæileskabet/KL.

• Pr. 1. april 2015 stiger lønnen med 0,96%

• Pt. 1. oktober 2015 stiger lønnen med 0,64 %

• Pt. 1. januar 2016 stiger lønnen med 0,5 %

• Pr. 1. oktober 2016 stiger lønnen med 1,0%

• Pt. 1. januar 2017 stiger lønnen med 1,2 ¾

• Pt. 1. oktober 2017 stiger lønnen med 1,12%

De konkrete satser i forhold til beløb pt. måned/år fremgår af https://sLdk/faa-svat/loen/loensatser/ og opdateres af

Høng gymnasium og HF.

Pkt. 6 reguleres i forhold til Statens satser.



Stk. 9

Grundløn og stillingstillæg

Grundløn og 5tillingstillæg dækker de funktioner, der kan forventes varetaget af en nyuddannet/eventueft nyansat

pædagog.

Stk. 10

Funktionsløn

Ansatte efter denne aftale ydes et arbejdstidsbestemt funktionstillæg på 26.000 (31.3.2000 niveau KL)

a)Funktionsløn ydes ud over grundlønnen og eventuel kvalifikationsløn. Funktionsløn baseres på de funktioner, der er

knyttet til jobbet og begrundes i de arbejds- og ansvarsområder, der er knyttet til den enkelte stilling/gruppe at 5tillin-

get.

Funktionerne skal være særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for gruppens

grundløn.

b) Der er centralt aftalt tillæg til grundløn på 1.500 kr. (31.3.2000 niveau)

c) Funktionsløn aftales i øvrigt lokalt på grundlag af de funktioner, som den ansatte varetager. Funktionsløn ydes som

pensionsgivende tillæg eller ved oprykning til højere løntrin. Den decentrale aftale om funktionsløn kan indebære en

stillingsmæssig klassificering (lønfastsættelse) af stillingen, således at stillingen slås op med en forud fastsat funktions

løn.

cl) Funktionsløn, som ydes i form af tillæg, er pensionsgivende.

e) Funktionsløn kan i øvrigt anvendes til at honorere for elementer, der traditionelt har været honoreret med arbejds

tidsbestemte ydelser eller arbejdsbestemte tillæg ol. jf. aftale om konvertering at ulempetillæg.

f) Til ansatte efter denne aftale der deltager i koloniophold eller ferierejser for grupper, ydes et funktionstillæg, der på

hverdage mindst udgør 278,31 kr. pt. døgn og for søn- og helligdage mindst udgør 555,93 kr. pt. døgn. Beløbet regule

res i forbindelse med OK fornyelse.

Stk. II

KvalifikationslØn

‘_ Kvalifikationsløn ydes ud over grundløn og eventuelt funktionsløn. Kvalifikationsløn baseres på den enkeltes kvalifika

tioner. Kvalifikatlonsløn tager udgangspunkt i objektive forhold som eksempelvis uddannelse og erfaring.

a) Ansatte, der har opnået 6 års sammenlagt beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen, indplaceres på løntrin

30. Efter 10 års sammenlagt beskæftigelse indplaceres den ansatte på løntrin 34.

b) Kvalifikationsløn aftales i øvrigt lokalt. KvalifikationslØn ydes som pensionsglvende tillæg eller ved oprykning til

højere løntrin.

Stk. 12

Resultatløn

Resultatløn ydes ud over grundløn og en eventuelt funktionsløn og/eller kvalifikationsløn. Resultatløn baseres på op

fyldelse af mål af enten kvantitativ eller kvalitatlv karakter.



Resultatløn aftales lokalt. Resultatløn kan anvendes til grupper af medarbejdere og enkelte medarbejdere.

Resultatløn kan ydes som engangsbeløb, eller som midlertidige tillæg.

Resultatløn et ikke-pensionsgivende, medmindre andet aftales.

Bemærkning

Det er Ikke en forudsætning for at indgå aftale om anvendelse af resultatløn, at den indsats, der honoreres, på for

hånd er målsat. Resultatløn kan f.eks. også gives i form af en individuel eller kollektiv bonuslignende ordning.

Stk. 13

Lokale forhandlinger

Lokal forhandling af løn, følger samme terminer som er gældende for lærergruppen.

Aftaler om lokal løn indgås mellem Høng Gymnasium og HF og Socialpædagogerne Midtsjælland

§ 4. Funktionærlov

For ansatte efter denne overenskomst gælder vilkår efter funktlonærlovens bestemmelser, medmindre der er aftalt

afvigelser herfra jf. 5 13 Opsigelse og § 14 Øvrige ansættelsesvilkår.

Bemærkning

Ansatte, som ikke er omfattet af funktionærlovens anvendelsesområder, er tillagt funktionærstatus ved aftalen. Be

stemmelsen betyder eksempelvis, at alle månedslønnede ansatte har ret til løn under fravær på grund af sygdom (5
5), fratrædelsesgodtgørelse (52a), samt efterløn (58).

Hvor der i funktionærloven anvendes begrebet “uafbrudt beskæftigelse” og “ansættelsestld” beregnes denne som

hidtidig opsigelsesanciennitet.

§ 5 Pension

Stk. i

Der oprettes en pensionsordning i Pensionskassen for socialrådgivere og socialpædagoger (PKA) for

1. pædagogisk uddannet personale, som

a. er fyldt 21 år, og

b. har mindst i års sammenlagt kommunal, regional eller amtslig beskæftigelse (mindst 8 timer i gennemsnit pr.

uge) inden for en 8 års periode, tidligst tegnet fra den 1. april 1999.

Pensionsordningen oprettes med virkning fra den 1. i den måned, hvor begge betingelser efter, pkt. i, litra a og b er

opfyldt I hele måneden.

2. pædagogisk uddannet personale, som er fyldt 23 år.

Det samlede pensionsbidrag udgør 14 % af de pensionsgivende løndele. 1/3 af det af Høng Gymnasium og HF indbe

talte samlede pensionsbidrag udgør eget bidraget.

Stk. 2

Grundløn er pensionsglvende. Funktions- og kvalifikatlonsløn er pensionsgivende.



Hvis funktions- og/eller kvalifikationsløn ydes ved indplacering på et højere løntrin, betegnes pensionen i forhold til

det højere løntrin.

Hvis funktions- og/eller kvalifikationslØn ydes I form af tillæg, beregnes pensionsbidraget af dette tillæg.

Stk.3

For deltidsansatte, som et berettiget til pension, er betalt merarbejde pensionsgivende. Pensionen betegnes af de

pensionsgivende løndele.

Stk.4

Høng Gymnasium indbetaler pensionsbidraget til pensionsordningen månedsvis i tilknytning til lønudbetalingen.

Stk. 5

Pensionsbidraget indbetales til

PKAA/S

Tuborg Boulevard 3

2900 Hellerup

Stk. 6

Den ansattes rettigheder er fastsat i de vedtægter, som KL/SL hat aftalt om pensionsordningen.

Stk.7

Der tilkommer udover de i stk. 1-3 nævnte pensionsbidrag ikke den ansatte nogen ret til pension eller understøttelse

fra arbejdsgiveren.

Stk. 8

Hvis en ansat Ønsker en større indbetaling til sin pensionsordning ved samtidig at få sin løn reduceret tilsvarende, har

ansættelsesmyndigheden pligt til at Imødekomme et sådant ønske.

a. Den ansatte skal skriftligt oplyse ansættelsesmyndigheden om:

Størrelsen af den forhøjede indbetaling enten i form af et fast kronebeløb eller med en procent at den pensi

onsgivende løn.

b. I hvilken periode forhøjelsen skal indbetales,

Med henblik på lettest mulig administration af frivillige pensionsindbetalinger kan ansættelsesmyndigheden fastsætte

procedurer for disse, som f.eks. tidspunkt for fremsættelse af anmodninger og ændringer at indbetalinger mv.

§ 6. ATP

Stk. i

For ansatte under 67 år gælder følgende ATP-satser (2016)

Antal timer pt. måned

Egetbidrag pt. måned Arbejdsgiverbidrag pt. måned

Mindst 117 94,65 189,35

Under 117 -men mindst 78 63,10 126,25

Under 7$— men mindst 39 31,55 63,10



§ 7 Arbejdstid m.rn.

Stk. .2

Aftale om arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. og aftale om hviletid

og fridøgn gælder.

Stk. 2

Ansatte efter denne aftale ydes et arbejdstidsbestemt funktionstillæg på 26.000 (31.3.2000 niveau KL)

Bemærkning:

Tillægget ydes som kompensation for aften- og nattillæg, tillæg for delt tjeneste og rådighedsvagtbetaling. Endvidere

dækker tillæggene tilfældigt forekommende overarbejde, med mindre dette I hvert enkelt tilfælde er beordret.

I Øvrigt bemærkes, for så vidt angår pædagoger, hvis daglige tjeneste helt eller delvis unddrager sig kontrol, og på den

baggrund modtager et fast månedligt tillæg som kompensation for bl.a. aften-/nattillæg og tillæg for delt tjeneste,

tilkald mv. ved tilrettelæggelsen aftjene5ten, således at 37 timers arbejdsnormen (eller ved deltidsansættelse den
Ç aftalte, gennemsnitlige ugentlige arbejdstid) tilstræbes overholdt.

I forbindelse med afvikiing af eventuel opsparet tjenestetid som følger af tilfældigt forekommende overarbejde, tilkald

mv., har den enkelte medarbejder ikke noget retskrav på frihed på bestemte tidspunkter, men tilrettelæggelse af

tjenesten I Øvrigt — I stedet ske, således at afviklingen er driftsmæssigt mulig og forsvarlig.

Der vil ikke i relation til en sådan afvlkling af opsparet tid være krav på vikardækning, ligesom der hverken I det løben

de ansættelsesforhold eller ved fratrædelse vil være krav på konvertering af eventuelle opsparede timer til betaling.

Afvikling af evt. opsparet tjenestetid forudsætter I Øvrigt også i en opsigelsesperiode, at dette er driftsmæssigt muligt

og forsvarligt.

Ud over tillæggene kan der alene vederlægges for arbejde på søndage efter ii i aftalen om arbejdstid mv. og for

arbejde på lørdage efter bestemmelsen i § 12 stk. i i samme aftale (bilag 1)

§ 8 fraværsgodtgørelse

Udgifter ved tjenesterejser godtgøres efter regler, der gælder i staten.

§ 9 Befordringsgodtgørelse

Udgifter ved benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejsen godtgøres efter de regler, der gælder i staten.

§ 10 Itoloniophold og ferierejser for grupper

Stk.f

Aftale om deltagelse i koloniophold og ferierejser for grupper gælder, jf. dog stk.2. (bilag 2)

Bemærkning

Det bemærkes, at der mellem overenskomstens parter er enighed om, at aftalen finder tilsvarende anvendelse ved

deltagelse i lejrskoler.



Stk. 2

Mellem Høng Gymnasium og HF og Socialpædagogernes landsforbunds lokale afdeling kan der indgås aftale vedrø

rende vilkår for deltagelse i koloniophold og ferierejser i grupper.

Bemærkning

Hvis der ikke lokalt kan opnås enighed om en aftale om vilkår for deltagelse i kolonlophold og ferierejser for grupper,

gælder bestemmelsen i stk. 1.

§ 11. Barns 1. og 2. sygedag

Stk. .1

Der kan gives hele eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af et sygt barn på dettes første og anden sygedag,

hvis

1. barnet er under 18 år
2. har ophold hos den ansatte, og
3. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og

4. tjenestefrihed er foreneligt med forholdene på tjenestestedet.

Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravær Inddrages.

Bemærkning

I vurderingen af, om anmodning om tjenestefrihed, skal imØdekommes, indgår en afvejning af barnets alder og syg

dommens karakter.

Stk. 2

Der udbetales sædvanlig løn, dog ikke arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg.

Stk.3

Fravær efter denne bestemmelse noteres særskilt på de lister, der føres over ansattes sygefravær. Tjenestefriheden

regnes Ikke som sygefravær,

§ 12. Tjenestefrihed

Der kan gives tjenestefrihed uden løn, hvis det er foreneligt med arbejdet.

Tjenestefrihed kan gives i Indtil 5 är. Ansættelsesmyndigheden har ansvaret for, at der er en stilling ledig til den på

gældende efter endt tjenestefrihed.

§ 13, Opsigelse

Stk.;

Funktionærlovens opsigelsesvarsler anvendes, når en ansat opsiges eller siger sin stilling op. Bestemmelsen i lovens §
5, stk. 2 om afskedigelse med forkortet opsigelsesvarsel (120 dages reglen) finder ikke anvendelse.

Bemærkning

Der er mellem aftalens parter enighed om at henstille følgende;
“Når en ansat afskediges, fordi hans stilling inddrages, f.eks. hvis institutionen eller afdelingen nedlægges, skal Høng



Gymnasium tilstræbe at søge pågældende beskæftiget I anden stilling.
Som led I disse bestræbelser henstilles, at personaleorganisationen ved opsigelse af drift overenskomster og omstruk
tureringer af støtte omfang orienteres, inden der træffes endelige beslutning herom, og at afskedigelser — uanset det i

stk. 1, omtalte opsigelsesvarsel — sker med længst muligt varsel i det enkelte tilfælde”.

Påtænkt uansøgt afsked
Stk. 2

Samtidig med at deri henhold til Forvaitningsloven fremsendes meddelelse til den ansatte om påtænkt uansøgt af
sked vedlægges en kopi at meddelelsen, som den ansatte kan udlevere til Socialpædagogernes Landsforbund ved
denne eventuelle inddragelse i sagen.

Stk. 3

Socialpædagogernes Candsforbund underrettes skriftligt om påtænkt uansøgt afskedigelse. Underretnlngen skai inde
holde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede, med mindre oplysnin
gerne strider mod den tavshedspllgt, som følger af henholdsvis Forvaltningsloven eller Straffeloven herunder tavs
hedspligt med hensyn til personlige forhold.

Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, orienteres landstorbundet herom i forbin
delse med underretning. Samtidig orienteres om, at den ansatte hat fået kopi af meddelelsen op påtænkt uansøgt
afsked med henblik på eventuel udlevering til landsforbundet.

Bemærkning

Der er mellem overenskomstens parter enighed om, at foranstående meddelelse ikke er fornøden i forbindelse med
vikarers og andre midlertidigt ansattes fratrædelse, for så vidt fratrædelse finder sted som aftalt ved ansættelsen.
Den nævnte underretning sendes til:
Socialpædagogernes Landsforbund, Brolæggerstræde 9, 1211 København K
e-mail: sl_sikker_fa@sl.dk

Bemærkning

Underretning kan sendes pr. post eller som e-mail

Stk. 4

Socialpædagogernes Landsforbund kan kræve sagen forhandlet med afskedigelsesmyndigheden forinden afskedigelse
finder sted, hvis landsforbundet ikke finder, at afskedigelsen bør finde sted, eller hvis landsforbundet ikke finder sagen

(Z. tilstrækkeligt oplyst. Den afskedigende myndighed kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist af 3 uger efter
afsendelsen af den I stk. 3 nævnte meddelelse.

tiansøgt afsked
Stk. 5

Meddelelse om uansøgt afsked fremsendes til den ansatte. Der vedlægges en kopi af meddelelsen, som den ansatte
kan udlevere til Socialpædagogernes tandsforbund ved dennes eventuelle inddragelse i sagen.

Stk. 6

Når den ansatte meddeles uansøgt afskedigelse jf. stk. 5, underrettes Socialpædagogernes Candsforbund skriftlig her
om. Underretningen skal indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til
stede, med mindre dette strider mod den tavshedspligt, som følger af henholdsvis Forvaltningsloven eller Straffelo
ven, herunder tavshedspligt med hensyn til personlige forhold.



Tilbageholder den afskedigende myndighed tavshedsbelagte oplysninger, orienteres landsforbundet om dette forhold

l forbindelse med underretningen. Samtidig orienteres om, at medarbejderen har fået kopi af meddelelsen om på

tænkt uansøgt afsked med henblik på eventuel udlevering til landsforbundet.

Stk. 7

Socialpædagogernes Landsforbund kan kræve sagen forhandlet med afskedigelsesmyndigheden, hvis landsforbundet

skønner, at afskedigelsen ikke kan anses for rimeligt begrundet i den ansattes eller Institutionens forhold. Landsfor

bundet kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist ali måned efter afsendelsen af den I stk. 6 nævnte medde

lelse.

§ 14. øvrige ansætte1sesvi1kr

(følger de aftaler om nedenstående, der er Indgået på statens område herom)

1. Ansættelsesbreve

2. Beskæftigelsesanciennitet

3. Midlertidig tjeneste i højere stilling (funktion)

4. Lønberegningjlønfradrag

5. Decentrale arbejdstldsaftaler

6. Deltidsarbejde

7. Deltidsansattes adgang til højere tjenestetid

8. Tidsbegrænset ansættelse

9. Konvertering at ulempetillæg

10. Ferie

11. Barsel mv.

12. Tjenestefrihed uden løn

13. Seniorpolitik

Seniordage

Ansatte efter denne overenskomster omfattet af Høng Gymnasium og HF’S Husaftale af 30. oktober 2006, hvor med

arbejdere der er fyldt 60 år og med mere end 10 års ansættelse, får ret til en månedlig fridag. Fridagen afholdes i for-

hold til beskæftigelse5grad.

AMkling af dagen aftales mellem ledelsen og den ansatte, og der kan ikke spares op til at afholde flere dage sammen

lagt.

14, Befordringsgodtgørelse

15. Kompetenceudvikling

16. Socialt kapitel

17. Aftale om kontrolforanstaltninger

18. MED og titlidsrepræsentanter

19. Aftale om trivsel og sundhed

Denne aftale er gældende, indtil der er indgået ny overenskomst mellem KL/SL i 2018.
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Bilag 1:

Søn- og helligdagstjeneste

Effektiv tjeneste på sØn- og helligdage honoreres med en halv times afspadsering eller betaling med 50 ¾ tillæg af

timelønnen for hver times tjeneste, betegnet pt. påbegyndte halve time.

Lørdags-i mandagstjeneste

Stk.1

For effektiv tjeneste på lørdag mellem kl. 8 og 24 og på mandage mellem kl. 00 og 04 betales et tillæg pr. time, bereg

net pt, påbegyndt halve time jf. Personalestyrelsens cirkulære for natpenge.

Stk. 2

For normaltjeneste på mandage mellem kl. 04 og 06 betales tillægget i henhold til stk. 1, såfremt tjenesten påbegyn

des kl. 00 eller tidligere

Stk. 3

Tillæg i henhold til stk. i og 2. kan ikke ydes samtidig med tillæg efter § 11.



Bilag 2:
Aftale om deltagelse i kolonlophold og ferierejser for grupper

1. Denne aftale er indgået mellem KL, Socialpædagogernes Candsforbund og FOA — Fag og Arbejde og omfatter pæ

dagogisk personale ved døgninstitutioner m.v.

Bemærkning

Om afgrænsning og definition afferiekolonibegrebet henvises til

Amtsrådsforeningens skrivelse af 25. maj 1987.

Aftalen finder tillige anvendelse i udlandet.

2. For det pædagogiske personale — bortset fra lærer/overlærere — indgår deltagelse i koloniophold/ferierejser for

grupper som et led i tjenestepligten.

Bemærkning

Den enkelte institutionsleder kan fritage en medarbejder for pligten til at deltage i kolonlophold/ferierejser for

( grupper, hvis det på grund af pasning af egne mindreårige børn eller andre særlige personlige forpligtelser vil væ

re vanskeligt for medarbejderen at deltage.

Efter anmodning fra tillidsrepræsentanten kan spørgsmål om fritagelse drøftes med denne.

3. Koloniophold/ferierejser for grupper medtages ikke ved tjenestetidsopgørelsen eller ved beregningen af højeste

tjenestetid.

4. Vederlaget for deltagelse i koloniophold/ferierejser for grupper udgør på hverdage mindst 278,31 kr. pr. døgn og

for søn- og helligdage mindst 555,93 kr. pt. døgn. Beløbet reguleres i forbindelse med OK fornyelse.

5. Der ydes fornødne rejseudgifter, fri kost og frit ophold.

6. Ud over de i pkt. 4 nævnte vederlag ydes de pågældende erstatning for mistede [ridøgn efter de herom gældende

regler, dog således at disse i videst muligt omfang skal gives som erstatningsfrihed.

Bemærkning

Der ydes godtgørelse for mistede fridøgn, der i videst muligt omfang skal gives som erstatningsfrihed, jf. § 23. i Af

tale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner mv.

Godtgørelse ydes således for mindst 6 timer og højest 7,4 (oprundet til 7,5) timer.

7. Øvrige regler om arbejdstid, f.eks. overarbejde, rådighedstjeneste, tjeneste på lørdage efter kl. 08.00, tjeneste på

søn- og helligdage, suspenderes.

8. I øvrigt oppebærer de pågældende medarbejdere sædvanlig løn under koloniophold/ferierejser for grupper.

Bemærkning

Herved forstås pågældendes samlede løn inkl. Funktions- og kvalifikationsløn i henhold til gældende aftaler.


