
Aftale Indgået mellem ttøge Iommune, Heldagsskolen i Sllmmlnge og PæUagogerres ForhandflngsFællesskab (PFF)

Nedenstående aftale Indoås med udgangspunkt overenskomst for pædagoger på det forebygQende ogdagbehandlende område. Aftalen kan opsiges at begse parter mod en frist på 3 måneder, i hvilket tidsrum en ny aftalekan forhandles.

Arbejdstidens placering
Arbejdstiden placeres som udgangspunkt i tidsrummet 06.00-17.00 på 200 skoledage årligt (følger folkeskolernesferieplan). Derudover kan arbejdstiden placeres I dele af skolernes ferier,

For arbejdstid placeret I tidsrummet 17-05 ydes et tllæg på 2Y,42 kr. pr. time (31.03.2000-niveau)
Overarbejde
Overarbejde efspadscres eller udbetales med +50 (I time = i ½ time). OverarbeJde afvikles løbende oeCri år.
Arbejde på lørdage, søn- og helligdage
For arbejde på lørdage fra kl. 06.00 til mandage kl. 05.00 ydes tillæg pt. time kr. 40,61.
For arbejde på søn- og helligdage ydes der atspadserlng med tIllæg 50 % pr. time.
RådighedstJeneste fra eget hjem lfm. skoleferier
Rådighedstjeneste fra eget hjem kan placeres på hverdage ml. kl. 05.00-17.00, og honoreres forholdet i timesrådighedstjeneste = 1/3 time. Tilkaldes rådighedsvagten til effektiv tjeneste, udløser dette normal Umeberegning + 50%, idet der sker reduktion med den tid, der i forvejen er medregnet, det vil sige 1/3 time pr. times rådighedstjeneste.
Rådighedsuagten kan tilkaldes til tjeneste på Heldagsskolen I Slimmlnge eller alternativt i naho-SFO, og forventes atmøde ind indenfor en rimelig tid efter tilkaldet. Dvs, den tid det normalt vil tage for medarbejderen at klargare sig ogdrage fra bopæl til arbejdsplads.

Rådighedsvagter tre eget hjem versles så vidt muligt far et skoleår ad gangen ‘ dog minimum med 8 ugers varsel.
Placering at rådighedsvagter sker i et samarbejde ml. medarbejder og ledelse, hvor individuelle ønsker i videst muligeomfang søges imødekommet.

K&oni
Hvert påbegyndt kolonidøgn honoreres med 16,8 t.
Derudover ydes det I overenskomsten fastsatte koloni-tillæg.

Praktikvejledning
For varetagelse af vejledning at pædagogstuderende i lønnet og ulonnet praktik, ydes et årligt pensionagivende tillægpå kr. 5.000 kr. (31.03.2000-niveau). Tillæg ydes løbende pr. måned.

Undervisning
Ved varetagelse ar undervisning, som læreren ellers skulle have varetaget, gives ½ t. pt. 45-minutters lektion. Dogkøn den samlede mettid pr. lektion ikke overstige 9 t, ugentligt (svarende til lærers maximum-torberedelsestid).
Famitieterapeuter
Pædagoger der ansættes til funktionen som familieterapeut ydes et erbejdstidshestemt tillæg på 15.400 kr. årligt(31.03.2000-niveau) (Gives til ansatte hvis tjeneste urtddrager sig kontrol/primært arbejder i kllenters hjem).
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