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lokalaftaler for pædagogisk personale i Favrskov kom
munes døgntilbud.

25. maj 2f]18

SagsbehandlerMellem Favrskov kommunes døgntilbud, ved udførerleder og tillidste- Lise Manfetd Lester
præsentant for SL, indgås følgende lokalaftale til Arbejdstidsaftalen Tlf. 20208178
samt aftale om hvNetid og fridøgn. lles@favrskovdk

Personlig henvendelse:I henhold til Arbejdstidsaftalens § 4 stk. 2:
østervangsvej 31. 8370 Had-Parterne er enige om, at arbejdstiden kan planlægges med op til 12 timer pä tør- og sten

søndage samt med 14 timer i forbindelse med heldagsudfiugter, p-møder samt skole
ferieperiodec. Sagsnr.

710-2017-39552

Parterne er enige om, at arbejdstiden kan planlægges med ned til 5 timer i forbindelse Dokument nr.
med mødevirksomhed. 710-2018-135384

Cpr,-/CVR-nr.tEjd.nr.I henhold til Arbejdstidsaftalens § 15 vedr. Hviletid og fridøgn:
Parterne er enige om, at hvitetiden kan nedsættes med ned til 9 timer i særlige tilfælde,
dog max i gang på 4 uger.

Parterne et enige om, at der i forbindelse med ferieture kan planlægges med op til 7
døgn mellem fridøgn.

Opgørelsesperioder:
Opgørelsesperioden for fastansatte er 6 uger. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid
i opgørelsesperioden er 37 timer for en fuldtidsansat = 222 timer i en opgørelsesperio
de. Parterne er enige om, at timerne kan udjævnes over 2 opgørelsesperioder — dog
højst med 25 timer.

Aftalejf. 64.21 § 3, 409 6 vedr, deltagelse i Ferieture/koloni:
Parterne er enige om, at medarbejderne yder 10 timer pr. dag.

Det ydes vederlag for deltagelse:
For hverdage pr. dag pt.: 211,19kr (31/3 2000-niveau) 4-ekstra tillæg på 189,44 kr. i
31/3 2000 niveau (hverdage)
For søn- og helligdage pr. dag pt.: 421,86kr (31/3 2000- niveau) + ekstra tillæg på
179,40 kt. i 31/3 2000 niveau (søn- og helligdage)



Favrskov
J Kommune

Der ydes erstatning for evt, mistede fridøgn, helst som erstatningsfrihed.

Kostbetaling:
Der betales et fast beløb på 12 x 20kr pr. måned for måltider, hvilket svarer til 240kr pr.
måned.

Denne aftale er indgået med virkning pt. 1. august 2018 og kan opsiges med 3 mdr.
varsel af begge parter.

/
Thor Skovgaard
Tillidsrepræsentant for SL


