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Ind led nin ci:

Forhandlingerne er afholdt i juli 2019 mellem SL Østjylland og Hedensted Kommune
vedrørende arbejdstidsregler p Dag- og Døgntilbuddet Bakkevej.

Deltagere:

Deltagere: Helle Harmsen, Faglig konsulent for SL
Christina Enevoldsen, TR for SL (Bakkevej)
Jakob Arent Eiriksson, Leder for Bakkevej
Charlotte RottbØll Lauridsen, Leder for Børn og Familier
Mette Godsk Stelmach, Løn- og Personalekonsulent
Thora Sørensen, Personalejuridisk l<onsulent

Aftale omkring arbejdstid:

Forrnlet med denne aftale er at skabe kontinuitet for de børn, der bor p Dag- og
Dogntilbuddet Bakkevej. Der ønskes sammenhæng for børnene, således det er de
samme pædagoger, der professionelt varetager det pædagogiske arbejde i en længere
sammenhængende periode. Denne aftale omfatter alt pædagogisk personale p Dag-
og Døgntilbuddet Bakkevej.

1. Aftalen er indgået med hjemmel i nenhold til:
• Cverenskomst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved

døgninstitutioner mv. (64.01)
• Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnomrder - pædagogisk område

(64.11)
• Aftale om hviletid og fridøgn (64.17)

Der er lavet følgende pædagogiske overvejelser i forbindelse med denne aftale:

Aftalens indhold begrundes i, at det giver ro og tryghed for børnene, al der ikke er for
mange skift i personalet.

Personalet oplever ved, at arbejde efter denne aftale, at det giver en gennenigende
ro og stor mulighed for nærvær, fordi der er tid til at følge børnenes initiativer i en
længere sammenhængende periode. Samtidig oplever personalet, at arbejds[ivet
hænger godt sammen med deres privatliv fordi de, nr de har været p længere
vagter jfr. aftalen, har længere friperioder end man normalt har.

Arbejdsmiljølovens regler om hviletid og fridøgn mm. er medinddraget i vurderingen
af det sikkerhedsmæssige ved hviletid og sikkerhed i arbejdet.
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Der er aFtalt følgende:

Nedsat hviletid:

Det aftales hermed, at hviletiden mellem to tjenester kan frivdligt nedsættes fra 11
timer til 8 timer. Derudover aftales det at, fridøgnslænqden kan frivilligt reduceres fra
35 timer bl 32 timer.

Det er muligt at nedsætte hviletiden 4 gange pg en 4 ugers periode. Dog ikke 2 p
hinanden følgende dage, og dog max. to gange én uge.

Denne del af aftalen skal tiltrædes af medarbejderen, og kan opsiges med 3 mgneders
varsel fra medarbejderen ved udgangen af en normperiode.

Overtiflpjng,fltimer mellem opgørelsesperioder:

Derudover aftales det, at der kan flyttes + / - B normtimer imellem
opgørelsesperioder, som har en maksimal længde p 16 uger. Dette skyldes, at der
ønskes en vis fleksibilitet i slutningen af en opgørelsesperiode.

Kursusdeltagelse:

Kursuscleltagelse afregnes med faktiske timer og eventuelt mer-transport tid p
1< u rse t.

Vagter, der er længere end 1.0 timer:

Det aftales hermed, at der mg laves vagter p3 12,5 timer i forbindelse med weekend,
helligdage samt supervision og P-rnøder.
Gældende fra den 1. oktober 2020 kan det hermed aftales, at der mg laves vagter pg
13,5 limer i forbindelse med uddannelsesdage, aktivitetsdage samt juleafslutning.

Hvis en medarbejder har disse vagter, betales der overarbejde for alle timer udover
10 timer.

Derudover aftales det, at der kan tages døgnvagter, der planlægges sgledes:

Normal tjeneste: 14.00 — 22.30
Rdighedsvagt: 22,30 — 06.30
Normal tjeneste: 06.30 — 14,00

Ved skolernes ferier, kan der laves vagter, som ser s3ledes ud:

Normal tjeneste: 09.00 - 22.30
Rdighedsvagt: 22.30 — 06.30
Normal tjeneste: 06.30 — 09.00

Her vil der dog skLllle udbetales oveiarhejde for de 3,5 timer som den første vagt er
længere end 10 timer.

Disse vagter kan flyttes tidsmæssigt, sgledes det kan passe med børnenes
pasningsbehov. Dog sgdan at eftermiddagsvagten og morgenvagten ikke overstiger 10
timer.

Ngr man har disse døgnvagter, skal der være plads til pauser at 29 minutters
varighed, som afholdes i et vagtlokale med mulighed for ro. Ved ferievagter, skal der
afholdes 2 pauser af 29 minutter i den første normaitjeneste.

Hvis det ikke er muligt at have min. 4 timers hvil i rdighedsvagten, skal den anden
normaltjeneste afspadseres, indtil liviletidsbestemmelserne er overholdt.
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Denne del af aftalen skal tiltrædes af medarbejderen, og kan opsiges med 3 måneders
varsel Fra medarbejderen ved udgangen af en norrnperiode.

Generel opsigelseskiatisul:

Der er mellem parterne enighed om, at denne aftale fra begge parters side vil kunne
opsiges med et varsel på 3 måneder til udgangen af en kalendermåned.

Aftalen evalueres 6 måneder efter aftalens startdato.

Nærværende aftale eher indtil ny aftale forhandles mellem parterne og videreføres for
de allerede ansatte indtil anden aftale indgås meileni parterne,

Såfremt der sker lovmæssige ændringer eller politisk vedtages forhold, som bevirker,
at aftalens områder nødvendigvis skal ændres, kan der rent ekstraordinært forhandles
ændringer til afLalen, inden aftaleperiodens udløb.

For SL Østjylland For Hedensted Kommune

D 0 <.O iR 2020

underskrift

2020

un
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J HEDENSTED
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19. august 2020

Bilag til “Rammeaftale om nedsættelse af hviletiden, arbejdstidslængden samt
fridøgnsiængden og overflytning timer mellem opgørelsesperioder”

Der er d,d. indgået lokalaftale med undertegnede

__________

- og

Socialpædagogernes Landsforbunds tiilidsrepræsentant ved

________ __________

i Hedensted Kommune.

Aftalen omfatter følgende: Stilling;

Cpr. nr:

______________ ______

N a ‘i

______________

Jeg har fået udleveret ‘Rammeaftale om nedsættelse af hviletiden samt

fridognslængden, arbejdstidslængden og overflytning timer mellem

opgørelsesperioder” og er bekendt med aftalens indhold.

Jeg tilkendegiver, at jeg ønsker at tiltræde denne aftale, og jeg kan træde ud at denne

aftale med 3 Rineders varsel ved udgangen ar en normperiode.

Aftalen er gældende pr. —

___________-

Meda rbejde rens Linde rskrift Ti II i dsrepræsentante ns ti nderskrift

.ederens underskrift


