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Med virkning fra 1. september 2010 lndgs der følgende aftale
meiIeh Socialpædagogernes Landsfarbuhd og Center ror Børn Unge Date 23-04.2010

og SpecialrdgIvnlng og Center ror Voksensocl3 om medarbejdernes Sagsbehandier Louise tsnwup
honorering og øvrige vilkår for deltagelse I feriekoloni,

Lvuise.tyngsoe@ps.rm.dk

Aftalen indgås I henhold til overenskomstens § 14 stk. Tel. *45 8728.4078
Sag,nr. 1-40-73-1-09

1. Herværende aftale er en ranimeaftale. Rammeaktalen kan
suppleres med lokalaftaler for de enkelte tilbud. Side i

i En kolonitur er beboernes ferie og giver mulighed for
oplevelser, der ligger ud over hverdagen på tilbuddet En
kolonltur kan derfor Ikke betragtes som hverken mere eller
mindre behandling eller særlig pædagogIsk indsats end
behandlingen og den pædagogiske Indsats I tilbuddets
hverdag.

3. Aftalen onifattr s8vel pædagoger som medhjælpere på
regionale tilbud under Center for Børn Unge og
Specialrådgivning og Center for voksensocial.

4. ror den enkelte medarbejder indgår deltagelse I ferlekolonl
som led i tjenestepligten. Den enkelte Institutionsleder kan
frltage en medarbejder for pligten til at deltage I ferlekoloni,
hvis det på grund af pasning af mindreårige barn eller andre
særlige per-sonlige forpligtelser vil være vanskeligt for
medarbejderen at deltage. Efter anmodning fra
tillldsrepræsentanten kan spørgsmål om fritagelse drøftes med
denne.

5. Hvert kolonidagn Indgår I tjeneste tids- opgørelsen med 10
timer. Herudover ydes et centralt aftalt tillæg, der på
hverdage udgør 210,56 kr. pr. døgn. Dette forhøjes med
139,44 kr. til 350 kr. pr. døgn. p3 søn- og helligdage ydes et
centralt afta’t tillæg, der udgør 420,60 kr. pr. dpgn Dette



forhøjes med 129,40 1cr. til 550 1cr. pr. døgn. — Alle beløb er i
31.03.2000-niveau.

6. Feriekoloni er omfattet af arbejdsmlljøiovens bestemmelser
on hviletid og fridøgn. Ledelsen skal I sin planlægning og
arbejdsfordeling med personalet lede det ske under
hensyntagen til denne lovgivning

7. Der ydes rlrrieligé rejseudgifter, fri kost eg frit ophold.

8. øvrige regler om arbejdstid, t4lcs. overarbejde, . Ii !A Ii
rådlghedstjeneste, tjeneste på lørdage efter klokkên fl:OÔ, reglonmidtjyfland

4 tjeneste p sØn- oq helligdage, suspenderes. (der gives
erstatnlngsfrihed for evt, mistede fridøgn). S!de 2

9. Ved fuld afbrydelse al’ kolorilturei er medarbejderne omfattet
at koloniaftaleri frem til deri dag turen afbrydes. Dagen efter
er alle igen i normal tjeneste.

10. Rar ene er enige om, at denne aftale Ikke ændrer på
instltutionemes hidtidige praks(s for planlægning og aMkltng
at ferlekolonlophold.

11. Aftalen kan at begge parter opsiges med 3 måneders varsel —

dog tidligst 1. september 2011.
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