
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAG 1 - Erklæring om tiltrædelse af vilkår i lokalaftalen mellem DOK 

og Socialpædagogerne Østjylland af september 2021 

 

Socialpædagogerne Østjylland og Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte 

Børn og Unge (DOK) har i september indgået en lokalaftale om blandt andet 

arbejdstiden, arbejdstidens længde og placering. Konkret giver dele af 

lokalaftalen DOK mulighed for at planlægge på tjenester op til og med 16 

timer og nedsat hviletid. Derfor har Socialpædagogerne Østjylland betinget 

sig, at den enkelte medarbejder kan vælge den samlede lokalaftale til eller fra. 

 

Min tiltrædelse 

Jeg bekræfter, at jeg ønsker at være omfattet af lokalaftalens forskellige 

bestemmelser uden undtagelser. Min tiltrædelse gælder lokalaftalen indgået  

mellem Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK) og 

Socialpædagogerne Østjylland, september 2021. 

 

Jeg har modtaget en kopi af lokalaftalen i min E-Boks, som jeg har læst. Jeg 

har efterfølgende gennemgået lokalaftalen sammen med min nærmeste leder, 

hvor jeg fik mulighed for at stille spørgsmål. 

 

Jeg er også indforstået med, at jeg efter min tiltrædelse kan udtræde af 

lokalaftalen – foretage annullation af min tiltrædelse – med 6 måneders varsel 

til en måneds udgang. Hvis jeg ønsker at udtræde, så sender jeg en mail til: 

DOK@social.rm.dk, hvori jeg tydeligt skriver mit ønske. 

 

Jeg er orienteret om, at jeg altid kan kontakte min tillidsrepræsentant eller 

min nærmeste leder, hvis jeg har spørgsmål til lokalaftalen eller min 

eventuelle udtrædelse. 

 

Min tiltrædelseserklæring indgår i min elektroniske personalesag hos Region 

Midtjylland. 

 

Dato: 

 

Jeg bekræfter ved min underskrift, at jeg har forstået indholdet i min tiltrædelseserklæring i 

tilknytning til lokalaftalen og dens bestemmelser. Herunder at min tiltrædelse sker uden forbehold 

og undtagelser. 

5. oktober 2021 

 

Dennis Møller Kirkegaard 

Fællesadministrationen 
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Navn 

 

 

 

Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge 

Fælles omstilling 7847 9100  

 

BEHANDLINGSINSTITUTIONERNE 

Grenen - Hemmedvej 1, 8585 Glesborg 

Grenen - Dalstrupvej 30, 8500 Grenaa  

Koglen - Timlundvej 44B, 7270 Stakroge  

MultifunC -  Damagervej 26A, 8260 Viby J  

 

dok@social.rm.dk 

www.dok.rm.dk 
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