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Lokal arbejdstidsaftale for ansatte på Børne-
og Ungecenter Norddjurs (BUCN) ansat i
henhold til OK 64.01 og OK 64.41

Præambel

Denne aftale har til formål at definere nogte rammer, der på den ene siden tilgodeser de behov, som børn
og unge på BUCN har på den anden side tUgodeser medarbejdernes behov for en forudsigelig og fleksibel
arbejdsdag.

Med udgangspunkt i den hverdag som ansatte og beboere på BUCN oplever, er parterne enedes om at
indgå i et forsøg, hvor arbejdstiden og tilrettelæggelsen af arbejdet tager udgangspunkt i nedenstående
aftale.

Håbet er at såvel børn, unge og medarbejdere på BUCN herved opnår en bedre og mere stabil hverdag.

Overordnet om BUCN

BUCN er opdelt 5 afdelinger:

Børnedelen består af to døgnafdelinger (Kernehuset og Kastanjehuset) og en aflastningsafdeling
(Kløve rh uset)

Der er vågen nattevagt i Kernehuset, Kastanjehuset og Kløverhuset

Ungedelen består af to døgnafdelinger (Unghuset og Plus2)

Der er vågen nattevagt i Plus2 og rådighedsvagt Unghuset

Tiretteiæggelse af arbejdstider

• Vagtplanen gælder for Suger af gangen, og varsles med 4 uger.
• Teamlederne udarbejder vagtplanen samarbejde med medarbejcerr.e.
• Vagtlanen kan efter aftale ændres i 4 ugers peroden.
• Alle ændringer skal aftafes med Teamleder.
• Der forsøges at tage hensyn til ønsKer til frihed og arbejdstid.
• I forbindelse med mødeafvikling kan BUCN planlægge med en arbejdsdag på min. 3 Umers

varighed.
• Vagterne kan have en varighed på op ‘III 16 timer (lang vagt)
• Med denne lokalaftales indgåelse vil det være muligt, at tilrettelægge arbejdstiden ud fra en

hviletid på 8 timer to gange ugentlig.
• Pauser afvikles efter behov i forhold til opgaven
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• Nattevagterne arbejder i en 7/7 ordning

• Ændring at planlagte fridage vil altid bero på en konkret vurdering med udspring i kerneopgaven og
med Øje for, at det handler om at undgå vikardækning af hensyn til opgaveløsningen.

Eva lue ring
For at sikre, at denne lokalaftale lever op til den forventede kvalificering i løsning af kerneopgaven og ikke
får negativ indvirkning på medarbejdernes trivsel, vil vi efter 22 måneder gennemføre en 360 graders
evaluering, hvor vi undersøger og afdækker effekt og konsekvens hos:

- Mindst to medarbejdere fra rattevagtsteamet
- Mindst to medarbejdere fra hvert team
- Mindst to børn/unge fra hver afdeling, hvor medarbejderne har indgået aftalen
- En pårørende fra hver afdeling, hvor medarbejderne har indgået aftalen
- En reoræsentant fra gruppen at teamledere, helst fra et team der har indgået aftalen
- Begge AMR’er og TR

Derudover vil den enkelte teamleder, AMR og TR løbende følge op på medarbejdernes trivsel. Endelig vil
aftalen og eventuel feedback, være et fast punkt på alle LMU møder i de 12 måneder aftalen er gældende.

Såfremt aftalen efter de 12 prøvemåneder kan gentegnes og gøres permanent, vil tilbagemeldingerne fra
LMU og 360 graders evaluering indgå som en del af den nye aftale. Den nye og permanente aftale vil
flgeledes skulle underskrives af den enkelte medarbejder.

Aftalens krafttrdeu, •Dpsgelse 03 FUrIæIkTliRg

• Aftale er gældende fra den 1oktober 2021
• Aftalen kan i aftaleperioden oosiges helt eller delvist af begge parter med 3 måneders varsel til en

måneds udgang.

• Der kan ske ændring/onsigelse af aftalen uden varsel såfremt begge parter er enig heri.
• Aflønningen nævnt denne afta!e træder i stedet for arbejdstidsaftalens tilsvarende regler! rettigheder

og de på områdets fastsatte regler. Denne aftale skal derfor ses som en indgåelse at en lokal
arbejdstidsaftale.

• Uenighed om tolkning at aftalen søges først afklaret mellem aftalens parter. Ved forsat uenighed, kan
parterne inddrage respektive centrale parter.

• Der kan ske rettelse af aftalen uden at denne opsiges.
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