
Lokalaftale 

Indgået i henhold til 

Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet for personer 

med vidtgående fysiske og psykiske handicap, indgået mellem på den ene side 

Socialpædagogerne, FOA og Kommunernes Landsforening m.fl. 

 

Lokalaftalen indgås mellem på den ene side 

Socialpædagogerne, Østjylland, via tillidsrepræsentanten, på vegne af medlemmer på 

Socialpædagogernes overenskomst, ansat på: 

Bofællesskabet Solgården, Borgercenter Syd, Aarhus Kommune, Oddervej 247A, 8270 

Højbjerg, 

Og på den anden side ledelsen v/afdelingsleder Simon Sandbo. 

I forbindelse med tilrettelæggelse af tjenesten på ovennævnte arbejdsplads, er der 

med virkning fra 15/11-2021 aftalt følgende: 

Nedsættelse af den daglige hviletid, 

Jf. aftale om hviletid og fridøgn pkt. 4. 

Ved lokalaftale er det fastsat, at hviletiden mellem 2 døgns hovedarbejder kan 

nedsættes til 8 timer i forbindelse med den 24. og 25. december samt den 31. 

december og 1. januar. 

Opsigelse af lokalaftalen. 

Nærværende aftale kan opsiges af hver af parterne med 12 ugers varsel. Såfremt 

lokalaftalen er opsagt, er parterne enige om, at der ikke foretages væsentlige 

ændringer i arbejdsplanen før lokalaftalen udløber. Parterne er i øvrigt enige om, at 

eventuel opsigelse af lokalaftalen eller dele heraf, skal foretages med længst muligt 

varsel, så forhandling om eventuel ny lokalaftale kan afsluttes senest 8 uger før en ny 

arbejdsplan er gældende. Eventuel opsigelse af lokalaftalen af lokalaftalen fremsendes 

af arbejdsgiveren til TR og Socialpædagogernes kredskontor. Fra arbejdstagerside 

sker fremsendelse typisk gennem tillidsrepræsentanten. Kopi af enhver ny aftale, 

ændring af eksisterende aftale eller opsigelse af aftale fremsendes til 

Socialpædagogerne Østjylland. 

Øvrige bestemmelser. 

Aftalen evalueres løbende på personalemøder, og drøftes hver 3. måned på MED-

møde med særlig fokus på arbejdsmiljømæssige forhold. 

Aftalen er individuel, frivillig og forhandles af tillidsrepræsentanten. 

Aftalen indgås og underskrives individuelt, medlemmerne tilkendegiver ved deres 

underskrift, at de indgår i aftalen – se bilag 1. 



Aftalen kan opsiges individuelt af den enkelte medarbejder via tillidsrepræsentanten. 

Parterne er enige om, at øvrige afvigelser fra såvel arbejdstidsreglerne som 

hviletidsreglerne, ikke kan finde sted uden skriftlig aftale mellem Socialpædagogerne 

Østjylland og arbejdsgiveren. 

 

Dato: ____________ 

 

 

 

For ledelsen på arbejdspladsen 

 

 

 

For Socialpædagogerne Østjylland via tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen 

  



Bilag 1 

 

 

 

Medarbejder, Bofællesskabet Solgården, Oddervej 247A, 8270 Højbjerg 

 


