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Aftale om forlængelse af den daglige normaitjeneste i forbindelse med

afholdelse af p-mode samme dag.

Selve aftalen:

Aftalen om forlængelse af den daglige normaltjeneste i forbindelse med afholdelse af p-møde
samme dag er indgået mellem Aarhus Kommune, Borgercenter Nord og Socialpædagogerne
Østjylland.

Ansatte under Socialpædagogernes forhandlingsområde omfattes af denne aftale, og den
enkelte ansatte tilkendegiver med sin underskrift på kopi at aftalen, sit ønske om individuelt at
være omfattet.

Det aftales, at den daglige normaltjeneste kan forlænges, så tjenesten kan blive at maksimalt
13,5 timers varighed, og kun på dage, hvor der afholdes p-møde.

Der skal efter afslutningen at (og inden) ovenstående tjeneste mindst være 11 timers hvile,
der kan ikke laves lokalaftale om nedsat hviletid før og efter en vagt på over 10 timer. Hvis
der er brug for at have nedsat hviletid i forbindelse med denne aftale skal der laves et særligt
tillæg til denne aftale.

Ledelsen skal sikre at der er en åben dialog i gruppen omkring effekten af at arbejde med
lange tjenester, samt at alle kommer til orde.

_______ __________

Ikrafttrædelses- og opsigelsesbestemmelser

Aftalen træder i kraft d.1. maj 2020.
Selve aftalen kan at begge parter opsiges med 3 måneders varsel til udløb ved en måneds
udgang.

Den enkelte ansatte meddeler skriftligt sit ønske om udtrædelse at aftalen. Dette kan ske
med et varsel på en måned til udgangen at en varslet tjenesteplan.

Det understreges at det stadig er lederens ansvar, jævnfør arbejdsmiljøloven § 38, at
Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og
sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

_________________ _______ _____-
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Aftale om forlængelse af den daglige normaltjeneste i forbindelse Sølund
Festival, samt i forbindelse med endagsture i sommerferieperioden.

Selve aftalen

Aftale om forlængelse af normaitjenestens længde er indgået mellem Aarhus Kommune,
Borgercenter Nord og Socialpædagogerne Østjylland.

Ansatte under Socialpædagogernes forhandlingsområde omfattes af denne aftale, og den
enkelte ansatte tilkendegiver med sin underskrift på aftalens bilag, sit ønske om individuelt at
være omfattet.

Det aftales, at den normaltjenestens længde i forbindelse med Sølund Festival og endagsture
kan forlænges op til maksimalt 14 timers varighed.

I tilslutning til ovenstående tjeneste gives minimum 11 timers hviletid.

øvrige lokalaftaler finder ikke anvendelse i forbindelse med denne aftale. Der kan således ikke
anvendes nedsat hviletid før og efter tjeneste efter denne aftale med tjeneste over 10 timer.
Hvis der er brug for at have nedsat hviletid i forbindelse med denne aftale, optages
forhandling herom med Socialpædagogerne.

Ledelsen skal sikre, at der er en åben dialog i gruppen omkring effekten af at arbejde med
lange tjenester, samt at alle kommer til orde.
Der skal planlægningen tages individuelle hensyn til ansattes personlige forhold.

Ikrafttrædelses- og opsigelsesbestemmelser

Aftalen træder i kraft 1. maj 2020

Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til udløb ved en måneds
udgang.

Det understreges at det stadig er lederens ansvar, jævnfør arbejdsmiljøloven § 38, at
Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og
sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

-_______
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Aftale om nedsættelse af hviletid

Aftale om nedsættelse af fridøgnets længde
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Det aftales, at fridøgns længden frivilligt kan reduceres fra 35 timer til 32 timer én eler to
gange om ugen.

LArbeidstidsaftalen anbefaler dog, at det ikke sker i forbindelse med fridøgn.

_________

Ikrafttrædelses- og opsigelsesbestemmelser

Aftalen træder i kraft d. 1. maj 2020 og kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til
udløb ved en måneds udgang.

Det understreges at det stadig er lederens ansvar, jævnfør arbejdsmiljøloven § 38, at
Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og
sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Dato og underskrift
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Aftalen om nedsættelse af hviletid er indgået mellem Aarhus Kommune, Borgercenter Nord og
Socialpædagogerne Østjylland.

Ansatte under Socialpædagogernes forhandlingsomrde omfattes af denne aftale, og den
enkelte ansatte tilkendegiver med sin underskrift p aftalens bilag, sit ønske om individuelt at
være omfattet.

Det aftales, at hViletiden mellem to tjenester frivilligt kan nedsættes fra 11 timer til 8 timer.

Nedsættelse af hviletiden kan ske op til 2 gange inden for 7 dages periode.
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Aftale om forlængelse af den daglige arbejdstid

Aftale om forlængelse af normaltjenestens længde indgået mellem Aarhus Kommune,
Borgercenter Nord og Socialpædagogerne Ostjylland.

Ansatte under Socialpædagogernes forhandlingsomrde omfattes at denne aftale, og den
enkelte ansatte tilkendegiver med sin underskrift p kopi af aftalen, sit ønske om individuelt
være omfattet.

Det aftales, at den daglige normaitjeneste kan forlænges, s tjenesten kan blive af maksimalt
12 timers varighed.

Forlængelsen at den daglige tjeneste kan ske maksimalt 1 gang pr. uge.

Selve aftalen

Der skal efter afslutningen at (og inden) ovenst&ende tjeneste mindst være 11 timers hviletid,
der kan ikke laves lokalaftale om nedsat hviletid før og efter en vagt p over 10 timer. Hvis
der er brug for at have nedsat hviletid i forbindelse med denne aftale, optages forhandling
herom
Ledelsen skal sikre, at der er en aben dialog i gruppen omkring effekten at at arbejde med
lange tjenester, samt at alle kommer til orde.

-
—

Ikrafttrædelses- og opsigeisesbestemmelser

Aftalen træder i kraft dl. maj 2020. -_____
Selve Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til udløb ved en måneds
udgang.
Den enkelte ansatte meddeler skriftligt sit ønske om udtrædelse af aftalen. Dette kan ske
med et varsel p en måned til udgangen af en varslet tjenesteplan.

Det understreges at det stadig er lederens ansvar, jævnfør arbejdsmiljøioven §38, at
Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og
sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

____ _____ ____________

Socbipada4Joern 4st)yhaIw
Søren Frlchs Vej 42C. 8230 4hyhøj
Fagilg afdeling - tlf. 72 4F 63 00

Da-ed&tsVa48 60 70
e-niail: oestjyiand@sl.dk
www.sl.dIQø lian —

5o/14s2o
YÄJ

Socialpædagogerne Østjylland

Den ansattes underskrift

z)/Lja2t

at

:4: Borgercenterchef

Sc( ïUac\u.


