SKEMA til internt BYT af arbejdstid medarbejdere imellem
- og når medarbejder og afdelingsleder aftaler et frivilligt byt
Ved internt BYT af arbejdstid udfyldes, underskrives og afleveres skemaet ”BYT”.
Skemaet afleveres til planlægger senest………. i efterfølgende uge.
Medarbejderen der udfylder skemaet, skal sikre underskrift fra alle involverede kollegaer inden ændringen kan registreres i vagtplanen.
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Underskrift

Medarbejderne skal kun bytte indbyr
det er absolut nødvendigt, da bytning
en masse uro i forhold til den udmeldt
arbejdstidsplan, og ofte kommer til at
involvere flere personer for at få det t
op.

Ledelsen/afdelingslederen skal oriente
forud for internt vagt bytte.
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Det noteres på arbejdsplanen når m

ændret i sin plan pga. et privat bytt

Man skal være opmærksom på,
man bytter internt skal reglerne om
arbejdstid og arbejdsmiljø overhold
Man må således ikke bytte sig til en
overskridelse af 11 timers reglen,
af 6 døgnsreglen eller lign..

Der ydes ingen tillæg for manglend
varsling mm. eller honorering for in
frihedsperioder ved internt bytte
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Hvis man bytter skal det sikres fra d
involverede medarbejdere, at der i
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Samtidig skal man sikre sig at den s
dækning i huset tilgodeser den akt
opgave. man bør her stille sig selv d
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