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Aftaleindhold: Betaling for deltagelse på feriekoloniflejrskole
1. For den enkelte medarbejder indgår deltagelse i feriekolonillejrskole som et led i tjenestepligten. Den

enkelte insfitutionsleder kan fritage medarbejdere for pligten til at deltage i koloni, hvis det på grund af
pasning af mindreårige børn eller andre særlige personlige forpligtelser vil være vanskeligt for
medarbejderen at deltage. Efter anmodning fra IR kan spørgsmål om fritagelse drøftes med denne.

2. Koloni skal fremgå af arbejdsplanen. Koloni medtages i tjenestetidsopgørelsen med 10 timer pr. døgn.
Pà ud- og hjemrejsedage er der i dette timetal honoteret for i time forud for den planlagte afrejse og I
time efter den planlagte hjemkomst til pakning/udpakning. Tjeneste ud den ene time honoreres som
overarbejde.

3. På den enkelte aftaleenhed kan der lokalt indgås aftale om, at der i stedet hensættes 2,6 timer til
aftpadsering eller udbetaling i stedet for at medtage 10 timer i tjenestetidsopgørelsen.

4. Vederlaget for deltagelse i feriekoloni udgør kr. 350 (31.03.2000-niveau) for hverdage og kr. 550
(31.03.2000-niveau) for søn- og helligdage.

5. Der ydes fornødne rejseudgifter, fri kost og frit ophold.
6. Ud over de i pkt. 5 nævnte vederlag ydes deltagere i koloni erstatning for mistede fridøgn efter de herom

gældende regler, dog således at disse i videst muligt omfang gives som erstatningsfrihed.
7. øvrige regler om arbejdstid, f.eks. overarbejde, rådighedstjeneste, tjeneste på lørdage efter kl. 11 og

tjeneste på søn- og helligdage suspenderes.
8. Deltagere i koloni oppebærer sædvanlig løn under koloniopholdet.
9. Parterne er enige om, at denne aftale ikke ændrer på aftaleenhedernes hidtidige praksis for afvikling af

koloni/lejrskole.

Løndelen skal reduceres i forhold til beskæffigelsesgrad: ja: nej:

Alle faste tillæg er pensionsgivende og opgivet i årligt grundbeløb (31. marts 2000 niveau). For
sundhedskartellet 1. januar 2006.
Engangsbeløb er pensionsgivende.
Modregning:
Lokale aftaler/forhåndsaftaler bortfalder ved indgåelse af central aftaler med samme betegnelse.
Opsigelsesbestemmelser:
Aftalen kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel

Dato: Dato:
/2
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Leder: Faglig organisa n:
(underskrift og stempel) (underskrift og stempel)

Medarbejdergruppe:

Faglig organisatiom

Socialpædagoger og værkstedsassistenter

Overenskomst
(navn oq KL.nrj:

Socialpædagogemes Landsforbund

Forvaitnings-!
institutionsområde: Børn og Skole, Social og Arbejdsmarked, Ældre og Sundhed

lkrafflrædelse (dato): 1. oktober 2009

Hjemmevejledere og pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. —

64.01. Værkstedsiersonale ved klienWærksteder — 44.01


