
Decentral arbejdstidsaftale vedr, opgaven som aktivitetspædagog

Der indgas hermed decentral arbejdstidsaftale mellem parterne SL og
Center for Voksne med Autisme og ADHD, Snstrup Vestergård. -,

Opgaven som aktivitetspædagog er normeret til 10 timer ugentligt, og er opdelt i Aarhus Kommune
henholdsvis 6,5 faste timer i modeplanen, og 3,5 flextimer til selvstændig
disposition. Socialforvaltningen

Voksen handicap

Opgaver inkluderet i de 6,5 faste timer pt. uge: CVM
• Kl. 12.30 — møde p dagsiden og træffe aftale med dagsidens personale

om musikaktivitet med en eller flere borgere. Snàstrup Vestergaard

• Kl. 14.30 — afrunde p dagsiden og deltage i overlab i BOF1 eller BOF2. Bo- og dagtilbud efter
Servicelovens § 108 & § 103Herefter læse dog nrapport vedr, de i aktiviteten medvirkende borgere,

samt evt. mailhndtering. Forberedelse at borgere og klargøring af Silkeborgvej 939
eftermiddagens bandaktivitet. 8462 Harlev]

• Kl. 16.00 — 18.00 — øve i aktivitetsrummet. Telefon 87138195
o Kl. 18.00 — 18.30 — spise aftensmad og evaluere aktiviteten sammen

med bor erne Afd leder Bo ]ørgenseng . E-post bdifaarh4
• Kl. 18.30 — 19.00 - notere i CSC, samt mailhandtering og opdatering at

sociale medier. aarhuskornmune Uk

Opgaver inkluderet i de 3,5 tlextimer pr. uge:
• Knytte kontakter til eksterne partnere.
• Arbejde med sociale medier.
• Brugerinddragelse og ansvarsoverdragelse p nævnte områder.
• Udtalelser omkring specifikke fokuspunkter/aktiviteter til del-handleplaner p borgere der

deltager i aktiviteter.
• Forberedelse og arbejde med nyt materiale og processer til John D Band.
• Tovholderfunktion p høstfest og evt, andre fælles arrangementer med deltagelse af John D

Band eller anden musikaktivitet.
o Sørge for vedligehold og indkøb at instrumenter og udstyr.
• Tovholder p tilmelding til Sølundfestival.
• Deltage i kvartalsvise Fælles Personalemøder, samt temadage.
• Deltage i relevant kursus- og efteruddannelse.
• Hvis muligt at skabe kontakt til, og aktivere frivillige (fx studerende p seminarie eller

konservatorie) til at udøve musikaktiviteter med borgerne i afgrænsede forløb.

Som aktivitetspædagog honoreres timer og vederlag til opgaven som følger:
• Faste timer og timer aftalt til deltagelse i enkeltstende arrangementet honoreres efter

overenskomsten.
• Flextimer honoreres med en fast timesats p kr. 199,72. Dette med udgangspunkt i

grundlønnen, plus 25% oven i denne. Beregningen foretages ud fra gældende overenskomst,
og timesatsen reguleres ift. fremtidige overenskomstforhandlinger.
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Aktivitetspædagogen er selv ansvarlig for sin arbejdstilrettelæggelse i flextimerne. Der er muhghed for
fleksibilitet i forhold til at lægge indsatsen eksempelvis om aftenen eller lørdag/søndag. De
gennemsnitlige 10 timer pr. uge kan ikke overskrides uden forudgende autorisation fra ledelsen.
Aktivitetspædagogen kan ikke blive afkrævet at være tilgængelig uden for egen planlagt arbejdstid, ej
heller p telefon.

Aftalen kan opsiges med 2 måneders varsel hvis enten arbejdstager eller arbejdsgiver ønsker dette.

Denne aftale træder i kraft ved tillidsrepræsentantens underskrift og er gældende fra dags dato.
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