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1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE

§1, stk. 1.
Overenskomsten omfatter det ansatte personale ved De Musiske Helhedsskoler.
Bemærkning:
Overenskomstens parter har indgået en særlig aftale for ansatte organiseret i 3F. De pgl. er
ikke omfattet af denne overenskomst.

§1, stk. 2.
Ansættelse i en stilling efter denne overenskomst forudsætter en pædagog- eller
læreruddannelse fra et statsanerkendt seminarium.

§1, stk. 3.
Såfremt overenskomstens parter er enige herom, og efter indstilling fra SL’s kredsbestyrelse,
kan personale med andre uddannelser omfattes af overenskomsten.

2. LØN

§2, stk. 1.
Det af denne overenskomst omfattede personale aflønnes efter det kommunale lønsystem.

§2, stk. 2.
Institutionsledere aflønnes med løntrin 50 samt et pensionsgivende grundlønstillæg på kr.
12.300,- i årligt grundbeløb (31.3.2000—niveau)

Souschef aflønnes med løntrin 47 samt et pensionsgivende grundlønstillæg på kr. 27.800,- i
årligt grundbeløb (31.3.2000—niveau)

Afdelingsleder aflønnes med løntrin 43 samt et pensionsgivende grundlønstillæg på kr.
27.800,- i årligt grundbeløb (31.3.2000—niveau)

§2, stk. 3.
For miljøarbejdere med henholdsvis en lærerfaglig eller en pædagogfaglig uddannelse er
grundlønnen fastsat til løntrin 30 (31 pr. 1.4.2016) samt et pensionsgivende stillingstillæg på
kr. 3000,- (31.3.2000-niveau).

Miljøarbejdere indplaceres efter 4 års beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen på
løntrin 34 (35 pt. 1.4.2016) samt et pensionsgivende stillingstillæg på kr. 3000,- (31.3.2000-
niveau).

Efter 8 års beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen indplaceres den ansatte på løntrin
39 (40 pr. 1.4.2016).

Efter 12 års beskæftigelse på grundlag af grunduddannelsen indplaceres den ansatte på
løntrin 39 (40 pr. 1.4.2016) samt et pensionsgivende stillingstillæg på kr. 10.000,-
(3 1.3.2000-niveau).

Herudover ydes der et pensionsgivende funktionstillæg på 27.800,- (31.3.2000-niveau).



§3 LOKAL LØNDANNELSE

§3, stk. 1.
Der kan mellem ledelsen (bestyrelsen) og TR eller den lokale SL kreds indgs aftale om
ydelse af funktions- og kvalifikationsløn.
Der forhandles som udgangspunkt en gang årligt, med mindre andet aftales lokalt.
Hvis ingen af parterne fremsætter krav om forhandling, tages ikke initiativ til afholdelse af en
forhandling.

4 PENSION

§4, stk. 1.
Til de af denne overenskomst omfattede indbetales et pensionsbidrag, der udgør 17,3 °h af
lønnen inkl, tillæg.

5 ARBEJDSTID

§5, stk. 1.
Arbejdstiden udgør i gennemsnit 37 timer ugentligt og fastlægges efter aftale internt i
m eda rbejd erg rup pen.

§5, stk. 2
Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid opgøres indenfor en normperiode p et 1/2 r (1.
januar til 30. juni og 1. juli til 31. december), og afvikles time til time. Er det ikke muligt at
afvikle optjente overarbejdstimer indenfor en normperiode, skal det meddeles ledelsen, der i
samråd med den ansatte, herefter skal anvise en ændret arbejdstidstilrettelæggelse, hvori
afviklingen af overarbejde er indeholdt. Såfremt dette ikke er muligt indenfor en
normperiode, udbetales de overskydende timer med et tillæg p 50%.

§ 5, stk. 3.
Medarbejdere hvis daglige tjeneste unddrager sig kontrol, ydes et særligt ikke
pensionsgivende tillæg p kr. 15.900 årligt. Såfremt mere end halvdelen af arbejdstiden er
placeret uden for sædvanlig arbejdstid, ydes i stedet et tillæg p kr. 26.500 årligt

6 ANSÆTTELSESFORHOLD

§6, stk. 1.
Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for
ansættelsesforholdet er gældende EU-direktiv af 14. oktober 1991.

7 FERIE

§7, stk. 1.
For ansatte omfattet af denne overenskomst gælder “Aftale om ferie for ansatte i kommuner
og regioner” (Ferleaftalen) indgået mellem KTO og KL/RLTN.

§7, stk. 2.
For ansatte omfattet af denne overenskomst udgør den særlige feriegodtgørelse 2,15%.



8 SYGDOM

§8, stk. 1.
Der ydes fuld løn under sygdom i henhold til Funktionærlovens bestemmelser.

§8, stk. 2.
Der ydes fuld løn under mindrerigt barns sygdom p barnets første to sygedage.
Efter anmodning kan der, hvis tjenesteforholdene tillader det, ydes tjenestefri med fuld løn,
indtil en anden betryggende pasningsmulighed kan etableres.

9 FRAVÆR FRA TJENESTE AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER

§9, stk. 1.
Under fravær fra tjenesten p grund af graviditet, barsel og adoption og andet fravær af
familiemæssige årsager er de ansatte omfattet af gældende lovgivning og aftaler p det
kommunale område (KTO-aftale) — Aftale om fravær af familiemæssige årsager 2000, indgået
mellem KTO og KL/RLTN.

10 Kompetenceudvikling

§10, stk. 1.
Der afholdes en årlig drøftelse om aktiviteter og indsatser p kompetenceudviklingsomrdet.

§10, stk. 2.
I drøftelsen forudsættes bl.a. at indgå arbejdspladsens politik med hensyn til
kompetenceudvikling og efteruddannelse, de indsatsomrder, der skal prioriteres i perioden,
ml for efter- og videreuddannelsesindsatsen i perioden og de økonomiske rammer for
kompetenceudvikling og efteruddannelse, herunder styring og mlretning af midler.
Medarbejderne orienteres om resultatet af drøftelserne.

§10, stk. 3
Det anbefales at der udarbejdes en uddannelsesplan for den enkle medarbejder

11 SENIORORDNING

§11, stk. 1.
Ansatte har fra det r de fylder 58 r ret til 5 tjenestefridage svarende til i alt 37 timer for
fuldtidsansatte.

12 OPSIGELSE

§12, stk. 1.
Det gensidige opsigelsesvarsel fastsættes i henhold til Funktionærlovens §2.
Bestemmelserne i §2a om fratrædelsesgodtgørelse finder tilsvarende anvendelse.

§12, stk. 2.
Inden en ansat afskediges uden ansøgning, skal der gives SL adgang til at udtale sig.

§12, stk. 3.
Nr meddelelsen om, at man agter at afskedige en ansat, fremsendes til SL, skal den
indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til
stede.



§12, stk. 4.
Såfremt SL ikke finder, at afskedigelsen bør finde sted, eller at sagen ikke er tilstrækkelig
oplyst, kan SL kræve sagen forhandlet, forinden afskedigelsen finder sted. Ledelsen kan
kræve en sådan forhandling afholdt indenfor en frist p 14 hverdage efter afsendelsen af den
i stk. 3 nævnte meddelelse.

§12, stk. 5.
Skønner SL, at en afskedelse af en efter nærværende overenskomst ansat, ikke kan anses
for rimeligt begrundet i pagældendes eller institutionens forhold, kan SL indenfor en frist af
en måned efter opsigelsen, kræve spørgsmålet forhandlet.
Opnås der ikke enighed ved forhandlingen, kan spørgsmålet indenfor en frist af en måned
efter forhandlingen af SL kræves gjort til genstand for behandling i et i den anledning nedsat
nævn bestående af 5 medlemmer, hvoraf bestyrelsen udpeger 2, og SL udpeger 2, hvorefter
parterne i forening udpeger en opmand. Kan enighed ikke opnås, anmodes præsidenten for
østre Landsret om at udpege opmanden.
Nævnet fastsætter selv sin forretningsorden. For nævnet kan foretages afhøring af parter og
vidner. Nævnet afsiger motiveret kendelse og i de tilfælde, hvor nævnet måtte finde, at den
foretagne opsigelse ikke er rimeligt begrundet i den pgældendes eller institutionens forhold,
kan det, såfremt den pågældende ikke ønsker ansættelsesforholdet opretholdt, pålægges
bestyrelsen at betale en erstatning, hvis størrelse fastsættes af nævnet og skal være
afhængig af sagens omstændigheder og pgældendes anciennitet ved institutionen. Nævnets
omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af nævnet og fordeles mellem parterne eller
pålægges den tabende part.

13 TILLIDSMANDSREGLER

§13, stk. 1.
De ansatte har ret til at vælge en tillidsrepræsentant. Tillidsrepræsentantens deltagelse i
møder og kurser samt fravær fra arbejdet, der er nødvendigt for at tillidsrepræsentanten kan
opfylde sine forpligtelser, sker med tjenestefrihed uden lønafkortning.

14 IKRARTRÆDELSE OG OPSIGELSE

§14, stk. 1.
Nærværende overenskomst træder i kraft den 1. april 2015 og kan af hver af parterne
opsiges med 3 måneders varsel til den 31. marts, dog tidligst til den 31. marts 2018.

§14, stk. 2.
Fra det tidspunkt at regne, da en opsigelse af overenskomsten har gyldighed, og til en ny
overenskomst er indgået, sker udøvelsen af overenskomstens vilkk fortsat efter denne
overenskomst.
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