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Kapit& I Område

§ I Overenskomstens område

1. Overenskomsten omfaffer — bortset fra forstandere/ovetordnede Ledere — personale beskæftiget
med det pædagogiske arbejde og undervisning (afdelingsledere/stedfortrædere, pædagoger, lære
re, håndværksuddannet personale, personale med tilsvarende kvalifikationer).
Andre faglige områder kan tiltræde overenskomsten i henhold til nærmere aftale mellem overens
komstens parter.

2. Medarbejdere beskæftiget med støttende eller supplerende funktioner, fx pædagogisk støtte.
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Kapitel 2 Månedslønnede

§ 2 Månedslønnede

Kapitlet omfattet ansatte, som har en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 8 timer om ugen.

§3 Løn

Grundløn
Grundlønnen dækket funktioner, der forventes varetaget af pædagogisk uddannede / lærer-
uddannede medarbejdere, eller medarbejdere med tilsvarende kom petencer.
For medarbejdere omfattet af stk. i indpiaceres medarbejdere efter faglig anciennitet:
• Uden tidligere anciennitet løntrin 40
• Med 2 års anciennitet løntrin 42
o Med 4 års anciennitet løntrin 44
• Med 10 års anciennitet løntrin 46
• Med 15 års anciennitet løntrin 47

2. øvrige medarbejdere
Medarbejdere som ikke omfattes af stk. 1 indpiaceres på løntrin: 21,
dette kan være medarbejdere beskæftiget med støttende eller supplerende funktioner, fx
pædagogisk støtte, børnepasning, løbetræning m.v.

3. Funktionstillæg
Et evt. funktionstillæg begrundes i særlige arbejds- og ansvarsområder, der ligger ud over de
funktioner, der forudsættes vatetaget inden for medarbejderens grundløn.
Funktionstillæg forhandles mellem TR og ledelse.
Tillægget bortfalder når funktionen ophører.
I Personalehåndbogen oprettes et katalog over funktionstiltæg, indeholdende beskrivelse
samt de enkelte tillægs størrelse.

4. Beregning af løn for brudte måneder
Ved
1) ansættelse på andre dage end den i. i en måned, og
2) fratrædelse på andre dage end den sidste i en måned foretages lønberegning således:

(Brutto-)årsløn x arbejdstimer i ansættelsesperioden / personalegruppens årsnorm (årlige
timetal), dog maks. svarende til 1 måneds løn.

5. Årsløn
Ved årsløn forstås årslønnen, inkl, bidrag til en forsikringsmæssig pensionsordning. I årsløn
nen indgår alle tiLlæg, der udbetales med faste månedlige beløb.

6. Arbejdstimer
Ved arbejdstimer i ansættelsesperioden forstås såvel præsterede arbejdstimer som timer på
søgnehelligdage og på aftalemæssigt fastlagte fridage i den del af måneden, hvor pågæl
dende er ansat.
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§ 4 Funktonædov

For månedslønnet personale efter denne overenskomst gælder Funktionærlovens bestemmelser,
med mindre andet fremgår af denne overenskomst.

§ 5 Pension

1. Der oprettes en pensionsordning for ansatte efter denne overenskomst.

2. Til ansatte omfattet af denne overenskomst indbetaler Grennessminde et pensionsbidrag,
der udgør 15 ¾ af lønnen.

3. Pensionsbidraget indbetales til den at virksomhedens valgte pensionsleverandør.

4. I samarbejde med pensionsleverandøren understøtter Grennessminde at medarbejderne
jævnligt tilbydes pensionsrådgivning.

5. Ved individuelt ønske om at supplere med en egenbetaling bistår Grennessrninde med admi
nistration af dette.
Det påhviler medarbejderen selv at undersøge eventuelle skattemæssige forhold.

§ 6 ATP

Der indbetales ATP-bidrag efter den gældende A-sats.

§ 7 Arbejdstid

1. Gennemsnitlig arbejdstid
Den gennemsnitlige årsnorm udgør 1924 timer (gennemsnitlig 37 timer ugentligt).
Arbejdstiden placeres primært på hverdage i dagtimerne (8-18), uden for dette tidsrum er der
planlagt øvrige aktiviteter, fx åbent hus, forældrearrangementer, lejrskole, møder mm.

2. Årsplan
Ledelse udarbejder for hvert skoleår, en årsplan for arbejdstidens tilrettelæggelse. Arbejdsti
dens fordeling på ugens enkelte dage fastsættes af virksomheden under hensyn til såvel ar
bejdets udførelse som de pågældende medarbejdere.

3. Ulempeberegning
For planlagt arbejdstid som indebærer ulemper i form af fx ekstra lange dage og lejrskole
gælder følgende principper:

3a. Lejrskoler
I årsplanplanen beregnes en årlig lejrskole med 4 overnatninger.
Ved deltagelse i lejrskole beregnes hver arbejdsdag, efterfulgt af en overnatning som
14 timer, arbejdsdag uden efterfølgende overnatning betegnes som 9 timer. Den sæd
vanlige arbejdstid fratrækkes.
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Som kompensation for ulempen, ydes der et tillæg pt. overnatning på 300 kr.

3b. Sommerfest og Julefest
Planlagt arbejdstid til afvikling af årlig sommerfest og julefest for forældre og elever, til
lægges årligt i alt 10 timer.

3c. Forældreaften
Planlagt arbejdstid til afvikling af forældreaften tillægges 4 timer.

4. Pulje af timer til disposition
I årsplanen afsættes en pulje timer til supervision, udvikling, forberedelse, mødet mm.
Det påhviler den enkelte medarbejder individuelt at planlægge, afvikle og føre regnskab med
brug af timerne, antallet af timer til disposition kan variere fra skoleår til skoleår.

5. Forberedelse
I alle skoleuger (sommerskole undtaget) beregnes 3 timer til individuel forberedelse.

6. Overarbejde
Ved overarbejde forstås arbejde ud over det i årsplanens planlagte arbejde, inkl, de i stk. 4
og 5 nævnte timer/puljer.
Overarbejde forudsætter forudgående aftale med ledelsen.
De første 2 timer tillægges 50%, de efterfølgende tillægges 100%.
Af ledelsen pålagt arbejde på lørdage, søndage og søgnehelligdage tillægges 100 %.
Optjent overarbejde afspadseres efter aftale med ledelsen.

§ 8 Ansættelsesbeviser

Til medarbejdere omfattet af §2, udarbejdes et ansættelsesbevis, der skal indeholde de lovpligtige
oplysninger, jf. Lov om ansættelsesbeviser. Ansættelsesbrevet skal gives medarbejderen senest
en måned efter at ansættelsesforholdet er påbegyndt.

§ 9 DeItdsbeskæffigedes merarbejde

Deltidsbeskæftigede kan efter aftale udføre merarbejde op til 37 timer ugentligt.

Deltidsbeskæftigede, som ud over den aftalte faste arbejdstid udfører tjeneste, honoreres med
tilsvarende frihed. Merarbejde kan afregnes ved betaling i stedet for frihed, når arbejdskraftsituati
onen på arbejdspladsen tilsiger det. Dette sker under fornøden hensyntagen til den ansattes per
sonlige forhold.

Merarbejde betales med normal timeløn (1/1 924 af nettoårslønnen) inkl. pensionsbidrag heraf til
medarbejdere, som er omfattet af en pensionsordning.

§ 10 Sygdom

Månedslønnede medarbejdere oppebærer fuld løn under sygdom.
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§11 Barns sygedage

Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med sædvanlig tøn til pasning at et sygt barn på dettes
første og anden sygedag, hvis barnet er under 13 år, har ophold hos den ansatte og fravær er
nødvendigt af hensyn til barnet.

§ 12 Barse og adoptïon

Under fravær fra tjenesten på grund af graviditet, barsel og adoption og andet fravær af familie
mæssige årsager er de ansatte omfattet at gældende lovgivning og aftaler på det kommunale om
råde fKTO-aftale) — AftaLe om fravær at familiemæssige årsager 2000, indgået mellem KTO og
KL/RLTN.
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§ 13 Tjenestefrihed af tvingende famitiemæssige årsager

Under fravær fra tjenesten på grund af graviditet, barsel og adoption og andet fravær af familie
mæssige årsager er de ansatte omfattet af gældende lovgivning og aftaler på det kommunale om
råde (KTO-aftale) — Aftale om fravær af familiemæssige årsager 2000, indgået mellem KTO og
KL/RLTN.

§ 14 Kompetenceudvikling

1. Årlig drøftelse
Ledelse og TR afholder en årlig drøftelse om aktiviteter og indsatser på kompetenceudvik
lingsområdet.

2. Kompetenceudvikting mv.
I drøftelsen forudsættes bl.a. at indgå arbejdspladsens politik med hensyn til kompetenceud
vikling og efteruddannelse, de indsatsområder, der skal prioriteres i perioden, mål for efter-
og videreuddannelsesindsatsen i perioden og de økonomiske rammer for kompetenceudvik
(ing og efteruddannelse, herunder styring og målretning at midlerne. Medarbejderne oriente
res om resultatet af drøftelserne.

3. Overenskomstens parter anbefaler, at der udarbejdes en uddannelsespian for den enkelte
medarbejder.

§ 15 Opsigelse

1. For månedslønnede gælder funktionærlovens bestemmelser vedr, opsigelse, jf. lovens § 2,
2a, 2b samt 3.

2. Medarbejdere ansat i forbindelse med opgavebestemte særbevillinger kan i forbindelse med
særbevillingens ophør dog afskediges med I måneds varsel til en måneds udløb.
Ved overgang fra vanlig ansættelse, til arbejde i forbindelse med opgavebestemt særbevil
ling, beholder medarbejderen tidligere optjent ansættelsesforhold, herunder opsigelsesvarsel.

3. Meddelelse om uansøgt afskedigelse fremsendes til den ansatte, et eksemplar fremsendes
direkte til Socialpædagogernes Landsforbund.

4. Medarbejdere, som opsiges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, virksomhedsluk
ning eller andre på virksomheden beroende forhold, har ret til frihed med løn i op til to timer,
placeret hurtigst muligt efter opsigelsen under fornødent hensyn til virksomhedens drift, til at
søge vejledning i a-kassen/fagforeningen.
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§ 16 Fere, omsorgsfr og søgneheHigdage

1. Ferie
Medarbejderne er omfattet af den til enhver tid gældende ferielov.

2. Ferietillæg
Det særlige ferietillæg udgør 3,5 %.

3. Omsorgsfrï
Alle medarbejdere tildeles yderligere to ugers fri.
Retten til de to yderligere ugers fri forudsætter fortsat ansættelse på GMB, og udbetales ikke
som ferie ved ansættelsesforholdets ophør.

4. Seniorpolitik
Fra det fyldte 55 år gives 5 ekstra feriedage. Dagene skal som udgangspunkt afvikles i for
bindelse med sommerskole.

5. Afvikling af ferie og omsorgsfri
En uge afvikles i efterårsferien. Resterende 6 uger skal afvikles med minimum 5 uger i sam
menhæng inden for skolens sommerferie, heraf skal 3 uger afvikles i de tre uger hvor skolen
forsøges holdt lukket.

6. Overførsel af ferie
Der kan efter medarbejderens ønske overføres indtil en uges ferie i hvert ferieår. Dette kan
kun ske efter aftale med ledelsen, og der kan højst overføres 3 uger i alt.

7. Søgnehelligdage
Ud over de officielle helligdage, betragtes også 24. december og 31. december som hellig
dage.
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Kapitel 3 Timelønnede

§ 17 Timelønnede

1. Ansatte, som har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på under 8 timer, eller er ansat til højst
1 måneds beskæftigelse, aflønnes med timeløn.

2. Tilkaldevikarer

Arbejdspladsen kan desuden ansætte afløsningspersonale, som alene har timer efter behov
(tilkaldevikarer). I deres ansættelsesbeviser anføres, at arbejdstiden er varierende, og at der
ikke er et bestemt mindste timetal.

Det bør af ansættelsesbeviset fremgå, at vikarerne er timelønnede.

3. Timelønnen udgør 1/1924 afårslønnen.

4. Overgang til månedsløn
Timelønnede medarbejdere, herunder tilkaldevikarer, jf. stk. 2, overgår til aflønning med må
nedsløn fra den første i måneden efter i måneds uafbrudt beskæftigelse, såfremt de pågæl
dende et beskæftiget 8 timer ugentligt i gennemsnit eller derover.

5. Feriepenge afregnes månedsvis til feriekonto.

6. Ophævelse

For timelønnede kan ansættelsesforholdet ophæves med dags varsel. Ved sygdom betragtes
timelønnedes ansættelsesforhold som ophævet.
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Kapitel 4 Pædagogstuderende

§ 18 Pædagogstuderende

1. Lønnet praktik
Såfremt virksomheden modtaget studerende i lønnet ptaktik, reguleres løn og øvrige ansæt
telsesvilkår efter de bestemmelser, der gælder for lønnede praktikanter i regioner og kommu
ner.

2. Orientering
Ved ændring i overenskomstperioden — herunder ændring af lønniveauer — forpligtes Social
pædagogernes Landsforbund til at orientere om ændringerne.
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Kapitel 5 FæUesbestemmelser

§ 19 Diskretionspligt

Medarbejderen er underlagt tavshedspligt, herunder særligt om forhold vedrørende skolens elever,
som medarbejderen i forbindelse med ansættelsen bliver bekendt med. Tavshedspligten ophører
ikke ved ophør af ansættelsen eller elevens ophør på skolen.

§ 20 Voldgift

Ved behandling at uoverensstemmelser vedrørende overenskomstens forståelse henvises til
“Norm for regler for behandling af faglig strid”.

§ 21 Hovedaftale

___________________________

Den til enhver tid værende hovedaffale mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorgani
sationen i Danmark (LO) er gældende.

§ 22 Tillidsrepræsentanter

De ansaffe har ret til at vælge en tillidsrepræsentant. Tillidsrepræsentantens deltagelse møder og
kurset samt fravær fra arbejdet, der er nødvendigt for at tillidsrepræsentanten kan opfylde sine
forpligtelser, sker med tjenestefrihed uden lønafkortning.
Der vælges en suppleant til TR, Suppleanten aflønnes ikke, men stilles den fornødne tid til rådig
hed.

§ 23 Ikrafttræden og opsigelse

1. Nærværende overenskomst træder i kraft den 01.08.2015 og kan af hver at parterne opsiges
med 3 måneders varsel til den 31 .3, dog tidligst til den 31.3.2018.

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

Birkerød, den /

(_ t

____________________

Gte nessmde Birkerød Socialpædagogernes Landsforbund
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