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Den 19. marts 2020

Forhéndsaftale mellem Julemerkefonden og Socialpaedagogernes

Landforbund (kredsene i Nordjylland, Sydjylland, Midtsjelland og

Nordsjaelland) p5 lokal |¢ndannelse inden for det socialpaedagogiske

omréde

Julemaerkefondens I¢npolitik viI til enhver tid vaere underlagt overenskomst indgéet mellem

socialpaedagoger og pæclagogisk personale ved d¢gninstitutioner m.v., overenskomst for omsorgs- og

pædagogmedhjælpeke og Kommunernes Landsforening (KL). Julemaerkefonden forpligter sig til at

udm¢nte eventuel forlods finansiering til lokal |¢ndanne|se, som aftales i overenskomsten.

1. Funktions|¢n

Pé omrédet for funktionsl¢n er der forhéndsaftalt følgende

o Tillidsrepraesentant — det er forhéndsaftalt at der ydes et 5r|igt tillaeg p5 6.000 kr. (31.03.00 —

niveau).

o Arbejdsmiljeirepraesentant — det er forhéndsaftalt at der fra den 1. april 2020 ydes et érligt tillaeg pé

4.000 kr. (31.03.00 - niveau).

o Praktikvejleder for paedagogstuderende — det er forhéndsaftalt at der ydes et érligt tillaeg pé 8.800

kr. (31.03.00 — niveau). For ¢velsespraktikanter ydes tillægger i hele den aftalte praktikperiode

(typisk syv uger) uagtet, at vedkommende stopper før tid. For I¢nnede praktikanter, som stopper

før tid, ydes tillægger i maksimalt fire uger efter praktikstoppet.

o Kommunikationsmedarbejdere -— det er forhéndsaftalt at der fra den 1. april 2020 ydes et érligt

tillaeg pé 6.000 kr. (31.03.00 — niveau). Hvis kommunikationsopgaven pé et Julemaerkehjem

timemaessigt er delt p5 flere medarbejdere, sé deles funktionstillaegget forholdsmaessigt i forhold til

antallet af tildelte kommunikationstimer. Det henvises til referat fra møde mellem SL, TR og

Julemaerkefonden af 3. marts 2020 i relation til hvilke vilkér funktionen som

kommunikationsmedarbejder varetages under.

2. Kvalifikationsl¢n

P5 omrédet for kvalifikations|¢n er der forhéndsaftalt følgende

o Gennemf¢relse af uddannelse p5 diplomniveau eller derover, som er skriftlig forhéndsaftalt med

forstanderen eller dokumenteret ved ny ansaettelse —- det er forhéndsaftalt at der ydes to l¢ntrin

ved bestéet eksamen.

Forhéndsaftalen kan til enhver tid genforhandles/aendres ved enighed mellem parterne. Udgangspunktet

for genforhandling/aendring af forhéndsaftalen er ikke n¢dvendigvis en opsagt aftale.

Forhéndsaftalen kan opsiges med tre méneders varsel. Dog tidligst pr. 1. april 2019.

Forhéndsaftalen traeder i kraft den 1. oktober 2017.
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Med enighed am nærværende forhéndsat‘tale afløses dukumenteme'.

a korij ndsafcale mellem Julemaerke fonden og Sodalpadagogeme und-forbund (kredsene

Nordjynand, Sydjylland, Midtjyfland cg Nbrdsjafla nd} p5 lod-al lande‘bnelse Ingen for det
·

socialpadagogiske omréde padagoger cg padagogmedhjaelpere ansat p5 Julemarkehjemmene ;

Danmari und-skrevet den 10. juni 2015.

For Sociaipadagogemes Landsforbund

Den 19. mans 2020
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