
Udfyld alle de lysegrå felter

Forvaltning

Kommune

  på den ene side

 og Socialpædagogerne kreds Sydjylland på den anden side. 

Aftalen er gældende for arbejdspladserne:

 i

Ansættelser

Forberedelse

Deltagelse

Forhandling/aftale om løn

Kommune

Forberedelse

Formøde

Deltagelse

I kommune

Deltagelse i info møder for personalegrupper 

Aftalegrundlag: MEDAFTALENS (§ 11 stk 1, 2, 3 og 4 )

Kommune

V.leder

Skema til aftale om TR´s tidanvendelse

Aftalegrundlag: MEDAFTALENS  (§ 11 stk. 3) samt 

procedureaftale for lokal løndannelse

Opfølgning

Transport

Aftalegrundlag: Rammeaftale om medbestemmelse og 

medindflydelse (§ 2, § 7 stk 2 samt bemærkning i § 7) samt 

lokalaftale om samme

MED - udvalg

Mødedeltagelse

Opfølgning

Transport

Arbejdsplads(er)

Nedenstående aftale sker i henhold til Rammeaftale om medbestemmelse og medindflydelse § 14 stk. 

2 og er indgået mellem:

Tidsforbrug ved forudsigelige TR - aktiviteter

Aktivitet Antal timer pr. år

Forberedelse

Kontakt med baglandet

Dagsordensmøde m. leder

Kontakt med baglandet



 i

Netværksmøder

Deltagelse i møde

Efterreflektion med medlemmet

Transport

Lønforhandling/aftaler

Aftalegrundlag: Fællesaftalen om løndannelse, MED aftalens § 11 

stk 4  samt procedure-aftale

Transport

Mødedeltagelse

Aftalegrundlag: Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og 

samarbejdsudvalg § 8

Forhandling

Opfølgning

Aftalegrundlag: MED-aftalen §15

Aftalegrundlag: MED-aftalen §15

Træffetid

Behandling af henvendelser

Opfølgning

Transport

TR - Uddannelse

Deltagelse i TR-møder

Aftalegrundlag: MED-aftalen §11

Forberedelse

Juridisk grundlag: Forvaltningsloven ( eks. § 8, § 9, § 19, § 21) 

Kommune

Forberedelse sammen med baglandet

Forberedelse

Antal oplyste timer (akutfond)

Henvendelse fra medlememr

Aftalegrundlag: MED-aftalen §11

Antal oplyste timer (akutfond)

Transport

Dialog med ledelsen

Møde med afdelingsleder

Møder med virksomhedsleder

Transport

Introduktion

Transport

Bisidder (tj.samtaler, sygefravær m.m.)

Forberedelse med medlemmet



Gennemsnitlige ugentlige TR timer (Fravær)

Ovenstående aftale tilsidesætter ikke bestemmelsen om at TR skal tildeles den nødvendige tid.

Ovenstående inkluderer ikke tid såfremt TR deltager i OmrådeMED, SektorMED og HMU

Aftalen evalueres senest dato

For

TR/ Faglig sekretær LEDER

For Socialpædagogerne

TR er forpligtet til at registrere den faktiske tidsanvendelse på ovenstående, således at dette kan indgå i en 

evaluering

I alt pr. år:                                           Alle ovenstående timer lægges sammen

Kommune

Gennemsnitlige ugentlige TR timer eksl. Akut ref timer

  alle timer deles med 45

Alle timer minus timerne i de 2 gule felter deles med 45


