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GENERELT

Denne aftale erstatter tidligere indgået forhndsaftale pr. 1.4.2011 og omfatter
de institutioner, der fremg& af forsiden. Endvidere erstatter denne aftale også
den først indgede aftale pt. 1.4.20 13, hvor Integrationen ikke var omfattet.

Alle tillæg i denne aftale anføres i 31.3.2000 niveau og udbetales i forhold til
beskæftigelsesgraden for de enkelte ansatte - medmindre andet er aftalt under
det enkelte punkt. Alle tillæg er pensionsgivende — med mindre andet et aftalt
under det enkelte punkt.

Praktikvejledning

Til assistenter/socialpædagoger og hjemmevejledere det fungeret som
praktikvejledere, udbetales et pensionsgivende årligt tillæg p kt. 9.100.

Tillægget udbetales månedsvis bagud til de personer, der vejleder lønnede
studerende eller øvelsespraktikanter. Hvis det undtagelsesvis forekommer, at 1
person vejleder 2 studerende p samme tid, udbetales der kun i tillæg.

Tillægget gradueres ikke efter ansættelseskvota.

Deltagelse i feriekoloni

Feriekolonitillæg og den tidsmæssige afregning til medarbejderne for at
deltage i feriekolonier forhandles decentralt mellem tillidsrepræsentanten og
lederen p den enkelte institution. Disse aftaler benævnes LOKALAFrALER. Der
skal foreligge en af begge parter underskrevet lokalaftale, som indsendes til
Intern Service — Personale og Socialpædagogerne Sydjylland.

Der kan ikke aftales kolonitillæg, der er mindre end de beløb, der fremgår af
Aftale om deltagelse i koloniophold og ferierejser for grupper til pædagogisk
personale ved døgninstitutioner mv. (KL 64.21).

Bemærkning: Feriekolonitil/æg kan inkluderes i en eventuel
ulempegodtgørelse.

Uddannelse

For gennemført relevant pædagogisk diplomuddannelse gives der et årligt
pensionsgivende tillæg p kr. 6.700 årligt. Diplomuddannelse svarer til et
rsværk og udgør 60 ECTS.
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Øvrïg kvalifikationsløn

øvrig kvalifikationsløn forhandles individuelt p den enkelte institution.

Opsigelsesbestemmelser

Nærværende forhndsaftale er gældende fra 1. april 2013 til 31. marts 2015.
Indtil fly aftale er genforhandlet udbetales løntrin og tillæg som anført i denne
aftale.

De aftalte tillæg kan dog til enhver tid opsiges af parterne til udgangen af en
måned med et skriftligt varsel p 3 måneder.

For Socialpædagogernes Landsforbund For Vejen Kommune

Dato SL, Michael Madsen Dato Kirsten l5yrholm
Social- og ældrechef
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