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Forhåndsaftate for socialpædagoger inden tor SLs område,
gældende fra den 1. januar 2017.

Metlem Socialpædagogerne Sydjylland og Esbjerg kommune er der indgået
forhndsaftale for socialpædagoger og hjemmevejledere inden for Borger &
Arbejdsmarked, Børn & kultur og Omsorg, der er ansat efter SL’s
overenskomst for Socialpædagoger og pædagogisk personale ved
døgninstitutioner mv. (KL 64.01)

Denne aftale erstatter den tidligere aftale, der var gældende fra 1. januar
2007 med senere redaktionelle ændringer i 2009 og 2010.

FunktionslØn:

1. Praktikvejledning
For varetagelse af vejledningen at pædagogstuderende I lønnet
og ulønnet praktik, ydes et årligt pensionsglvende tillæg p kr.
7.800,- (31/3 2000-niveau).

Tillægget udbetales ved afslutning at praktlkperioden.
Der ydes kun tillæg i de tilfælde hvor ledelsen har udnævnt en
praktikvejleder, og der ydes kun ét tillæg pt. praktikvejleder.

For lønnet praktik skal udbetalingen altid svare til et beløb for 6
måneder, og for ulønnede svare til et beløb for 3 måneder.
Ændres praktikperioden, skal de 6 og 3 måneder ændres
tilsvarende.

Tillægget gradueres ikke efter ansættelsesbrøken.

2. Ferïekoloni
Tit ansatte der deltager i feriekoloni ydes følgende tillæg pr.
døgn:

1. hverdage kr. 350,- (31/3 2000-niveau)
2. søn- og helligdage kr. 700,- (31/3 2000-niveau)

Det er desuden aftalt, at den enkelte institutionsleder, i forhold til
arbejdstidsreglerne, har mulighed for at lade den ansatte f
godskrevet op til 10 timer pr. døgn. Det konkrete timetal, inden
for denne ramme, aftales med tillldsrepræsentanten.
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Feriekoloni skal etableres i.h.t. arbejdsmlljølovens
hviletidsbestemmelser.

Kva lifikationslØn:

1. Diplomuddannelse
Efter gennemførelse af en Diplomuddannelse svarende til 60
ECTS-polnt, ydes et årligt tillæg på kr. 6.700,- (3 1/3 2000-
niveau). Tillægget gradueres efter ansættelsesbrøken.

Generelt
Udover aflønningen i henhold til forhåndsaftalen kan der indgås
individuelle aftaler om funktions- og kvalifikationsløn.

Opsigelse
Aftalen kan af begge parter skriftligt opsiges med 3 måneders varsel til
udløb ved en måneds udgang.

Esbjerg, den 4. november 2016

Socialpædagogernes landsforbund Esbjerg Kommune

Michael Madsen Benne Bach
Kredsformand Forhandlingsleder
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