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Emne: Lokataftale mellem Børnefamitiehuset og PFF Sydjylland
ved
rørende ansatte under Børn efamlieh uset

Det kan oplyses, at aftalen indgås i henhold til 6, stk. 4 jævnfø
r overens
komsten mellem KL og PFF Sydjylland for pædagogisk uddannet person
ale,
der ansættes inden for det forebyggende og dagbehandlende område.
Den daglige arbejdstid tilrettelægges indenfor tidsrummet kl. 8.00
på hverdage.
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Arbeftie pâ lørdage:

Der kan forekomme arbejde om lørdagen, dog max. hver anden lørdag
. Så
fremt der opstår lørdagsarbejde med kortere varsel end 4 døgn, ydes
der et
tillæg på kr. 573,55 (31/3-2000 niveau).
Når den pågældende medarbejder arbejder om lørdagen vil arbejdstiden
mi
nimum være 5 timer.
Der kan ikke pålægges at arbejde mindre end 5 timer medmindre mçdarb
ej
deren ønsker dette.
Timerne om lørdagen indregnes i den ugentlige norm på 37 timer.
Medarbejderne honoreres for effektiv tjeneste på lørdage mellem kl. 08.00
og 24.00 og betales med et tillæg på kr. 40,81 (31/3-2000 niveau) pt. time,
betegnet pt. påbegyndt halve time.
Ved akutte behov under 4 døgn er det frivilligt om medarbejderen vil
arbejde
om lørdagen.

Denne akt er unddraget aktïndsigt henhold til offentlighedslovens
§ 7 og forvalt
ningslovens § 12 jævnfør dog offentlighedslovens
§ 11 og_forvaftningslovens § 12
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Kommune

Arbejde på søndage:
Arbejde p søndage vU som udgangspunkt være pIag
t.
Nr den pgældende medarbejder arbejdet om søndag
en, vil arbejdstiden
minimum være 5 timer.
Det kan ikke pålægges at arbejde mindre end 5 timer
medmindre medarbej
deren ønsker dette.
Pålagt arbejde p søndage afregnes efter gældende regler
1:1 + 100 %.
Tillægget udbetales og der gives frihed for timerne.
Ikrafttrædelse:
Ovenstående aftale er gældende fra 1. januar 2012.
Opsigelse:
Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel.
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