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Kapitel 1 

§ 1. Omrade 
Stk. 1. 
Overenskomsten omfatter paedagogmedhjaelpere og pa=dagogiske assistenter (tidligere 
pwdagogmedhjeelpere med Peedagogisk Grunduddannelse, PGU), ansat i godkendte 
privatinstitutioner oprettet i henhold til dagtilbudsloven: 

1. § 19, stk. 4 og 5 — Daginstitutioner 

og institutioner i henhold til dagtilbudsloven efter aftale med kommunalbestyrelsen: 

2. § 52, stk. 4 og 5 - Fritidshjem 

og institutioner i henhold til dagtilbudsloven: 

3. § 66 stk. 4 og 5 — Fritids- og ungdomsklubber, Nor der fvores kontrol med bornenes 
fremmode, samt 

4. § 101 og § 102 — Puljeinstitutioner. 

Ovenst6ende er gmldende for ansatte i institutioner hvor institutionsbestyrelsen har bemyndiget 
FOBU til at indg6 overenskomst for institutionen. 

§ 2. Ansar'ttelsesformer 
Stk. 1. 
Den almindelige ansaottelsesform efter denne overenskomst er ansaettelse p6 m6nedslon. 
Ved stillingsledighed tilbydes deltidsansatte mulighed for forogelse of den gennemsnitlige ugentlige 
arbejdstid op til fuld tid — under hensyntagen til den enkelte ansatte og institutionens drift, jf. 
gaeldende lovgivning. 

Ansaettelse p6 timelon kan ske for vikarer og andre tidsbegraensede ansatte, der ansaettes til 
beskoeftigelse of hrojst 1 maneds varighed. 

Stk. 2. 
Anseettelse finder normalt sted uden tidsbegrmnsning. Tidsbegraenset ansoettelse kan, n6r der 
foreligger objektive kriterier, f.eks. benyttes ved: 

1. vikariater for ansatte med hel eller delvis tjenestefrihed i et bestemt tidsrum (barselsorlov, 
uddannelsesorlov eller lignende) 

2. vikariater ved sygdom 
3. vikariater, jvf. 1. og 2. kan forlwnges, hvis der foreligger objektive begrundelser herfor 
4. varetagelse of en bestemt arbejdsopgave of begraenset varighed. 

Stk. 3. 
Ved ansaettelse i en tidsbegreenset selvudlobende periode, kan denne periode alene forlaenges efter 
aftale med FOA-afdelingen. 

Stk. 4. 
S6fremt der pa institutionen oprettes stillinger p6 saerlige vilk6r, f.eks. skAnejob, seniorjob, 
jobtraening eller arbejdsprovning, aftales Iron- og ansaettelsesvilk6r mellem institutionen og FOA Fag 
og Arbejde. 
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Kapitel 2 

§ 3. Funktionaerloven 
Funktionaerloven geelder for ansatte efter naervaerende overenskomst, medmindre andet er aftalt, jf. §§ 8, 28 
og 29. 

§ 4. Anseettelsesbevis 
Institutionen skal ved ansaettelser handle i overensstemmelse med den til enhver tid gaeldende lov 
om ansmttelsesbeviser (Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lonmodtageren om vilkarene 
for a nsaettelsesforh old et). 

De centrale parter orienteres snarest muligt of institutionen om nyansaettelser of manedslonnede, 
eventuelt ved fremsendelse of kopi of lonseddel. 

§ 5. Ferie 
Stk. 1. 
Ferieloven gaelder med de afvigelser eller pra-ciseringer, der er aftalt nedenfor. 

Stk. 2. 
Den ansatte optjener ret til fem ugers betalt ferie med 2,08 dage for hver maneds anseettelse i 
feriearet — svarende til 15,42 timer for en fuldtidsansat. 
FerieAret gar fra 1. september til 31. august. 
De fem ugers ferie afholdes som samtidighedsferie. Det betyder, at ferie kan afholdes Iobende med 
optjening. Feriedage kan afholdes maneden efter, at de er optjent. 

Bemaorkning: 
De fem ugers ferie afholdes fra 1. september til 31. december det folgende ar 
(ferieafholdelsesperioden — 16 maneder) 

Stk. 3. 
Ved tiltra:den eller fratrarden pa en anden dato end den 1. i en maned samt ved ansaettelse of en 
kortere varighed end 1 maned, beregnes optjente ferietimer i forhold til ansaettelsens varighed og 
gaeldende beska.-ftigelsesgrad. 
Ved fuldtidsbeskeeftigelse optjener den ansatte 0,514 ferietime pr. kalenderdag dog maksimalt 15,42 
ferietimer pr, maneds ansmttelse. 
Ved deltidsbeskoeftigelse of kortere varighed end en 1 maned, optjener den ansatte ferietimer som 
en forholdsmaessig del of optjente ferietimer pr. arbejdsdag for en fuldtidsbeskaeftiget. 

SM. 4. 
Ferie kan afholdes som forskudsferie. 
En arbejdsgiver og den ansatte kan aftale, at den ansatte kan holde betalt ferie pa et tidspunkt, hvor 
ferien endnu ikke er optjent. Den afholdte ikke-optjente ferie fradrages i ret til betalt ferie, som 
derefter optjenes. Aftalen skal vaere skriftlig mellem arbejdsgiver og den ansatte. 

Bemwrkning: 
Der kan ikke aftales mere ferie afholdt pa forskud, end der kan optjenes inden 
feriearets udlob. 
Fratrc—;,der den ansatte inden den forskudte ferie er optjent, vil der ske modregning i 
lonnen for de manglende optjente feriedage. 

Stk. 5 
Til ansatte, der holder ferie med Ion, ydes ferietillwg pA 1 %. 
Ferietillaegget udbetales to gange Arligt. 
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For perioden fra 1. september til 31. maj sker udbetaling sammen med lonnen for maj m6ned. 
Ferietillaeg for den resterende del of ferieAret (fra 1. juni til 31. august) udbetales sammen med 
lonnen for august mAned. 

Bemagrkning: 
Udoverferietillaggget pa 1 % ydes et forhojet ferietillwg pci 0,95 %. Det forhojede 
ferietillagg optjenes i et kalender6r og udbetales senest med lonnen 1. maj det 
efterfolgende kalender6r. 

Stk. 6. 
Lon under Eerie ydes med den fast pAregnelige Ion pa ferietidspunktet. Lonnen beregnes i forhold til 
beskaeftigelsesgraden pa optjeningstidspunktet jf., Ferieloven § 17. 

Stk. 7. 
Arbejdsgiveren og den ansatte kan aftale, at optjent ferie udover 20 dage (fire uger pr. ar) kan 
overfores til folgende ferieafholdelsesperiode. En s6dan aftale skal vaere skriftlig og kan omfatte 
savel et som feere pa hinanden folgende br. Aftalen skal indeholde de naermere vilkar for afviklingen 
of den overforte ferie. 

Stk. 8. 
Er en ansat helt eller delvist afskAret fra at holde optjent betalt ferie pa grund of en feriehindring 
inden ferieafholdelsesperiodens udlob (31. december) overfores op til fire ugers 6rligt betalt ferie til 
den efterfolgende ferieafh old elses period e. 

Bema-rkning: 
Feriehindring er for eksempel sygdom og barsel. 

§ 5a 6. ferieuge 
Stk. 1. 
Der ydes et forhojet ferietillarg p6 0,95 % 
Det forhojede ferietillaeg optjenes i et kalender6r og udbetales senest 1. maj det efterfolgende 
kalender6r. 

Bema=rkning: 
Udover det forhojede ferietilla g,  har den ansatte ret til seerlig feriegodtgorelse pa 1 % 
efter § 5. 

Stk. 2. 
Den ansatte optjener 0,42 dages ferie til 6. ferieuge for hver m6neds ansmttelse i et kalenderk 
(optjenings6r januar — december) — svarende til 3,083 6. ferieugetimer for en fuldtidsansat. 
Den 6. ferieuge afholdes som forskudt ferie. 

Bemwrkning: 
Den 6. ferieuge afvikles i afholdelsesperioden fra 1. maj til 30. april som folger efter 
optjeningsket. 
Den optjente 6. ferieuge afholdes efter den ansattes onske, medmindre arbejdets 
udforelse hindrer dette. Disse dage kan afholdes som enkeltdage. Det forudsaettes, at 
den ansatte giver besked om afviklingen A tidligt som muligt. 
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Stk. 3. 
Ved tiltreeden eller fratraeden pa en anden dato end den 1. i en maned samt ved ansaettelse of en 
kortere varighed end 1 maned, beregnes optjente 6. ferieugetimer i forhold til ansaettelsens varighed 
og gaeldende beskwftigelsesgrad. 
Ved fuldtidsbeskaeftig else optjener den ansatte 0,103 ferietime pr. kalenderdag dog maksimalt 3,083 
6. ferieugetimer pr. maneds anseettelse. 
Ved deltidsbeskmftigelse of kortere varighed en 1 maned, optjener den ansatte 6. ferieugetimer sour 
en forholdsmmssig del of optjente 6. ferieugetimer pr. arbejdsdag for en fuldtidsbeskaeftiget. 

Stk. 4. 
Den 6. ferieuge kan, efter den ansattes onske, udbetales ved afholdelsesperiodens udlob. 
Udbetaling sker efter skriftlig anmodning senest den 1. december. 

Bema-arkning: 
1 beregningen indg6r de samme londele som ved fratrwden. 

Stk. 5. 
For ansatte, der holder ferie med feriegodtgorelse, afregnes en kontant godtgorelse for optjent 6. 
ferieuge med et belob, der udgor 2,5 % of den ferieberettigede Ion. 
Lon under ferie ydes med den fast paregnelige Ion pa ferietidspunktet. Lonnen beregnes i forhold til 
beskmftigelsesgraden pa optjeningstidspunktet jf., Ferieloven § 17. 

Stk. 6. 
Ved fratraeden afregnes en kontant godtgorelse for optjent ikke afholdt 6. ferieuge. Godtgorelsen 
udgor 2,5 % of den ferieberettigede Ion. 

§ 5 b Sygdom og ferie 
Stk. 1. 

En ansat, der er syg eller sygemeddt, nar ferien begynder, har ret til at f6 ferien suspenderet. 

Stk. 2. 
Hvis ferien suspenderes efter stk. 1, fastsaetter arbejdsgiver efter droftelse med den ansatte, 
hvornar erstatningsferien afholdes. Arbejdsgiver kan forlange laegeerklaering til dokumentation of 
sygdommen. 

Bemasrkning: 
En ansat, der er syg, nar ferien begynder, skal normalt sygemelde sig overfor 
arbejdsgiveren ved arbejdstids begyndelse den forste feriedag, medmindre der gaJlder 
andre regler om sygemelding for ansasttelsesforholdet. Den ansatte kan til gengwld 
kra?ve ferien udskudt til senere afholdelse i en periode, der fastswttes of 
arbejdsgiveren efter droftelse med den ansatte. 

Stk. 3. 
En ansat omfattet of stk. 1, som bliver rask for den planlagte ferieperiode, er ovre, har ret til i 
forla:ngelse of sin raskmelding at holde den resterende del of den planlagte ferieperiode, safremt 
den ansatte ved sin raskmelding giver besked herom. 

Bemwrkning: 
Der kan opstb det et praktisk problem, hvis den ansatte ikke har mulighed for at 
sygemelde/raskmelde sig over for arbejdsgiveren som folge of en kollektiv ferielukning. 
l sadanne situationer er det vigtigt, at den ansatte sikrer sig dokumentation for, at den 
ansatte har forsogt at komme i kontakt med arbejdsgiveren, fx ved at sende en SMS 
eller en mail. 
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Hvis den ansatte ikke onsker at holde den planlagte ferie i forlxngelse of 
raskmeldingen, skal den ansatte genoptage arbejdet ved raskmelding. Hvis 
arbejdspladsen er ferielukket, kan den ansatte dog ikke genoptage arbejdet, men ma 
holde ferien. 

Stk. 4. 
En ansat, som bliver syg under ferien, har mod laegelig dokumentation ret til erstatningsferie efter i 
alt 5 sygedage under ferie i samme feriear. En ansat, som ikke har vaeret ansat hos arbejdsgiveren i 
hele feriearet, har ret til erstatningsferie efter et forholdsmmssigt faerre antal sygedage. 

Bemaarkning: 
De 5 feriedage (karensdage) ved sygdom under ferie kan ligge pa savel arbejdsdage 
som arbejdsfrie dage, hvor der afholdes ferie pa dagen. 

Den ansatte opnar ret til erstatningsferie fra den dag, hvor den ansatte meddeler 
sygdommen til arbejdsgiveren, medmindre sarrlige omstmndigheder gar sig gwldende. 
Kan erstatningsferie ikke holdes i ferieafholdelsesperioden pa grund of sygdom, holdes 
ferien i den efterfolgende ferieafholdelsesperiode. Det er den ansatte, der betaler den 
lwgelige dokumentation. 

§ 6. Anden frihed 
Stk. 9. 
Der kan gives tjenestefrihed (orlov) uden Ian, hvis det er foreneligt med arbejdet. 

Stk. 2. 
Efter anmodning i hvert enkelt tilfaelde, og hvor det er foreneligt med tjenestens tarv, har ansatte 
adgang til ekstraordinaer tjenestefrihed uden Ian i det omfang og til de uddannelser, der fremgar of 
de til enhver tid gaeldende regler for voksenuddannelsesstotte. Anmodningen om tjenestefrihed 
efter denne bestemmelse skal fremsaettes over for institutionens ledelse hurtigst muligt, dog 
minimum med et varsel pa 2 kalendermAneder. 

Bemwrkning: 
Parterne er enige om, at bestemmelserne vedr. kompetenceudvikling og kompetence-
udviklingsplaner jf. § 27, naturligt giver adgang til at drofte tjenestefrihed i henhold til 
§ 6, stk. 2. 

Stk. 3. 
Institutionen har ansvaret for, at der er en ledig stilling efter endt tjenestefrihed medmindre andet er 
aftalt. 

§ 7. Seniorfridage 
Manedslonnede ansatte far ret til seniorfridage med seedvanlig Ian fra og med det kalenderar, hvor 
de fylder 55 ar. Dagene kan afvikles som halve eller hele fridage, og kan aftales overfort til naaste 
kalenderar. Retten er uafhaengig af, hvornar den enkelte er ansat i institutionen. 

Dagene fordeler sig saledes: 
De kalenderar, hvor den ansatte fylder 55, 56 og 57 ar: ret til 5 seniorfridage. 
Det kalenderar, hvor den ansatte fylder 58 ar: ret til i alt 7 seniorfridage. 
Det kalenderar, hvor den ansatte fylder 59 ar: ret til i alt 8 seniorfridage. 
Fra og med det kalenderar, hvor den ansatte fylder 60 ar: ret til i alt 9 seniorfridage. 

Ikke-afholdte seniorfridage udbetales ved ansaettelsesforholdets ophor. 



§ 8. Barsel 
Stk. 1. 
Reglerne om barsel og fodsel folger reglerne i Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barsels- 
loven), med de afvigelser eller prwciseringer, der er aftalt nedenfor. 

Stk. 2 
Ved frava:r fra arbejdet pa grund of undersogelser og behandling for barnloshed, sour skyldes 
sygelige forhold, har den ansatte ret til fuld Ion under sygdom. 

Bemwrkning: 
Bestemmelsen omfatter alle ansatte, der undersoges og/eller behandles for barnloshed, 
som sky/des sygelige forhold. Det er ikke afgorende, hvem of parterne der er 6rsag til 
barnlosheden, men det er en foruds5etning for rotten til fravwr med Ion, at den ansatte 
undersoges eller behandles. Det er en laggelig vurdering, om der er tale om et sygelggt 
forhold. Der kan evt. indg6s aftale efter lov om sygedagpenge § 56, hvis betingelserne er 
opfyldt. Ansatte, som ikke er berettiget til fuld Ion under sygdom, har ref til 
sygedagpenge efter sygedagpengelovens bestemmelser herom. 

Fravaer i denne forbindelse soges s6 vidt muligt lagt udenfor arbejdstid, safremt dette er muligt. 

Stk. 3. 
En kvindelig ansat har ret til Ion under favaer fra arbejdet til gravid itetsundersogelser, nar fraveeret 
er foreneligt med forholdene pa arbejdspladsen. 

Stk. 4. 
For fodsel har en kvindelig ansat ret til fravaer fra arbejdet med soedvanlig Ion fra det tidspunkt, hvor 
der skonnes at vane 8 uger til fodslen. 

Stk. 5. 
En kvindelig ansat har ret til fravwr fra arbejdet med saedvanlig Iran p6 grund of graviditet tidligere 
end 8 uger for forventet fodsel, hvis betingelserne efter barselsloven er opfyldt. 

Stk. 6. 
Efter fodslen har moderen ret til favaer fra arbejdet med sc-edvanlig Iran i indtil 14 uger. Faderen har 
ret til fravwr fra arbejdet i 2 uger i sammenhmng med smdvanlig Ion i forbindelse med sit barns 
fodsel. De 2 uger kan, efter aftale med arbejdsgiveren, placeres p6 et andet tidspunkt inden for de 
forste 14 uger efter fodslen. 

Stk. 7. 

	

1 1_ L___i_ 	 LL__L~J_ 	L__ 	 L__ 	L__ 	L_ dot:  

	

i tiislutriing til udirobet al de irors~e 	uger efter i~ous ei~ liar en ansat Pet til navaer Ira aiuejuei. 
Moderen har ret til 6 uger med saedvanlig Ion. 
Faderen har ret til 7 uger med saedvanlig Ion. 
Rotten til fravarr med Ion bortfalder, hvis den reserverede Ion til henholdsvis moderen eller faderen 
ikke benyttes. 

Herudover har enten moderen eller faderen ret yderligere 6 ugers favaer med Ion. Disse 6 uger kan 
fordeles mellem foraeldrene efter eget valg. 
Fravaeret afholdes inden barnets 46. uge. 
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Stk. 8. 
Hvis barnet er dodfodt, dor eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fodslen, har hver of 
foraeldrene ret til fravagr med saedvanlig Ion i indtil 14 uger efter barnets dod eller bortadoption. 
Hvis moderen efter fodslen lider of en graviditetsbetinget sygdom, forlaenges hendes fravaers- og 
dagpengeret samt retten til seedvanlig Ion med hendes sygdomsperiode, dog hojst indtil 
udlobet of den 46. uge efter fodslen. 

En ansat, der udnytter sin ret til fravaer, fordi barnet er dodfodt, dor eller bliver bortadopteret inden 
den 32. uge efter fodslen, skal uden ugrundet ophold underrette sin arbejdsgiver herom. S6fremt 
den ansatte har afgivet varsel, bortfalder de afgivne varsler, og arbejdsgiveren skal uden ugrundet 
ophold varsles pA ny. 

Pr. 1. april 2022 gaglder folgende: 

Hvis barnet er dodfodt eller dor inden det fyldte 18. 6r har hver of foraeldrene ret til fravaer med 
smdvanlig Ion i indtil 26 uger efter barnets dod. Udnyttes retten efter denne bestemmelse udsaettes 
retten til fravaer med Ion efter stk. 6 for et andet barn. Udsat fravaer skal vase udnyttet, inden barnet 
fylder 9 ar. 

Hvis moderen lider of en graviditetsbetinget sygdom, forlmnges hendes fravaers- og dagpengeret 
samt retten til sa:dvanlig Ion med hendes sygdomsperiode, dog hojst indtil udlobet of den 46. uge 
efter fodslen. 

Hvis barnet bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fodslen, har hver of foraeldrene ret til fravaer 
med saedvanlig Ion i indtil 14 uger efter barnets bortadoption. Hvis moderen efter fodslen lider of en 
graviditetsbetinget sygdom, forlaenges hendes fravaers- og dagpengeret samt retten til seedvanlig 
Ion med hendes sygdomsperiode, dog hojst indtil udlobet of den 46. uge efter fodslen. 

En ansat, der udnytter sin ret til frava.-r, fordi barnet er dodfodt, dor eller bliver bortadopteret inden 
den 32. uge efter fodslen, skal uden ugrundet ophold underrette sin arbejdsgiver om dette. SAfremt 
den ansatte har afgivet varsel, bortfalder de afgivne varsler, og arbejdsgiveren skal uden ugrundet 
ophold varsles p6 ny. 

Onsker den ansatte efterfolgende at aendre fravaerets Iwngde, skal arbejdsgiver p6 ny varsles uden 
ugrundet ophold. 

En ansat som onsker at overg6 fra fravaer efter stk. 8 til fravaer efter stk. 7 for et andet barn, skal 
underrette sin arbejdsgiver om dette senest 4 uger inden udlobet of det varslede fravaer. Hvis det 
varslede fravaer er under 4 uger, skal den ansatte uden ugrundet ophold underrette arbejdsgiver om 
overgang til fravaer efter stk. 7. 

Stk. 9. 
Arbejdsgiveren har i de perioder, hvor der ydes saedvanlig Ion ret til de dagpenge, som den ansatte 
ellers ville have haft ret til fra kommunen, jf. barselsloven. 

Stk. 10. 
Retten til fuld Ion efter fodslen er betinget af, at arbejdsgiveren kan fA udbetalt de fulde dagpenge, 
som den ansatte vil have ret til, jf. barselsloven. 

Stk. 11. 
En ansats ret til fravaer med saedvanlig Ion i forbindelse med fodsel kan forlaenges eller udsaettes i 
forbindelse med barnets ophold p6 sygehus. Opholdet skal lmgeligt dokumenteres. 
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Stk. 12. 
Der indbetales pensionsbidrag til ansatte under barselsorlov i den ulonnede del of fravaersperioden 
(dagpengeperioden). 
Der kan maksimalt indbetales pensionsbidrag, der svarer til 20 ugers orlov. Ved modtagelsen of 
nedsatte dagpenge ved forlaenget orlov, indbetales der tilsvarende forholdsmaessigt. 
Pensionsbidraget er det bidrag, der blev indbetalt for orloven blev p6begyndt med de reguleringer 
og overenskomstmmssige aendringer og fornyelser, samt lokalt og centralt aftalte tillaeg, der swttes i 
kraft i lobet of perioden. 

Bemaorkning: 
Eftersom pension og Ion sidestilles, optjenes der almindelige ferierettigheder Uf. § 5) i den 
ulonnede del of dagpengeperioden. 

§ 9. Adoption 
Stk. 1. 
Reglerne om adoption folger reglerne i barselsloven med de afvigelser eller praeciseringer, der er 
aftalt nedenfor. 

Stk. 2. 
SAfremt afgiverlandets myndigheder stiller krav om, at den adoptionssogende eller de adoptions-
sogende wgtefmller skal opholde sig i afgiverlandet inden modtagelsen of barnet, har en ansat ret til 
fravaer med saedvanlig Ion i en tilsvarende periode, dog maks. 8 uger for modtagelsen of barnet. 
Dokumentation for afgiverlandets krav om ophold og omfanget heraf, skal foreligge og gives til 
arbejdsgiveren sa tidligt som muligt. 

Stk. 3. 
En ansat har ret til fravaer med saedvanlig Ion i op til 1 uge for modtagelse of et adoptivbarn fra 
Danmark, jf. § 8, stk. 4, i barselsloven, hvis barnet ikke allerede har ophold i adoptantens hjem. Det 
er en forudsaetning, at adoptanten of hensyn til barnet opholder sig p6 det sted, hvor barnet befinder 
sig inden modtagelsen. Retten til fravaer med saedvanlig Ion kan forlmnges i op til yclerligere en uge, 
hvis opholdet bliver Imngere end en uge of arsager, som ikke kan tilregnes den kommende 
adoptant. 

Pr. 1. april 2022 gadder folgende: 

Hvis barnet dor inden de fyldte 18 6r, har hver of adoptanterne, herunder kommende adoptanter, ret 
til saedvanlig Ion i indtil 26 uger efter barnets clod. 

Udnyttes retten efter denne bestemmelse udsaettes retten til frav,r med Ion efter stk. 4 for et andet 
barn. Udsat fravaer skal vaere udnyttet inden barnet fylder 9 ar. 

En ansat, der udnytter sin ret til fravaer, fordi det adopterede barn dor inden det fyldte 18 6rjf. stk. 6 
skal uden ugrundet ophold underrette sin arbejdsgiver om fravaeret, herunder fravaerets laengde. 
Safremt den ansatte har afgivet varsel, bortfalder de afgivne varsler, og arbejdsgiveren skal uden 
ugrundet ophold varsles p6 ny. 

Onsker den ansatte efterfolgende at eendre fravmrets laengde, skal arbejdsgiver pa ny varsles uden 
ugrundet ophold. 

En ansat som onsker at overga fra fravaer efter stk. 4 til fravaer efter stk. 3 for et andet barn, skal 
underrette sin arbejdsgiver om Bette senest 4 uger inden udlobet of det varslede fravaer. Hvis det 
varslede fravaer er under 4 uger, skal den ansatte uden ugrundet ophold underrette arbejdsgiver om 
overgang til fravaer efter stk. 3. 
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Stk. 4. 
Hvis barnet dor inden den 32. uge efter modtagelsen, har hver of adoptanterne ret til seedvanlig 
Ion i indtil 14 uger efter barnets clod. 

En ansat, der udnytter sin ret til fravaer, fordi det adopterede barn dor inden den 32. uge efter 
modtagelsen, jf. § 20, stk. 6, skal uden ugrundet ophold underrette sin arbejdsgiver herom. S6fremt 
den ansatte har afgivet varsel, bortfalder de afgivne varsler, og arbejdsgiveren skal uden ugrundet 
ophold varsles p6 ny. 

Stk. 5. 
For adoptanter gaelder tilsvarende ret til fravaer med saedvanlig Ion som for barslende efter § 8, 
stk. 5-7, n6r de adoptivundersogende myndigheder bestemmer, at en of adoptanterne skal veere i 
hjemmet i en periode efter modtagelsen. 

Fravaer med saedvanlig Ion kan kun benyttes of 6n of adoptanterne ad gangen i indtil 14 uger fra 
modtagelsen of barnet, bortset fra indtil 2 sammenhaengende uger, der placeres inden for 14 uger 
efter modtagelsen of barnet. 

Stk. 6. 
Arbejdsgiveren har i de perioder, hvor der ydes sa,dvanlig Ion ret til de dagpenge, som den ansatte 
ellers ville have haft ret til fra kommunen, jf. barselsloven 

Stk. 7. 
Retten til fuld Ion er betinget af, at arbejdsgiveren kan f6 udbetalt de fulde dagpenge, som den an- 
satte vil have ret til, jf. barselsloven. 

Stk. 8. 
Der indbetales pensionsbidrag til ansatte under adoptionsorlov i den ulonnede del of dagpenge- 
perioden. 
Der kan maksimalt indbetales pensionsbidrag, der svarer til 20 ugers orlov. Ved modtagelsen of 
nedsatte dagpenge ved forlagnget orlov, indbetales der tilsvarende forholdsma:ssigt. 

Pensionsbidraget er det bidrag, der blev indbetalt for orloven blev p6begyndt med de reguleringer 
og overenskomstmmssige aendringer og fornyelser, samt lokalt og centralt aftalte tillaeg, der seettes i 
kraft i lobet of perioden. 

Bemaarkning: 
Eftersom pension og Ion sidestilles, optjenes der almindelige ferierettigheder Of. § 5) i den 
ulonnede del of dagpengeperioden. 

§ 10. Barns 1. og 2. sygedag 
Stk. 1. 
Der kan gives hel eller delvis tjenestefrihed med Ion til pasning of sygt barn p6 dettes 1. og 2. 
sygedag hvis 

1. barnet er under 18 6r, og har ophold hos den ansatte og 
2. fravarret er nodvendigt of hensyn til barnet, og hvis 
3. det er foreneligt med forholdene p6 tjenestestedet. 

Stk. 2. 
Hvis den ansatte misbruger ordningen, kan adgang til fravaer inddrages. 
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Stk. 3. 
Der kan indg6s lokale aftaler om muligheden for 2 sygedage pr. barnets sygeperiode, sour er 
tilpasset institutionens og personalets onsker og behov. 

Aftalen indg6s mellem de lokale parter jf. § 30, stk. 2. SAfremt der ikke er en 
tillidsrepraesentant, droftes oplaegget til en aftale p6 et personalemode med SU-status inden 
aftalen indg6s med FDA's lokale afdelinger. 

S6fremt aftalen er indgaet med en tillidsrepraasentant, sendes aftalen til de centrale parter til 
orientering. 

Lokalt indg6ede aftaler kan opsiges med et varsel pa 3 maneder. Ved ophor of lokale aftaler 
gaelder de central aftalte regler om barnets 1. og 2. sygedag. 

Bemagrkning: 
Den lokale aftale m6 hverken forringe de ansattes muligheder for at afholde barnets 1. 
og 2. sygedag, eller arbejdsgiverens ledelsesret. Muligheden for at indg9l lokale aftaler 
skal alene ses sour en mulighed for oget fleksibilitet for b6de ansatte og institution. 

§ 11. Omsorgsdage 
Stk. 1. 
En ansat har ret til fravaar fra arbejdet med saadvanlig Ion i 2 dage pr. kalenderfir til og med det 
kalender6r, hvor barnet fylder 7 ar med henblik p6 omsorg for barnet. 

Bemaerkning: 
Retten til omsorgsdage omfatter biologiske form-ldre, registrerede medmodre, 
adoptivforwldre, plejeforeeldre eller indehavere of fora-.ldremyndigheden. Barnet skal 
have ophold hos den ansatte. B6de modre og fwdre/medmodre her ret til omsorgsdage. 
Omsorgsdage kan afvikles uafhaengig of den anden of forccldrenes eventuelle orlov. 

Ved ophold forst6s, at barnet enten her adresse hos eller her regelmarssigt samkvem 
med den p6gae1dende ansatte. 1 relation til plejefora=ldre er det en forudsc-etning, at 
barnet her adresse hos plejefora-aldrene. Er plejeforholdet tidsbegrarnset, er det en 
foruds5etning, at det varer i minimum 6 m6neder. 

Stk. 2. 
Ikke-afholdte omsorgsdage bortfalder ved kalender6rets udgang. Der er dog ret til at fa overfort ikke 
afholdte omsorgsdage fra det kalender6r, hvor barnet er fodt/modtaget, til det naestfolgende 
kalender6r. 

Bemaerkning: 
Retten til at overfore ikke-afholdte omsorgsdage gaelder alle de omsorgsdage, den 
ansatte her ret til - dvs. ogs6 eventuelle omsorgsdage for soskende. 

Stk. 3. 
Den ansatte skal varsle omsorgsdage tidligst muligt. Ved afvikling of en omsorgsdag tages hensyn 
til forholdene pa tjenestestedet. Wr barnet er sygt, indgAr en afvejning of hensynet til tjenesten over 
for barnets alder, sygdommens karakter mv. 

Stk. 4. 
Ikke-afholdte omsorgsdage kan ikke udbetales ved anseettelsesforholdets ophor. 
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§ 1 2. Vderligere ret til frihed med Ion 
Stk. 1. 
Ansatte, som er formidre til born under 14 ar, har tilsammen ret til tjenestefri med saadvanlig Ion i 
op til 10 arbejdsdage pr. barn inden for 12 pa hinanden folgende maneder ved barnets hospitals-
indlmggelse, herunder hvis barnet under indlaeggelsen opholder sig i hjemmet. Den ansatte skal pa 
anmodning fremlmgge dokumentation for indlaeggelsen. 

Stk. 2. 
Ansatte, som er foraeldre til alvorligt syge born under 18 ar, har ret til hel eller delvis tjenestefrihed 
med saedvanlig Ion, nar betingelserne for at fa dagpenge efter barselsloven er opfyldt. 
Arbejdsgiveren har dog mulighed for at begraense retten til tjenestefrihed til 1 maned pr. ar pr. barn. 
Der kan herudover aftales yderligere tjenestefrihed. 

Arbejdsgiveren er berettiget til at modtage refusion of dagpenge, nar der udbetales Ion til den an-
satte. Krav om refusion skal fremsaettes overfor den ansattes bopaelskommune og senest en uge 
efter barnet er blevet rask, jf. barselsloven. 

Stk. 3. 
Der er ikke ret til fravaer med Ion efter stk. 1 i umiddelbar tilknytning til fravmr efter stk. 2. 

Stk. 4. 
Ved foraeldre forstas biologiske formldre, adoptivfor.ldre eller personer der har foraeldremyndig- 
heden. 

Stk. 5. 
Ansatte, som er berettiget til hjaelp til deekning of tabt arbejdsfortjeneste i henhold til§ 42 i lov 
om social service, har ret til tjenestefrihed svarende til det antal arbejdstimer, hvortil 
bopaelskommunen yder daekning of tabt arbejdsfortjeneste. 

Arbejdsgiveren har dog mulighed for at begreense retten til tjenestefrihed til 1 ar pr. barn. Der kan 
herudover aftales yderligere tjenestefrihed. 

Stk. 6 
Ansatte kan fa bevilget plejevederlag i henhold til § 119 i lov om social service, for at passe en 
naertstaende, der onsker at do i eget hjem. Safremt der bevilges plejevederlag, har den ansatte 
ret til hel eller delvis tjenestefrihed med seedvanlig Ion. Arbejdsgiveren er efter lov om social service 
berettiget til at fa udbetalt det belob, som den ansatte ellers ville vaere berettiget til i plejevederlag, 
nar der udbetales Ion. 

Bemwrkning: 
r 	~_._____u__._...___.._ir r.. 	r 	 ~ 	r_ 	r Ar lov viii lonmodta-gernies rei a fravicer ua arbejdet ai saedige ramiliernaessige 6rsager 

ga-lder folgende: 
o 	Wr en ansat onsker at benytte rotten til frava,r, skal den ansatte give arbejds-

giveren meddelelse om det forventede tidspunkt for pcibegyndelse, og den 
forventede varighed of plejeorloven. Dette skal ske senest samtidig med indgivelse 
of ansogning til boparlskommunen om plejevederlag. Hvis tidspunktet 
for fravaerets begyndelse udskydes, skal den ansatte uden ugrundet ophold give 
arbejdsgiveren meddelelse om det nye tidspunkt for fravxrets begyndelse. 

• Senest 2 hverdage efter den nartst6endes dod skal den ansatte underrette 
arbejdsgiveren om, hvom6r arbejdet genoptages. Den ansatte har pligt til at 
genoptage arbejdet 14 dage efter den nagrtstbendes dod, medmindre andet 
aftales. 
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Hvis plejeforholdet afbrydes, skal den ansatte underrette arbejdsgiveren herom 
hurtigst muligt, herunder meddele, hvom6r arbejdet genoptages. Den ansatte har 
pligt til at genoptage arbejdet senest 14 dage efter plejeforholdets afbrydelse, 
medmindre andet aftales. 

§ 13. Daekning of udgifter 
Den ansatte far pa tjenesterejser godtgjort dokumenterede merudgifter. Der indgas en aftale her om 
inden tjenesterejsen finder sted. 

Kapitel 3 

§ 14. Lonskala m.v. 
De ansatte aflonnes efter den til enhver tid gaeldende "Aftale om lonninger for kommunalt ansatte" 
med bilag. Aktuelle Ionsatser findes pa FOA's hjemmeside; www.FOA.dk. 

§ 15. Lmnninger 
Stk. 1. Pmdagogmedhjaelpere og Paodagogiske Assistenter 
Paedagogmedhjaelpere indplaceres, efter optjent anciennitet inden for institutionsomradet, i et 
lontrinsforlob; 15, 17, 19 og 21. Alle trin er 2-6rige. 

Der ydes til lontrinnene for paedagogmedhjaelpere et tillaeg pa kr. 1.800. Belobet er arligt 
grundbelob i 31/3-2000-niveau, og tillmgget reduceres i forhold til beskmftigelsesgrad. 

Pr. 1. april 2022 h5eves tillaggget til kr. 3.400 (31/3-2000-niveau). 

Paedagogiske assistenter (tidligere paedagogmedhjaelpere med PGU) indplaceres, fra den 1. i 
maneden efter uddannelsen, i et lontrinsforlob; 21, 23, 25 og 27. Alle trin er 2-6rige. 

Der ydes til lontrinnene for pa;dagogiske assistenter et tillaeg pa kr. 2.000. Belobet er arligt 
grundbelob i 31/3-2000-niveau, og tillaegget reduceres i forhold til beskaeftigelsesgrad. 

Pr. 1. april 2022 hives tillwgget til kr. 3.800 (31/3-2000-niveau) 

Bemwrkning: 
Ved erfaring som paedagogisk assistent medtalles erfaring som p,—,-dagogmedhjwlper. 

Stk. 2. 
Ansatte, der 

U 	varetager saerlige opgaver i forhold til stottekraevende born 
(f.eks. som stotte-paedagogmedhjmlpere) 

ydes et arligt pensionsgivende tillaeg pa, kr. 12.900 (31/3-2000-niveau) 
Tillaegget ydes med 1/12 for hver pabegyndt maned stotteforholdet har varet. 

Stk. 3. 
Ansatte, der 

O 	varetager tillidsrepra;sentanthvery - det forudseettes, at FDA's till idsreproesentant-
uddannelse gennemfores hurtigst muligt efter valget 

ydes et arligt pensionsgivende tillaeg pa, kr. 6.400 (31/3-2000-niveau). Tillaegget reduceres 
ikke i forhold til beskmftigelsesgrad. 
C 	varetager hvery som arbejdsmiljorepraesentant 

14 



ydes et 6rligt pensionsgivende tillaeg pa kr. 3.200 (31/3-2000-niveau). Tillaegget 
reduceres ikke i forhold til beskaeftigelsesgrad. Pr. 1. april 2022 forhojes tillaegget til kr. 
6.400 (31/3-2000-niveau). 

varetager hvery b6de sour tillidsrepraesentant og arbejdsmiljorepraesentant 
ydes samlet et 6rligt pensionsgivende tillaeg p6 kr. 7.875 (31/3-2000-niveau). Tilla;gget 
reduceres ikke i forhold til beskeeftigelsesgrad. 

Pr. 1. April 2022 forhojes tillwgget til kr. 9.500 (31/3-2000-niveau) 

Bemwrkning: 
• Prwcisering of TR/AMR-tillaeg i forbindelse med institutioners overgang til 

overenskomsten med FOBU: 
• Hvis TR/AMR allerede fir tillaeg for hvervet i forbindelse med institutioners overgang til 

overenskomsten med FOBU, skal TR/AMR ikke have to tillwg for samme hverv. 
• Hvis TR/AMR fir mindre end dot aftalte i overenskomsten med FOBU, s6 skal tillagg 

forhojes, og de hidtidige tilla;g fjernes. 
• Hvis TR/AMR fir mere end det aftalte i overenskomsten med FOBU, s6 skal TR/AMR 

have det i overenskomsten med FOBU aftalte TR/AMR-tilla--g plus differences sour et 
personligt tilleog. l det tilfaalde, at TR/AMR-tillwg forhojes ved senere overenskomster 
udlignes der i det personlige tilla=g. 

Stk. 4. 
Ansatte, der 

0 varetager praktikvejlederfunktion i forhold til PAU-uddannelsen. 
ydes et 6rligt pensionsgivende tillaeg pb, kr. 6.400 (31/3-2000-niveau). Tillargget ydes med 
1/12 for hver pabegyndt m6ned og pr. studerende. 

Bemagrkning: 
Parterne er enige om, at praktikvejlederfunktionen A PAU bor varetages of personale, der 
selv er uddannede PA (PGU), og er uddannede vejledere. 

Stk. 5. 
Ansatte, der forud for ansaettelsen i institutionen har erhvervet saerlige erfaringer eller saerlige 
kvalifikationer of betydning for arbejdets udforelse, kan gives et pensionsgivende kvalifikationstillmg 
eller -lontrin. 

Stk. 6. 
Lonninger for ansate kan efter lokal aftale forhojes, lige sour der lokalt kan aftales pensionsgivende 
funktions- eller kvalifikationstilleag for: 

• varetagelse of saerlige funktioner (arbejdsre late rede og/eller saeriige ansvarsomrader) 
® kvalifikationer (uddannelse, erfaring mv.). 

Funktionstilleeg ophorer med udlobet of den m6ned hvor funktionen ophorer. 

Stk. 7. 
Der kan lokalt aftales resultatlon, der alone kan udmontes i midlertidige tillaeg eller sour 
engangsvederlag. 
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§ 16. Lonudbetaling m. v. 
Stk. 1. 
Lonnen udbetales manedligt bagud den sidste bankdag i maneden til et of den ansatte valgt 
pengeinstitut. Der udleveres den ansatte en specificeret oversigt over det udbetalte belob samt 
eventuelle indbetalte pensionsbidrag. 

SM. 2. 
1 forbindelse med ansaettelse p6 andre dage end den forste i en maned eller fratrzedelse pa andre 
dage end den sidste i en maned foretages lonberegningen for den p6geeldende mined s6ledes: 
antallet of arbejdstimer i ansarttelsesperioden x timelonnen, jf. 18, stk. 1. 

Stk. 3. 
Lonnen til deltidsbeskmftigede beregnes, jf. § 17, stk. 1. 

§ 17. Deltidsbeskaefltigede 

Lonnen til en deltidsbeskeeftiget beregnes som en forholdsmaessig del of lonnen til 
fuldtidsbeskaeftigede. Ved arbejde udover den aftalte arbejdstid afregnes enten med tilsvarende 
frihed eller med merarbejdsbetaling. Merarbejdsbetaling er pensionsgivende. 

§ 18. Aflonning of timelonnede 
Stk. 1. 
For timelonnede udgor timelonnen 1/1924 of den arlige Ion efter § 15. 

Stk. 2. 
Der ydes timelonnede, der anvises fra Jobcentret, betaling for mindst 3 timer pA forste arbejdsdag. 

Stk. 3. 
Der ydes timelonnede, der forud for en sognehelligdag har vaeret beskarftiget ved institutionen 
uafbrudt i 6 arbejdsdage, betaling for s6danne dage, med et belob svarende til den p6gaeldendes 
saedvanlige timelon for det antal timer vedkommende skulle have vaeret beskmftiget. 

Stk. 4 
Det folger of bestemmelsen i stk. 3, at timelonnede efter 6 dages beskaeftigelse, ogs6 selvom 
beskaeftigelsen bliver afbrudt of en weekend, skal have seedvanlig betaling for folgende dage: 
skaertorsdag, langfredag, 2. p6skedag, store bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 
1. og 2. juledag og nytarsaftensdag. 

For de 3 sidstnFvnte dage ga-,lder bestemmelsen alene, nor de falder pa en hverdag. 

§ 19. Overgangsbestemmelser 
Stk. 1. 
Ansatte, der ved overgangen til naervaerende overenskomst, er aflonnet hojere end det, der fremgar 
of bestemmelserne i § 15, bevarer denne aflonning som en personlig ordning. 
Lonnen kan dog med gwIdende opsigelsesvarsel Of. § 3) fastfryses, indtil den ansattes Ion svarer til 
lonnen efter § 15. 

Stk. 2. 
Ved institutionens overgang til nwrva:rende overenskomst bevarer de ansatte sine individuelt 
optjente opsigelsesvarsler jf. § 28 stk. 1. 

16 



§ 20. Pension 
Stk. 1. 

For • peedagogiske assistenter, 
samt for manedslonnede paedagogmedhjaelpere, der 

• er fyldt 21 ar, og 
• har mindst 3 maneders erfaring sour manedslonnet paedagogmedhjaelper 

oprettes der en pensionsordning i PenSam. 

Stk. 2. 
Det samlede pensionsbidrag udgor 13,59 % of lonnen efter § 15. Pr. 1. april 2022 forhojes det 
samlede pensionsbidrag til 13,74% 
Den ansatte har ret til at forhoje den lobende pensionsindbetaling mod en tilsvarende reduktion i 
lonnen. 

Stk. 3. 
For deltidsansatte er betalt merarbejde pensionsgivende. 

Stk. 4. 
Der ydes pension efter stk. 1. til timelonnede, s6fremt den timelonnede ved ansaettelsen allerede er 
omfattet of en pensionsordning i PenSam eller anden kollektiv pensionsordning. 

Stk. 5. 
Pensionsbidraget indbetales til pensionsordningen m6nedsvis i tilknytning til lonudbetalingen. 

Stk. 6. 
Den ansattes rettigheder er fastsat i Pensionsvedtaegten for PenSam. 

Stk. 7. 
Ansatte der ved overgangen til naervarrende overenskomst, i kraft of ansaettelsesforholdet er 
omfattet of en anden arbejdsgiverbetalt pensionsordning kan efter eget onske fortse?tte med at 
indbetale pensionsbidrag hertil. For nyansatte oprettes pensionsordningen i PenSam. 

Stk. 8. 
For ansatte, der modtager folkepension eller er i fleksjob, kan det med medarbejderen aftales, at 
pensionsbidraget ikke indbetales til pensionsordningen, men udbetales som et tillwg til lonnen. 
Ansatte i fleksjob, kan f6 pensionsbidraget indbetalt til den pensionskasse, hvor vedkommende har 
en aktiv pensionsordning. 

For ansatte, der er fyldt 70 6r eller modtager social pension udbetales pensionen som et tillaeg til 
lonnen. 

§ 21. ATP 
Der indbetales ATP bidrag efter de til enhver tid gaeldende regler og satser (A-sats). 
Regler og satser findes her: https://virk.dk/veiledninq/atp/atp-arbejdsgiver/atp-satser.  
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Kapitel 4 

§ 22. Koloni 
SM. 1. 
For koloniophold mv. med overnatning ydes et tillaeg for hverdage pa kr. 255,77 og for 
sognehelligdage pa kr. 511,53 (31/3-2000-niveau). 

Pr 1. april 2022 Neves tillwgget for hverdage til kr. 500 og for sognehelligdage til kr. 750 (3113-
2000-niveau) 

Stk. 2. 
Overnatninger i institutionen godtgores efter stk. 1. 

Stk. 3. 
Ved koloniopholdet opgores arbejdstiden som 7,4 time pr. dag modregnet skemalagt tid. Timer op 
til og efter koloniens start- og sluttidspunkt tillaegges 50 %. 

Eksempel: 
En koloni som starter torsdag morgen indtil lordag middag: 
En ansat moder kl. 8 torsdag, og kl. 10 korer born og personale afsted ph koloni, som 
varer indtil bornene hentes igen lordag middag kl. 12. Den ansatte skulle have vaeret 
pa arbejde 6 timer torsdag og 5 timer fredag. 
Timerne op til og efter kolonien start- og sluttidspunkt tillaegges 50 %. 
Det vil sige, at timerne kl. 8 —10 tillaegges 50 % - hvilket svarter til 2 + 50 % - i alt tre 
timer. 
Den ansatte skulle have vaeret pa arbejde 6 timer denne dag, hvilket betyder en 
opgorelse of arbejdsdagen med + 1,4 timer. 
Fredag er en hel kolonidag, som registreres med 7,4 time — planlagt arbejdstid ph 5 
timer = + 2,4 time. 
Lordag starter arbejdsdagen kl. 7, og slutter kl. 15, nar bornene er blevet hentet, 
kolonien er ryddet og tingene er afleveret tilbage i institutionen. Det A sige, at timerne 
fra 7 —12 opgores med arbejdstiden 7,4 timer og de tre timer fra kl. 12 —15 tillaegges 
50%. 
Det vil sige, at torsdag registreres 3 + 1,4 timer (udover de seks skemalagte timer). 
Fredag som en hel kolonidag og lordag registreres 7,4 + 4,5 timer. 

Kolonidage 
Torsdag KI. 8 —10 = 2 + 

50 % (3 timer) 
7,4 — norm: 6 = 1,4 1 alt: + 4,4 timer 

Fredag 7,4 — norm: 5 = 2,4 1 alt: + 2,4 timer 
Lordag KI. 7 —12 = 7,4 

timer 
KI. 12-15=3+ 
50 % (4,5 timer) 

1 alt: + 4,5 timer 

Ekstra arbejdstimer 11,3 timer 

Stk. 4. 
Der kan indgas lokale aftaler om koloniophold pa den enkelte institution, som er tilpasset 
institutionens og personalets onsker og behov. 

Aftalen indg6s mellem de lokale parter jf. § 30. s6fremt der ikke er en tiI lids repraesentant, droftes 
aftalen pa et personalemode med SU-status inden den indgas med FOA Fag og Arbejde. 
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Safremt aftalen er indg6et med en tillidsrepraesentant, sendes aftalen til de centrale parter til 
orientering. 

SM. 5. 
Lokalt indgaede aftaler kan opsiges med et varsel pa 3 m6neder. Ved ophor of lokale aftaler, gaelder 
de centralt aftalte koloniregler. 

§ 23. Arbejdstid 
Stk. 1. 
Arbejdstiden opgores efter udlobet of et kalenderAr med i alt 1924 timer. De 1924 timer er 
bruttoopgorelsen, og i den indg6r bornetimer inkl. almindelig forberedelse, faste faelles 
arrangementer og moder samt ferie og fridage. 

Stk. 2. 
Bestemmelserne om fridogn og hviletid folger arbejdsmiljoreglerne, herunder arbejdsmiljoloven og 
EU-direktiv om tilrettelaeggetse of arbejdstiden. 

Stk. 3. 
Tjenesten tilrettelaegges normalt pa hverdage mandag til fredag. 
Der ydes et fast Arligt arbejdstidstillaeg p6 kr. 2.096,27 (31/3-2000-niveau). 

Pr. april 2022 forhojes ti/laggget til kr. 2.200 (31/3-2000-niveau). 

Arbejdstidstillaegget kompenserer for: 
arbejde pa forskudte tidspunkter f.eks. aften og nat 
lordags- og weekendtilleeg 
omlagt tjeneste hvor planlagt arbejde eller modevirksomhed flyttes til andet tidspunkt 
delt tjeneste 
tilfaeldigt, ikke planlagt, arbejde. Ikke p6 forh6nd aftalt modetid, men akut nodvendigt 
arbejde, udover den planlagte modetid f.eks. et  barn som afhentes efter lukketid. 

Tillaegget ydes til personate ved institutioner hvis primaere Abningstid er indtil kl. 18.00. Tillaegget 
ydes uafhaengigt of beskmftigelsesgrad. 
Hvis det pa institutionen skonnes, at arbejdstidstillaegget ikke daekker det faktiske behov for arbejde 
pA forskudte tidspunkter, lordags- og weekendarbejde, omlagt / delt tjeneste osv. kan der optages 
forhandling pA institutionen om forhojelse of tillaegget, og sendes herefter til de centrale parter til 
underskrift. 
Hvor institutionens primmre abningstid eller opgavernes karakter i ovrigt bevirker, at personalet 
regelmagssigt arbejder efter kl.17, i weekender og/eller helligdage, -des et till--g of folgende 
storrelse i 31.03.2000-niveau: 

Arbejdstimer om Aret efter kl.17 Arligt tillaeg 
Mellem 100 og 199 timer kr. 	5.200 (31/3-2000-niveau) 

kr. 10.400 (31 /3-2000-niveau) Mellem 200 og 299 timer 
Mellem 300 og 399 timer kr. 16.300 (31/3-2000-niveau) 

kr. 22.400 (31/3-2000-niveau). Mellem 400 timer og derover 
Der kan alene ydes en type of arbejdstidstillaeg. 

SM. 4. 
Ved tilrettelmggelsen of tjenesten skal der tages storst muligt hensyn til personalets onsker. 
Orientering om palagt afspadsering skal ske med et varsel p6 mindst 4 dogn. I forbindelse med 

19 



eendringer of tjenesteplanen, som er mere permanente end lejlighedsvist omlagt tjeneste, skal dette 
ske med mindst 4 ugers varsel. 

Stk. 5. 
Personalet skal have adgang til at gore sig bekendt med forslag til og arndringer i tjenesteplanen via 
orientering og / eller via deres tillidsrepraesentanter. 

Stk. 6. 
Hvis den daglige arbejdstid overstiger 6 timer, er der ret til en betalt pause ph indtil 29 minutter. Den 
ansatte st6r til rhdighed under pausen og kan ikke forlade institutionen. 

Stk. 7. 
Rejser som udfores som en del of tjenesten medregnes i arbejdstiden med den konkrete rejsetid. 
Ved deltagelse i faglige kurser, uddannelse eller lignende, hvor der ifolge kursusprogram eller pa 
anden vis er tilrettelagt undervisning eller anden faglig kursusvirksomhed efter kl. 19, medregnes 
denne i arbejdstiden. 

Stk. 8. 
Sognehelligdage, juleaftensdag, nyt6rsaftensdag er hele fridage. Grundlovsdag er'/z fridag. 
Personale, som er ph arbejde juleaftensdag, nytarsaftensdag eller grundlovsdag, ydes tilsvarende 
erstatningsfrihed. Erstatningsfriheden skal gives som hele dage, og indg6r i 6rsnormen med de 
konkrete antal timer der er optjent pa de pAgarldende dage. 

Stk. 9. 
Der bor droftes ph den enkelte institution hvordan arbejdstiden kan tilrettelaegges. Der kan indg6s 
lokale aftaler som er tilpasset institutionens og personalets onsker og behov. I droftelsen kan 
folgende elementer eventuelt indg6: 
• Individuel planlaegning, evaluering og udvikling 
• Modevirksomhed i institutionen, herunder forberedelse of denne 
• Faelles planlargning, evaluering og udvikling 
De lokale aftaler skal sikre, at arbejdsmiljoforhold skal indg6 i arbejdstilrettelaeggelsen, og der sker 
bedst mulig sammenhaing mellem driften, de ansattes arbejdsliv og familieliv. 
Aftalen indg6s mellem de lokale parter jf. § 30. S6fremt der ikke er en tillidsreproesentant, droftes 
aftalen pa et personalemode med SU-status inden den indg6s med FOAs lokale fagforening. 
S6fremt aftalen er indg6et med en tillidsreprmsentant, sendes aftalen til FOBU og FOA's lokale 
fagforening til orientering. 

Stk. 10. 
Lokalt indghede aftaler kan opsiges med et varsel ph 3 maneder. Ved ophor of lokale aftaler gaelder 
de centralt aftalte arbejdstidsregler. 

Stk. 11. 
Overarbejde skal sa vidt muligt undg6s og bor lobende afvikles inden for normperioden. S6fremt 
arbejdstidsopgorelsen, ved kalender6rets udgang, overstiger 1924 timer kompenseres prima,rt med 
afspadsering i forholdet 1:1,5, eller hvis dette ikke kan lade sig gore ved betaling med tillaeg of 50 %. 
Ovenst6ende gaelder ogsa for deltidsansatte. Det vil sige, at en deltidsansat forst opn6r ret til 
betaling for overarbejde, nar arbejdstidsopgorelsen ved kalender6rets udgang overstiger 1924 timer 
som folge of beordret overarbejde. 

Bemcerkning: Det er aftalt, at i det omfang at parterne bliver bekendt med, at der 
opst6r institutionen med udvidet bbningstid, optager parterne forhandling om 
arbejdstidsregler for p6geeldende institution. 
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Kapitel 5 

§ 24. Tillidsrepreesentanter 
Stk. 1. 
Ved institutioner der har min. 5 ansatte efter denne overenskomst kan der vaelges en 
till idsreprmsentant. Ansatte coed ledelsesfunktioner kan ikke varetage tillidsrepraesentantfunktionen. 

Stk. 2. 
Institutioner med 4 eller faerre fastansatte vwlges der ingen tillidsrepraesentant med mindre begge 
parter onsker det. 

Ved ansatte forstas b6de fuldtids- og deltidsansatte. Beskaeftigelsesgraden betyder i denne 
sammenhaeng intet. 

Stk. 3. 
Till idsrepraesentanten va--lges blandt medarbejdere med min. 6 maneders ansmttelse. Valget 
anmeldes skriftligt of pAgaeldendes organisation til FOBU. FOBU er berettiget til overfor 
organisationen at gore indsigelse mod valget, nAr Bette sker indenfor 3 uger efter, at FOBU har 
modtaget meddelelse fra organisationen. 
FOBU's indsigelsesret gaelder kun for s6 vidt angar de formelle forudsaetninger for valget. 

Indsigelsen skal i givet fald sendes til FOA Fag og Arbejde med a-post p6 adressen: 

foa(cDfoa.dk  

Stk. 4. 
Det er blandt andet tillidsrepraesentantens opgave s6vel over for FOA Fag og Arbejde sour over for 
institutionen at gore sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Den 
samme pligt p6hviler ledelsen of institutionen. 

Stk. 5. 
Till idsrepraesentanten fungerer ogsa sour talsmand for kollegerne overfor ledelsen, og skal holdes 
bedst muligt orienteret i forbindelse med forest6ende ansaettelser og afskedigelser. 

Stk. 6. 
Till idsrepraesentanten skal holdes orienteret ved forestaende aendringer i institutionen, der betyder 
at vilkArene for de ansatte aendres, herunder aendringer i bornetal. 

Stk. 7. 
Det forudseettes, at institutionens ledelse og tillidsreprarsentanten, med udgangspunkt i opgaverne 
og den nocivendige kompetenceudvikiing, drofter og aftaler rammerne for till idsrepraesentantens 
tidsforbrug samt mulighed for at fA telefon, IT-udstyr o. lign. stillet til radighed. 
Det skal sikres, at tillicisreproesentantens kompetenceudvikiing og faglige ajourforing finder sted, 
ikke blot i form of s6vel eksterne som interne kurser, men ogsa i form of sammensaetning of 
opgaver, hvor omfanget er tilpasset tillidsrepraesentanthvervets omfang, som den pagaeldende skal 
varetage samtidig med tillidsrepraesentanthvervet. 

Stk. 8. 
Tillidsrepraasentanten udforer de p6hvilende hverv, saledes at det medforer mindst mulig 
forstyrrelse of arbejdet. I ovrigt anvendes kun den tid, der er nodvendig til tillidsrepraesentant-
arbejdets forsvarlige udforelse, n6r hensyn tages tit institutionens storrelse og eventuelle Iokale 
forhold. 
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Stk. 9. 
Hvis det er nodvendigt, at en tillidsrepraesentant forlader institutionen i sin normale arbejdstid for at 
opfylde sine forpligtelser sour till idsreprmsentant, skal der forud traeffes aftale herom med 
institutionens ledelse. 

Stk. 10. 
Hvis tillidsrepraesentanten i en akut situation ikke kan traeffe forudgaende aftale, jf. stk. 9, skal 
pagaeldende ved forst givne lejlighed orientere institutionens ledelse om fravaeret. 

Stk. 11. 
Alle tillidsreproesentantens aktiviteter er med Ion, herunder ogsa deltagelse i moder, kurser mv. 
arrangeret of FOA Fag og Arbejde. 

Stk. 12. 
Ved afskedigelse of tillidsrepraesentanter med et individuelt varsel pa 6 maneder, udvides varslet 
med 3 maneder fra 6 til 9 maneder. Ovrige tillidsrepreesentanter far tillagt det udvidede varsel til 
deres individuelle varsel. bet vil sige, at en tillidsrepraesentant kan afskediges med et varsel pa 
minimum 6 maneder og maksimum 9 maneder. 

Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, kan afskedigelsen of en tillidsreprajsentant ske med et 
opsigelsesvarsel, der folger of den overenskomst eller aftale, som vedkommende er omfattet af, dog 
mindst 6 maneder. 

Stk. 13. 
Forinden afskedigelse of en tillidsrepr.sentant finder sted, skal sagen vaere forhandlet mellem FOA 
Fag og Arbejde og FOBU. Forbundet tilsendes kopi of sindetskrivelse og retter henvendelse med 
for-handlingsanmodning hvis onskes. Kopien fremsendes med e-post pa adressen: 

foa(a)foa.dk  

Stk. 14. 
Hvor en tillidsrepreesentant er fravaerende i laengere tid som f.eks. sygdom, ferie, orlov, kursus e.l., 
kan der, efter aftale med ledelsen, va--lges en stedfortreedende tillidsrepraesentant. Stedfortraederen 
er, under sadanne fun ktions period er, omfattet of samme beskyttelse som tillidsrepraasentanten, 
safremt denne opfylder betingelserne for valg til tillidsreprarsentant. 

§ 25. Arbejdsmiljoorganisationen 
Stk. 1. 
Realerne for arbejdsmiljoarbejdets organisering samt valg of arbejdsmiljorepraesentanter sker i 
henhold til garldende lov om arbejdsmiljo, bekendtgorelse om virksomheders sikkerheds- og 

JI I 	1  1_ 1__ 	Il_.~__ 	 1 1 V  J_a_ IL_..__ sunaneasaroejue, uekeno~y~orelse o~ri si ~ ~eineusaruejaeis uuirorelse inv. 

Stk. 2. 
Der er for institutionen pligt til, at sikre valg of arbejdsmiljorepra;sentant hvis institutionen har min. 
10 ansatte eller derover. I beregningen of ansatte, undtages ansatte med ledelsesopgaver, der 
deltager i institutionens ledelse. I institutioner med mellem 1 — 9 ansatte, undtaget ledelse, er der 
ikke pligt til valg of arbejdsmiljorepreesentant. 

Stk. 3. 
Arbejdsmiljoreprarsentanten vaelges of og blandt personalet pa institutionen med min. 6 maneders 
ansaettelse — uden hensyn til overenskomstmeessigt tilhorsforhold. Ansatte med ledelsesopgaver er 
ikke valgbare. 
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Stk. 4. 
Der bor lokalt indgas aftale mellem ledelsen og arbejdsmiljoreproesentanten (AMR) for tidsforbruget 
til AMR arbejdet. Tidsforbruget inkluderer droftelser og/eller moder med ledelsen omkring AMR -
forhold pa institutionen. 

§ 26. Ledelse og samarbejde 
Stk. 9. 
Institutionens leder er ansvarlig for den daglige administrative og den overordnede peedagogiske 
Iedelse of institutionen under iagttagelse, of savel institutionsbestyrelsens som foraeldrebestyrelsens 
vedtagne principper (minimumskompetencen). 

Stk. 2. 
1 institutioner med min. 25 heltidsbeskmftigede medarbejdere oprettes egentlige samarbejdsudvalg. 

Stk. 3. 
1 institutioner med feerre medarbejdere treeder personalemodet i stedet for et mode i samarbejds- og 
sikkerhedsudvalg, jfr. ogsa arbejdsmiljolovens regler om arbejdsmiljoarbejdets organisering. 

Stk. 4. 
1 samarbejdsudvalget/pa personalemoder med SU-status er der gensidig pligt til at informere, 
hore og drofte alle forhold of betydning for institutionens arbejds- og personaleforhold. 
Endvidere er der ret til at vaere medbestemmende ved fastlaeggelse of retningslinjer om 
tilrettelaJggelse of institutionens arbejds- og persona leforhold. 
Herudover skal der aftales retningslinjer for: 

U 	Sygefravmrssamtaler med det formal of fa den sygemeldte hurtigere tilbage og 
fastholdt i job 
Arbejdspladsens samlede indsats for at kunne identificere, forebygge og handtere problemer 
i tilknytning til arbejdsbetinget stress. 
Arbejdspladsens samlede indsats for at kunne identificere, forebygge og handtere problemer 
i tilknytning til forekomsten of void, mobning og chikane. 

Det forudsa?ttes, at indsatsen koordineres med arbejdsmiljorepraesentanten. 

Stk. 5. 
Derudover pahviler det ledelsen at informere, hore og drofte: 

o 	den seneste og den forventede udvikling i institutionens aktiviteter og okonomiske situation 
og fremtidsudsigter, 

• information om institutionens beskmftigelsesforhold, herunder om risici for nednormeringer i 
person aleres sou rcerne og/eller andre forhold/planer der medforer storre 
m-ndringer og foranstaltninger, som far betydning for beskmftigelsen, 

• beslutninger, der kan medfore betydelige aendringer i arbejdets tilrettelarggelse og 
ansaettelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse, 

• storre rationaliseringsforanstaltninger og arbejdsomleegninger, 
indforsel og brug of ny, samt aendring of bestaende teknologi, 
hvilke kompetencer der lmgges vaegt pa i forbindelse med rekruttering of nye medarbejdere, 
situationen, strukturen og den forventede udvikling med hensyn til beskaeftigelsen i 
institutionen samt om alle planlagte forventede foranstaltninger, navnlig nar beska--ftigelsen 
er truet — herunder objektive kriterier for udvaelgelse of hvem der eventuelt skal afskediges. 

Ledelsen skal informere pa et sa tidligt tidspunkt som muligt og pa en sadan made, at der bliver 
gode muligheder for en grundig droftelse, saledes at 
medarbejdernes/medarbejderrepra--sentanternes synspunkter og forslag kan indga i grundlaget for 
ledelsens beslutninger. Informationerne skal om muligt foreligge i skriftlig form. 
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Stk. 6. 
Det p6hviler ledelsen at informere samarbejdsudvalget/p6 personalemodet med SU-status om 
budgetforslag, sa der kan finde en grundig droftelse sted. 

Ledelsen skal lobende informere om vaesentlige aendringer i de regnskabsmaessige og okonomiske 
forhold. Informationen skal gives p6 en sbdan mAde, at der kan gennemfores en grundig droftelse 
of de elementer, sour evt. kan f6 konsekvenser for sammenhaengen mellem ressourcer og 
arbejdsmaengde. 

Stk. 7. 
Sam arbejdsudvalgsmode/personalemode med SU-status afholdes mindst 1 gang i kvartalet. 

Stk. 8. 
Der indkaldes skriftligt til samarbejdsudvalgsmode/personalemode med SU-status, og dagsordenen 
udarbejdes of leder og tillidsrepraesentant i feellesskab. 

SM. 9. 
Under samarbejdsudvalgsm ode / personalemode med SU-status oppebaeres saedvanlig Ion. 

§ 27. a Compefenceudvikling 
SM. 1. 
FormAlet er at fremme institutionens samlede kompetencer og medarbejdernes faglige 
kvalifikationer. 

Stk. 2. 
Kompetencer er ikke statiske, og der er der-for i hele ansaettelsesforholdet behov for, at personalets 
kompetencer vedligeholdes og udbygges. Den lobende kompetenceudvikling bestar of faglig efter-
og videreuddannelse (fx kompetencegivende uddannelser, sour er arbejdsmaessigt relevante) og 
kompetenceudvikling i bredere forstand, og bor indg6 som et naturligt element i den enkelte 
institutions personalepolitik. 

Stk. 3. 
Lederen udarbejder en kompetenceudviklingsplan for institutionen i samarbejde med personalet. 
Kompetenceudviklingsplanen omfatter konkrete aktiviteter for enkeltpersoner, grupper og/eller 
institutionen som helhed. 

Som en del of kompetenceudviklingsplanen skal det droftes, hvilke forventninger lederen har til 
medarbejderens udvikling of kompetencer. I forbindelse med droftelsen skal medarbejderens onsker 
til kompetenceudvikling ligeledes indg6. 

Stk. 4. 
Der folges op p6 kompetenceudviklingsplanen minimum hvert andet ar. 

Stk. 5. 
Ledelsen fastlaegger, i samarbejde med personalet og tillidsrepraesentanten, principper for 
gennemforelse of kompetenceudvikling og efteruddannelse of institutionens personale. 

§ 28. Opsigelse of manedslonnede 
Stk. 1. 
Funktionaerlovens opsigelsesvarsler finder anvendelse, nAr en ansat opsiges eller siger op. 
Bestemmelsen i lovens § 5, stk. 2 om afskedigelse med forkortet varsel (120-dages reglen) finder 
ikke anvendelse. 
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Stk. 2. 
FOA Fag og Arbejde underrettes, skriftligt om uansogt afskedigelse. Underretningen skal indeholde 
s6danne oplysninger, at det fornodne grundlag for vurdering of afskedigelsen er til stede. 

Safremt afskedige►sen er begrundet tayshedsbelagte forhold, orienteres FOA Fag og Arbejde 
seerskilt herom. 

Den naevnte underretning sendes til FOA Fag og Arbejde med e-post pA adressen: 

foaCa)foa.dk  

Bemagrkning: 
Meddelelse om afskedigelse skal bl.a. indeholde oplysninger om navn, opsigelsesvarsel og 
6rsagen til opsigelsen, og eventuelt kopi of sygelister. 

Stk. 3. 
Sgifremt FOA Fag og Arbejde skonner, at afskedige► sen ikke kan anses for rimeligt begrundet i 
p6gaeldendes eller institutionens forhold, kan FOAs lokale afdeling inden for en frist of 1. maned 
efter den meddelte opsigelse kraeve sporgsm6let forhandlet med arbejdsgiveren. 

Bemaerkning: 
Parterne er enige om, at en evt. forhandlingsbegaering fremseettes snarest muligt s6ledes, at 
parterne kan indrette sig p6 en forhandling indenfor en rimelig frist efter forhandlings-
anmodningen. 

Stk. 4. 
Hvis den ansatte har vaeret uafbrudt beskeeftiget ved institutionen i mindst 8 m6neder p6 det 
tidspunkt, hvor opsigelsen meddeles, kan FOA Fag og Arbejde (Forbundet) kraeve sagen indbragt 
for et afskedigelsesnmvn, hvis der ikke opn6s enighed ved en forhandling efter stk. 3. Et s6dant 
krav skal fremsaettes over for institutionen inden for en frist of en maned efter forhandlingen med 
kopi til FOBU. 

Stk. 5. 
Et afskedigelsesneevn bestAr of 4 medlemmer og en opmand. 2 medlemmer udpeges of FOA Fag 
og Arbejde (forbundet) og 2 medlemmer udpeges of FOBU. De 4 medlemmer udpeger i fmllesskab 
en opmand. Hvis de 4 medlemmer ikke kan enes om at udpege en opmand, anmoder de 
praesidenten for vedkommende landsret om at foretage udpegningen. 

Stk. 6. 
Afskedigelsesnwvnet fastsaetter selv sin forretningsorden. For nmvnet kan foretages afhoring of 
parter og vidner. Naevnet afslger en mot►veret kendelse. Hvis naevnet finder, at opsigelsen ikke er 
rimeligt begrundet i den ansattes eller institutionens forhold, kan naevnet underkende opsigelsen og 
pfilaegge institutionen at afbode virkningerne ved opsigelsen. 

Storrelsen of godtgorelsen fastsaettes of na,,vnet, som skal tage hensyn til sagens omstmndigheder 
og til, hvor laenge ansmtte► sesforholdet har varet. 
Godtgorelsen kan maksimalt fastsaettes til saedvanlig Ion for en periode svarende til det dobbelte of 
arbejdsgivers opsigelsesvarsel over for den ansatte. 

Na;vnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsaettes of naevnet. Omkostningerne fordeles 
mellem parterne eller palaegges den tabende part. 
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§ 29. Opsigelse of tirnelonnede 
Stk. 1. 
Det gensidige opsigelsesvarsel er fra dag til dag. 

Stk. 2. 
Ved sygdom betragtes ansaettelsesforholdet som ophaevet. 

§ 30. Forhandlingsforhold 
Stk. 1. 
FOBU og FOA Fag og Arbejde (Forbundet) udgor de centrale parter. 

Stk. 2. 
De lokale parter er den enkelte institutionsledelse og FOA's tillidsreprwsentant/FOA Fag og 
Arbejdes lokalafdeling. 

Stk. 3. 
De centrale parter, jf. stk. 1, forhandler og aftaler alle generelle forhold. 

Stk. 4. 
De lokale parter, jf. stk. 2, forhandler og aftaler alle lokale forhold hvor overenskomsten giver 
mulighed herfor. Der kan ikke lokalt indgas aftale der forringer de ansattes Ion- og ansaettelsesvilkar 
eller der strider imod aftaler der er indgaet of de centrale parter i ovrigt. Aftalen har forst gyldighed 
ved underskrift of leder og en FOA-repraesentant. Kopi of indgaede lokale aftaler tilsendes de 
centrale parter. De lokale parter kan inddrage de centrale parter hvis der ikke kan opn6s enighed 
ved den lokale forhandling. 

Stk. 5. 
De centrale parter, jf. stk. 1, kan underkende lokale aftaler der er i strid med stk. 4. Fortolkning of 
og brud p6 lokale aftaler behandles efter bestemmelserne i § 31, jf. dog stk. 7. 

Stk. 6. 
Der kan mellem de centrale parter indg6s aftale om forsog med nye institutionsstrukturer og former. 

Stk. 7. 
Kan de lokale parter ikke opn6 enighed ved forhandlinger, inddrages de centrale parter i den lokale 
forhandling. Kan sagen ikke loses lokalt, forelaegges sagen for de centrale parter til forhandling. 
Disse forhandlinger skal vmre afsluttet senest 2 m6neder efter overtagelsen. 

§ 31. Forhandlingstvister 
Stk. 1. 
Sporgsm6l om overtraedelse og fortolkning of naervaerende overenskomst optages til forhandling 
mellem parterne snarest muligt. 

Stk. 2. 
OpnAs der ikke herved en losning of striden, kan sagen henvises til endelig afgorelse ved en 
voldgiftsret, der best6r of 5 medlemmer, hvoraf to udpeges of FOBU, to of FOA Fag og Arbejde 
samt en opmand, der vaelges of voldgiftsrettens medlemmer. Ved uenighed udpeges opmanden of 
arbejdsretten. Voldgiftsretten kan idomme bod for overtraedelse of naervmrende overenskomst. 
Boden tilfalder klageren. 

Stk. 3. 
Hver part betaler sine omkostninger samt halvdelen of opmandens honorar. 
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Kapitel 6 

§ 32. Ikrafttraedelses- og opsigelsesbestemmelser 
Stk. 1. 
Nwrvwrende overenskomst trmder i kraft den 1. april 2021 medmindre andet er anfort i 
overenskomsten. 

Stk. 2. 
Overenskomsten kan opsiges med mindst 3 maneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. 
marts 2024. 

Stk. 3. 
Selvom overenskomsten er opsagt, er parterne dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser 
indtil anden overenskomst er indgaet, eller arbejdsstandsning er ivwrksat. 

Stk. 4. 
Parterne anerkender hinandens ret til, ved overenskomstens opsigelse og udlob, at varsle 
arbejdsstandsning med 1 maneds varsel, til ivwrkswttelse fra den 1. i en maned. Ved 
arbejdsstandsningens ophor ma der ikke, fra nogen of parterne, finde fortra:digelse sted. 

Stk. 5. 
En institution, der tilbagekalder sin bemyndigelse til FOBLI, jf. § 1, stk. 1, er omfattet of 
overenskomsten indtil opsigelse of overenskomsten er sket fra institutionens og /eller FOA Fag og 
Arbejdes side i overensstemmelse med stk. 1. - 4. 

Kobenhavn, den 

For FOA Fag og Arbejde 

Marianne Larsen 
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Protokollat nr. 1. 
Lein- og ansmttelsesvilkar for paedagogisk assistent elever 

§ 1 Omrade 
Uddannelsesforholdet er omfattet of lov om erhvervsuddannelser for tiden bekendtgorelse nr. 1395 of 28. 
september 2020 jf. bekendtgorelsen om uddannelserne i den erhvervsfaglige feellesindgang sundhed, omsorg 
og pmdagogik. 

Bema-,rkning: 
Elever, som gennemgar uddannelsen til peedagogisk assistent som EUV 1, folger 
bestemmelserne i Protokollat 2. 

§ 2 Lon og lonberegning 
Stk. 1. 

Manedslonnen for elever (ordinaere) under uddannelse til oasdaaoaisk assistent er: 
Lan pr. 1. april 
2019 (31/3  2000- 
niveau) 

Lon pr. 1. april 
2022 (31/3 2000-
niveau) 

Elever, som er fyldt 
18 ar, 1.-12. maned: 

7.938,28 kr. 7.979,2 kr. 

Elever, som er fyldt 
18 ar, 13. og fig. 
maned: 

8.431,33 kr. 8.472,25 kr. 

Elever, som ikke er 
fyldt 18 ar, 1.-12. 
maned: 

6.321,56 kr. 7.979,2 kr. 

Elever, som ikke er 
fyldt 18 ar, 13. og 
flg. maned: 

6.321,56 kr. 8.472,25 kr. 

Overgang fra en sats til en anden sker den 1. i den efterfolgende maned. 

Bemasrkning: 
Reglerne om lonfradrag og Arligt tiUaeg efter § 7 i Aftale om lonninger for 
kommunalt ansatte (04.30) finder ikke anvendelse for elever. 

Stk. 2 
Lonnen udbetales manedsvis bagud. 

Stk. 3. 
De ansatte far en specificeret oversigt over den udbetalte Ion. 

§ 3 Lon til voksenelever 
Stk. 1. 
Ga9ldende 1. april 2021— 31. marts 2022: 
Elever, som ved elevkontraktens indgaelse er fyldt 25 ar og har 1 ars relevant beskEeftigelse, 
aflonnes med voksenelevlon, jf. stk. 2. 

GwIdende fra 1. april 2022: 
Elever aflonnes i uddannelsesforobet som voksenelev, nar eleven ved elevforholdets start er fyldt 
25 6r og har 1 ars sammenlagt relevant beskeeftigelse, jf. stk. 2. 
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Med 1 ars sammenlagt relevant beskaeftigelse forstas i denne sammenhMng, at eleven inden for de 
seneste 4 ar for elevkontraktens indgaelse har vaeret beskarftiget sammenlagt 1 ar som: 

a) peedagogmedhjaelper, 

b) dagplejer, 

c) omsorgs- og paedagogmedhjaelper, 

d) klubmedarbejder, 

e) legepladsmedarbejder, 

0 ikke peedagogisk uddannet eller anderledes kvalificeret paedagog i henhold til 
Protokollat 1 til overenskomst for paedagogisk uddannet personale ved daginstitutioner, 
skolefritidsordninger, klubber m.v. 

J) paedagog med dispensation for uddannelsen i det konkrete ansarttelsesforhold. 

Ansarttelse med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes fuldt ud. Ansaettelse med 
mellem 8 og 24 timers gennemsnitlig ugentlig beskaeftigelse medregnes med 50%. 

Ansa:ftelse som elev medregnes ikke. 

Bemagrkning: 
Et ars relevant beskaftigelse dokumenteres of eleven forud for elevkontraktens 
indgaelse. 

Stk. 2. 
Lonnen for voksenelever er lontrin 15 + 1.552 kr. arligt (31/3  2000-niveau). 

Stk. 3. 
Kommunen/institutionen kan herudover beslutte at aflonne elever, der ved elevkontraktens 
indgaelse (pr. 1. april 2022: ved elevforholdets start) er fyldt 25 ar, men som ikke opfylder 
bestemmelsen om 1 ars sammenlagt relevant beskaeftigelse, med voksenelevlan. 

Stk. 4. 
Lonnen udbetales manedsvis bagud. 

Stk. 5. 
De ansatte far en specificeret oversigt over den udbetalte Ian. 

§ 4 Sygdom 
Elever far Ian under sygdom. 

§ 5 Arbejdstid 
Stk. 1. 
Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer. 

Stk. 2. 
Elever efter denne overenskomst er omfattet of de samme regler om tilrettelaeggelse of tjenestensen 
og opgorelse of arbejdstiden, som gaelder for det paedagogiske personate ansat pa praktikstedet. 

Bemagrkning: 
Opmwrksomheden henledes pa arbejdsmi jalovgivningens bestemmelser om, 
hvilke tidsrum elever under 18 ar ma arbejde. 
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Stk. 3. 
Ved elevens deltagelse i koloniophold medregnes 7,4 timer pr. dag. 

Bema?rkning: 
Det forudsagttes, at parterne ved praktikkens start har forholdt sig til praktikkens 
nwrmere forlob, herunder moder p6 institutionen mv. 

§ 6 Ophmr of uddannelsesaftale 
Stk. 1. 
Ophor of uddannelsesaftale folger reglerne i lov om erhvervsuddannelser. 

Stk. 2. 
Nor en elev meddeles pataenkt ophmvelse of sin elevkontrakt, underrettes organisationen skriftligt 
herom. 

BemaJrkning: 
Underretning til organisationen sker digitalt. 

Underretningen sendes til: 

FOA — Fag og Arbejde 
CVR-nummer: 46024516 

Institutioner/virksomheder, som ikke har adgang til at afsende Offentlig Digital 
Post, fremsender underretning til organisationen p6 folgende mailadresse: 
foa(abfoa.dk  
Underretningen til organisationen indeholder som hidtil oplysninger, der gor det 
muligt at identificere eleven. 

§ 7 Ovrige ansaettelsesvilkar 
Stk. 1. bestemmelser 
Elever er omfattet of folgende bestemmelser, som gaelder for mAnedslonnede: 

§ 21 ATP 

§ 10 Barns 1. og 2. sygedag 

§ 12, stk. 1 Tjenestefrihed 

Stk. 2 Ferie 
Ferie afholdes i videst muligt omfang uden for praktikperioden. 

Bema;rkning: 
Praktiidjonesten reduccres op til 1 alt 6 uger i det ornfang, den p6ga:idende 
afholder ferie, jf. ferieaftalen (05.12) eller 6. ferieuge, jf. Aftale om 6. ferieuge m. m. 
(05.11). Dette gaelder, uanset om ferien eller 6. ferieuge afholdes med eller uden 
Ion. 
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§ 8 Ikrafttraeden og opsigelse 
Stk. 1. 
Protokollatet har virkning fra den 1. april 2021. 

Stk. 2. 
Protokollatet omfattes of bestemmelserne om opsigelse i § 32, stk. 2 i overenskomsten. 

Kobenhavn, den 

l

F 

H ri Va n 

.0~ 
For FOA Fa - 6g7 r , ejde 

Kim Henriksen 

Marianne Larsen 
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Protokollat nr. 2. 
Lon- og ansaettelsesvilkar for paedagogmedhjaelpere der gennemgAr uddannelsen til 
pwdagogisk assistent (PAU) som erhvervsuddannelse for voksne (EUV 1) 

§ 1. Omrade 
Protokollat omfatter ansatte paedagogmedhja:lpere, 

• der i overensstemmelse med overenskomsten, er bevilget tjenestefri med henblik pa 
optagelse og gennemforelse of uddannelsen til paedagogisk assistent (PAU) som EUV 
1 iht. reglerne om erhvervsuddannelse for voksne, og 
som er berettiget til godtgorelse i henhold til lov om arbejdsgivernes 
uddannelsesbidrag for tiden lovbekendtgorelse nr. 187 of 9. marts 2020. 

Bema~rkning: 
Uddannelsen til pwdagogisk assistent (PAU) som EUV 1 er reguleret ved lov om 
erhvervsuddannelser for tiden lovbekendtgorelse nr. 1395 of 28. september 2020 
samt bekendtgorelse nr. 526 of 27. april 2020 om den paodagogiske 
assistentuddannelse. 

I forbindelse med indgaelse of aftale om tjenestefri til at gennemg6 uddannelse til paedagogisk 
assistent som EUV 1, skal arbejdsgiveren underrettes of peedagogmedhjeelperen om p6gaeldendes 
personlige uddannelsesplan med henblik p6 fastla,ggelsen of omfanget og tidspunkterne for 
tjenestefriheden. Samtidig droftes vilk6r for tilbagevenden ved eventuel afbrydelse of uddannelsen 
med den ansatte. 

§ 2. Lon 
Paedagogmedhjaelpere, der gennemg6r uddannelse til paedagogisk assistent som EVU 1, jf. § 1, 
ydes Ion under uddannelsen. Lonnen er uafhaengig of tidligere beskmftigelsesgrad. Lonnen 
udbetales med udgangspunkt i folgende belob pr. dag, den p6gaaldende paed agog medhjaelper i 
overensstemmelse med den personlige uddannelsesplan er fravaerende for at folge uddannelsen til 
paedagogisk assistent som EVU 1. 
Ved fravaer p6 under en dag udbetales et forholdsmaessigt belob. 

Omr6degruppe: 
Lon 1. april 2018 

(31/3 2000-niveau) 
pr. dag pr. uge 

0 759 kr. 3.797 kr. 
1 772 kr. 3.861 kr. 
2 783 kr. 3.913 kr. 
3 799 kr. 3.994 kr. 
4 810 kr. 4.048 kr. 

Lonnen udbetales m6nedsvis bagud. 
Lonnen er ikke-pensionsgivende, jf. dog § 3. 
Naerva?rende bestemmelse kan fraviges ved lokal aftale. 

Bemasrkning: 
Dagssats vag/ges, s6fremt uddannelsen er tilrettelagt s6ledes, at den ansatte 
delvist folger uddannelsen og delvist arbejder i lobet of ugen. 

Ugesats vaslges, s6fremt uddannelsen er tilrettelagt over et antal hele uger. 
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§ 3. Pension 
For paedagogmedhjaelpere, der gennemg6r uddannelse til poedagogisk assistent som EVU 1, jf. § 1, 
indbetales under uddannelsen det pensionsbidrag, som den pagaeldende oppebar forud for 
uddannelsens p6begyndelse. Indbetaling sker som anfort i overenskomstens § 20. 

§ 4. Ophor of uddannelsesaftale 
Stk. 9. 
Ophor of uddannelsesaftale folger reglerne i lov om erhvervsuddannelser. 

Stk. 2. 
Nor en elev meddeles pbtaenkt ophaevelse of sin elevkontrakt, underrettes organisationen skriftligt 
herom. 

BemaJrkning: 
Underretning til organisationen sker digitalt. 

Underretningen sendes til: 

FOA — Fag og Arbejde 

CVR-nummer: 46024516 

Institutioner/virksomheder, som ikke har adgang til at afsende Offentlig Digital 
Post, fremsender underretning til organisationen pa folgende mailadresse: 
foa(cilfoa.dk   

Underretningen til organisationen indeholder som hidtil oplysninger, der gor det 
muligt at identificere eleven. 

§ 5. Saerlige regler ved ansarttelse efter gennemfort uddannelse 
Peedagogmedhjaelpere, der, efter gennemgang og best6else of den i § 1 anforte uddannelse, 
umiddelbart genindtraeder i en pmdagogmedhjaelperstilling/stilling som pardagogisk assistent i den 
kommune, som har bevilget orlov til uddannelse, fAr medregnet uddannelsesperioden i 
beskmftigelsesancienniteten. 

§ 6. Ovrige ansaettelsesvilkar 
Ovrige ansaettelsesvilkar folger of overenskomsten for paedagogmedhjaelpere og pardagogiske 
assistenter, dog med undtagelse of overenskomstens § 15 og § 23. 
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Kim Henrik en 

§ 7. Ikrafttraeden og opsigelse 
Stk. 1. 
Protokollatet har virkning fra den 1. april 2021. 

Stk. 2. 
Protokollatet omfattes of bestemmelserne om opsigelse i § 32 stk. 2. 

Kobenhavn, den 

'itlw 
ner 

For FOA Fag og Arbejde 

Marianne Larsen 
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Protokollat nr. 3. 

Nedgang i kontantlon ved aftale om personalegoder — Bruttolonordning 

Parterne er enige om, at der mellem arbejdsgiver og den lokale FOA-afdeling kan indgas aftale 
om, at arbejdsgiver og den ansatte kan indg6 aftale om nedgang i kontantlon for at modtage 
personalegoder. 

Aftalen kan anga s6vel nedgang i de centralt aftalte londele som nedgang i de lokalt aftalte 
londele. 

Lonafledede ydelser (som fx pension og feriegodtgore/se) beregnes pa grundlag of 
bruttolonnen, det vil sige den enkeltes aflonning forud for det lontraek, der finder sted som folge 
of aftalen mellem arbejdsgiver og den ansatte. 

Parterne er enige om, at hidtidige aftaler vedrorende tiltag om trivsel og sundhed mv. samt 
uddannelse og kompetenceudvikling ikke pAvirkes of aftalen. P6 samme mAde mA aftalen 
heller ikke aendre arbejdsgivers praksis for at stille de arbejdsredskaber, der er nodvendige for 
arbejdets udforelse til rAdighed for medarbejderen. Krav om indgaelse of individuelle aftaler om 
nedgang i kontantlon kan ikke gores til en forudsaetning for anseettelsen. 

Parterne er enige om, at den enkelte arbejdsgiver kan indga aftaler om nedgang i kontantlon 
for personalegoder efter folgende retningslinjer og i det naevnte omfang: 

1 Aftalerne m6 kun vedrore skattebegunstigede personalegoder og skal vaere 
overensstemmende med skattelovgivningen. 

2 	Arbejdsgiver skal have en sag lig interesse i ydelsen of det personalegode, der er 
genstand for aftalen. 

3 Adgangen er begraenset til at omfatte folgende kategorier of personalegoder: 

a) Multimedier 

Ordninger der har en arbejdsmaessig relevans med henblik p6 at fremme effektiviteten og 
fleksibiliteten i opgavelosningen, herunder at understotte dialogen og kommunikationen mellem 
arbejdsgiveren og medarbejderen. (fx. datakommunikation, bredb6nd, telefon, mobiltelefon). 

b) Sundhedsordninger 

Ordninger der tilbydes som led i en generel person alepolitik og har til formAl at fremme en 
forebyggende og helbredende indsats i forhold til medarbejdernes sundhed og arbejdsmiljo med 
henblik p6 at opnA effekter som fx oget trivsel pa arbejdspladsen og nedbringelse of sygefravaeret. 

(fx massage, fysioterapi, kiropraktor, rygestopkurser, kostvejledning, psykologhjaelp, 
helbredsvurdering, zoneterapi). 

Specifikt vedr, sundhedsordninger kan der ikke etableres ordninger for medarbejdere i form of 
nedgang i kontantlon, hvor den konkrete ordning betyder, at disse medarbejdere fir en 
fortrinsadgang til offentlige ydelser eller tilsvarende ydelser udbudt of private udbydere. Dette 
betyder, at almindelige regler om visitation skal folges. 
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c) Befordring 

Ordninger der har til formal at understotte rekruttering og fastholdelse of medarbejdere, hvor 
arbejdspladsens geografiske placering og/eller medarbejderes bopaelsstatus vil kunne virke 
ha rnmende herfor. 
(fx parkeringsplads/-kort, offentlig transport (bus, tog, fly), brobizz I faerge-abonnement). 

d) Ovrige 

Ordninger der understotter medarbejdernes mulighed for konkret og/eller mere generelt at 
kunne varetage sit arbejde. 

(fx aviser/tidsskrifter, uddannelser, coaching - hvis erhvervsmaessigt relevant). 

Protokollatet kan opsiges skriftligt of hver of parterne med 3 maneders varsel til den 1. i en 
maned. Lokale og individuelle aftaler efter dette protokollat fortsaetter efter protokollatets 
opsigelse uaendret, til de bortfalder eller opsiges i henhold til bestemme/sen herom i de lokale 
og/eller individuelle aftaler, idet parterne forudsaetter, at sadanne aftaler indeholder en 
bestemmelse om opsigelse. 

Ikrafttravden 

Protokollatet har virkning fra den 1. april 2018. 
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Protokollat nr. 4. 

DatahAndtering 

Der er enighed mellem parterne om, at bestemmelser i overenskomsten, og den sagsbehandling, 
der knytter sig hertil, skal fortolkes og behandles i overensstemmelse med den til enhver tid 
gaeldende databeskyttelseslovgivning og Databeskyttelsesforordningen (ELI 2016/679), der finder 
anvendelse i Danmark fra den 25. maj 2018. 

Parterne er enige om, at der ved gennemforelsen of Databeskyttelsesforordningen skal sikres, at 
den nuvaerende praksis for indsamling, opbevaring, behandling og udlevering of personfolsomme 
oplysninger i henhold til ansaettelses- og arbejdsretlige forpligtelser kan fortsaette. 

Ikrafttraeden 

Protokollatet har virkning fra den 1. april 2021. 

Kobenhavn, den 

F 

For FOA Fag og Arbejde 

Marianne Larsen 
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FOBU 
Enghavevej 31 

1674 Kobenhavn 
Telefon: 3324 8100 

E-mail: info cDfobu.dk  
www.fobu.dk  

FOA — Fag og Arbejde 
Staunings Plads 1 
1790 Kobenhavn V 
Telefon: 4697 2626 
E-mail: foaOfoa.dk  
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