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Referat 

 
 

Dato og tidspunkt:  Den 1. marts 2012 samt 31. maj 2012 

Sted:   Rådhuset i Frederiksværk 

Deltagere: Fra BUPL Annette Bisgaard, Boris Kjærgaard, Per Larsen 
samt Asger Nielsen. Fra Halsnæs Kommune Claus Herbert, 
Peter Rohde, Hanne Bach Christiansen, Christina Langhoff 
samt Ena Draiby 

Emne:   Autismetilbuddet på Arresø Skole, Kregme 

 

Autismetilbuddet er et tilbud til børn med autismespektrumsforstyrrelser (ASF) midlertidigt 
beliggende på Arresø Skole, Kregme. Der er tale om et heldagstilbud, der dækker både skole- og 
SFO-tid. Udgangspunktet for det enkelte barn er Basen, der består af en mindre gruppe elever med 
fast tilknyttede lærere og pædagoger. Det enkelte barn er herudover tilknyttet en hjemklasse, 
hvilket er en ordinærfolkeskoleklasse. 

Kort beskrivelse af den overordnede arbejdsfordeling mellem lærere og pædagoger i skoletiden: 

Lærerne i Basen har ansvaret for undervisningen og planlægger i videst muligt omfang, hvornår 
den respektive elev deltager i henholdsvis undervisning i Basen og hjemklassen. 

Pædagogerne følger de respektive elever rundt i hjemklasserne.  

Når en baseelev har deltaget i baseundervisning afgør lærerne og pædagogerne i samarbejde, 
hvorvidt eleven skal gå til hjemklassen, eller profiterer af at blive i basen. Denne dialog er løbende 
henover elevens dag. Dialogen gælder også, hvis tilfældet er omvendt - skal eleven fra hjemklassen 
ned i basen? 

Arbejdstid for pædagogerne ansat ved Basen  

Med etablering af Basen i henhold til ovenstående beskrivelse har vilkårene for de respektive 
pædagoger ændret sig væsentligt, idet de ansættelsesretligt ikke længere varetager obligatoriske 
timer med et fagrelateret indhold som den pågældende pædagog har eneansvar for i henhold til 
Protokollat VI i overenskomst for pædagoger ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber 
mv. Der er således ikke længere belæg for at opretholde de individuelle ansættelsesretlige vilkår, 
de pågældende pædagoger har været tillagt under deres tidligere virke.  



 
 

Halsnæs Kommune og BUPL Nordsjælland er herefter enige om, at de pågældende pædagoger fra 
1. august 2012 vil være underlagt de centrale regler. Hermed erstattes tidligere lokale og 
individuelle aftaler for pædagogerne ved Basen af bestemmelserne i overenskomst for pædagoger 
ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv. indgået mellem BUPL- Børne- og 
Ungdomspædagogernes Landsforbund og KL med dertil hørende aftaler.  

Der er ligeledes enighed om, at der for de respektive pædagoger ved Basen er tale om ansættelse 
som støttepædagog med skolepædagogfunktion, hvilket betyder, at for den tid hvor pågældende 
pædagog har skolepædagogfunktion sker omregning af timerne således, at en lektion af 45 
minutter svarer til 1,3 tilsynstime.  

Halsnæs Kommune og BUPL Nordsjælland er enige om, at evaluere arbejdstidsforholdene for 
pædagogerne ansat ved Basen, herunder drøfte ovennævnte omregningsfaktor. Denne evaluering 
vil finde sted i maj 2013.  

Halsnæs Kommune har udarbejdet funktionsbeskrivelse for teamkoordinatorfunktionen i Basen. Det 
aftales at varetagelse at denne funktion honoreres med 6000 kr. i årligt grundbeløb 31.03.00-
niveau fra 1. august 2011. Dette beløb er bundet op på en forudsætning om, at timetallet ligger 
mellem 100-250 timer årligt. 

Halsnæs Kommune og BUPL Nordsjælland er enige om, at evaluere funktionsbeskrivelsen for 
teamkoordinatorfunktionen i Basen, herunder drøfte timetallet afsat til udførelse af den specifikke 
funktion. Denne evaluering vil finde sted i december 2013. Funktionsbeskrivelsen vedlægges som 
bilag til nærværende referat. 

Forespurgt oplyser Halsnæs Kommune at pædagogerne ansat ved Basen refererer til daglig 
pædagogisk leder SFO. 

 

 

For BUPL Nordsjælland, Annette Bisgaard For Halsnæs Kommune, Claus Herbert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilag: 

Arresø Skole, Kregme afdeling 
 5. marts 2012 

 

 

Teamkoordinator for Basen 

 

Der afsættes 156 timer til teamkoordinator (TK). Opgaven omfatter: 

• At tage initiativer og være tovholder i forbindelse med skolens udvikling af Basen - herunder: 

1. være kontaktperson til PPR 

2. føre udviklingslogbog mhp ajourføring af Basetilbuddet  

3. udarbejde årsplan (enkeltstående opgave) 

Der er afsat 40 timer til opgaven 

• Mødeindkaldelse i baseteamet – 10 møder af 2 timer - herunder: 

1. sikre den pædagogiske progression 

2. drøfte daglig praksis 

3. gennemgang og status af elever 

4. afstemme Basens mødestruktur, økonomi mm 

Der er afsat 25 timer til opgaven - TK er referent 

• At fungere som bindeled til skolens ledelse og SFO - herunder: 

1. sikre at ledelsen modtager alle dagsordener og referater fra baseteamet 

2. holde 10 møder af 1 time med ledelsen op til/efter Baseteammøder 

Der er afsat 12 timer til opgaven 

• Ad hoc samtaler med basepersonalet 

Der er afsat 5 timer til opgaven 

• Skemalægning og frikvarterstilsyn 

Der er afsat 8 timer til opgaven  

• Vikaranvisning i skolernes ferie, hvor koordinator ikke selv holder ferie. Vikaranvisningen 
uddelegeres i så fald af ledelsen 

Der er afsat 15 timer til opgaven (21/2 time om ugen i 6 uger) 



 
 

• Manuel indtastning i årsnorm 

Der er afsat 13 timer til opgaven 

• Koordinering af taxi kørsel - forvaltning, taxiselskab og forældre 

Der er afsat 5 timer til opgaven 

• Statusmøder - herunder: 

1. planlægning med Basen (dato mm) 

2. indkalde ledelse og forældre  

3. samle statuspapirer og formidle til ledelsen 

4. deltage under møderne som beslutningsreferent 

5. sende referat til ovenstående parter og arkivere i elevsagsmappe 

Der er afsat 20 timer i alt til opgaven (21/2 timer pr. elev). 

• Bufferpulje - 13 timer 

 

 


