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Forhåndsaftale for pædagogisk uddannet personale ansat som afdelingsledere indenfor

Klubområdet under Ungdomsskolen i Viborg Kommune(60.01).

Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og BUPL- MidtVestjylland og indgået i henholdtil

aftale om lokal løndannelse. Aftalen er udarbejdet ud fra bestemmelserne i Overenskomst for pædagoger

ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber m.fl. (60.01).

1. Grundløn — gældendefra 1. april 2022.

Lønindplacering af afdelingsledere på klubområdet under Ungdomsskolen sker på grundløntrin 30 + årligt kr.

2.600(31/3 2000).

2. Funktionstillæg.

2.1. Klubledelse.

Afdelingsledere på Klubområdet under Ungdomsskolen ydetfunktionstillæg på 9 løntrin for varetagelse af

ledelse af klubben.

2.2. Klubpædagogtillæg.

Afdelingsledere på Klubområdet under Ungdomsskolen ydes klubpædagogtillæg på årligt kr. 1.500(31/3

2000).

Tillægget reduceresi forhold til beskæftigelsesgraden.

2.3. ”Viborg tillæg”.

Viborg tillægget dækker over det, der kendetegner pædagogarbejdet i Viborg Kommune; herunderarbejdet

med TOP], inklusion og det tværfaglige samarbejde.

Viborg-tillægget ydes med følgende beløbi forhold til anciennitet:

 

Anciennitet Beløb

0 til og med 9 ar Arligt kr. 3.000(31/3 2000)

10 år og fremefter 1 løntrin

 

 

   
 

Tillægget reduceresi forhold til beskæftigelsesgraden.

2.4. Tillæg for aftenåbent.

Afdelingsledere på Klubområdet under Ungdomsskolen ydestillæg for aftenåbent på årligt kr. 10.400(31/3

2000).

Tillægget reduceresikke forhold til beskæftigelsesgraden.



3. Kvalifikationsløn.

Kvalifikationsløn ydes ud over grundløn og eventuelle funktionstillæg. Kvalifikationstillæg baseres på den

enkelte klubleders kvalifikationer. Kvalifikationer tager udgangspunkti objektive forhold som eksempelvis

uddannelse og erfaring.

 

 

 

Kvalifikationer Tillæg

Diplom i ledelse Årligt kr. 15.000 Kr. (31/3 2000)

2 års ledelseserfaring i stillingen 2 løntrin
eller fra sammenlignelig stilling

 

Samlet 4 års ledelseserfaring i + 1 løntrin
stillingen eller fra sammenlignelig
stilling    
 

4. individuel løn.

Der er enighed om, at der kan aftales individuel funktions- og/eller kvalifikationstillæg, hvis afdelingslederen

udfører enten særlige funktioner eller har særlige kvalifikationer. Aftale herom indgås konkret mellem Viborg

Kommune og BUPL MidtVestjylland.

5. Resultatlon.

Derkan, jf. Aftale om resultatløn, indgås særlige aftaler, der som hovedregel beskrives med formål, omfang

og tidsperiode m.v. forud for arbejdets påbegyndelse.

6. Lønindplacering pr. 1. april 2022.

Alle afdelingsledere ved klubberne under Ungdomsskolen i Viborg Kommuneindplaceres i henhold til denne

forhåndsaftale pr. 1. april 2022.

Klubledere, der som følge af ny lønindplacering pr. 1. april 2022, vil få en lønnedgang, ydes et

udligningstillæg på differencen mellem lønindplaceringenpr. 1. april 2022 og den tidligere aftalte løn.

Dervil ske modregning i udligningstillæggeti fremtidige såvel centrale som decentrale lønstigninger. Dervil

ikke ske modregning ved stigning i den generelle lønreguleringsprocent.

Afdelingsledere på Klubområdet under Ungdomsskolen udgår herefter af forhåndsaftalen indgået mellem

Viborg Kommune og BUPL MidtVestjylland om lokal løndannelse for pædagoger m.fl.



Ikrafttraeden og opsigelsesbestemmelser.

Forhandsaftalen treederi kraft den 1. april 2022.

Aftalen kan opsigesskriftlig med 3 månedersvarseltil udløbet af en måned.

Parterne er enige om,at deri så tilfælde snarest optages forhandling om indgåelse af en ny forhåndsaftale.

Parterne er enige om, at nærværende forhåndsaftale er gældendeindtil der foreligger en ny forhåndsaftale,

eller indtil det konstateres, at der ikke er grundlag for at indgå en ny forhåndsaftale.

Enhvertvist omkring fortolkning af nærværendeaftale løses mellem de underskrivendeparter.

Viborg, den
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