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For åndsaftale for pædagogiske vejledere

§ 1 Aftale s område, formål mv.
Denne aftale omfatter alle pædagogiske vejledere i Center for Børn, Familie og
Ha dicap, der er a sat i henhold til overenskomst mellem BUPL og KL og som
varetager funktionen so  pæda ogisk vejleder.

Hvis der måtte opstå uenighed i fortolkningen og udlægningen af denne aftale
afklares dette mellem aftaleparterne.

Stk. 2.

Alle tillæg gradueres i forhold til beskæftigelsesgraden, med mi dre andet frem¬
går af denne aftale.

Stk. 3.

Alle tillæg i henhold til denne aftale er pensionsgivende.

Stk. 4.

Alle tillæg er aftalt i 31.3.2000-niveau, med mindre andet fremgår af aftalen.

§ 2 Funktionsløn

Der  des et funktionstillæg på kr. 8.000 årligt for fleksibel arbejdstid.

De pædagogis e vejledere må påregne, at der kan foreko me morgenmøder,
aftenmøder og andre forskydninger i arbejdstiden, da arbejdstiden også skal til¬
rettelægges efter et behov hos forældre og andre samarbejdspartnere. Dette funk¬
tionstillæg ydes for denne fleksible arbejdstid, og der kan derfor ikke ydes yder¬
ligere ulem etillæg, aftentillæg, weekendtillæg, tillæg for delt tjeneste og lignen¬
de i henhold til arbejdstidsaftalen.

Stk. 2.

Der ydes et funktionstillæg  å kr. 8.000 årligt for særlige opgaver med formidli g
og undervisning.

§ 2 K alifikationsløn
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Der ydes et kvalifikationstillæg på kr. 14.000 årligt for en fuld gennemført di¬
plomuddannelse (60 ects) med bestået eksamen.

Der ydes et kvalifikationstillæg på kr. 8.000 årli t for kvalificeret at understøtte
og supportere i forhold til den pæda ogiske udvikling i institutionerne.

§ 3  eraf ttræ delse og opsi else

Denne aftale træder i kraft pr. den 1. juli 2018, o  kan af hver af parterne opsi es
med 3 måneders varsel til udløbet af en måned.

Stk. 2.

Justering af aftalen kan ske løbende, såfremt der er enighed herom.

Underskrifter:

Stk. 2.
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