SOLR0D KOMMUNE

Kollektiv aftale vedrorende NY L0N

Forhandlingsdato:

27. februar 2013

Forhandlingsberettiget

BUPL Midtsjaeliand - Borne- og Ungdomspaedagogernes
landsforbund

organisation:
Deltagere i forhandlingen:
Fra Solrod Kommune

Fra organisationen

Institutionsleder Janni Larsen, SFO-leder Flemming Sorensen,
p^dagogisk konsulent Bianca Lauge Jensen, personalechef
Niels H0pner og personalejurist Boel V. Bendtsen
Konsulent Hanne Kraul Jensen, konsulent Sara Nissen og
FTR Mette Le Jorgensen

Aftalen harvirkning fra:

1. april 2013

Overenskomst/aftale:

Overenskomst for pasdagogisk uddannet personals ved
daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber mv.

Overenskomstnr.:

60.01

Aftalen erstatter: Kollektivaftale om ny Ion fra 11. maj 2000 for assistenter og
stottepaedagoger I daginstitutioner, skolefritidsordninger og

klubber med tiltwende tillasg fra 1. april 2002
Kollektivaftale om ny Ion fra 13. november 2000 for souschefer

og afdelingsledere i daginstitutioner med tilhorende tiling fra
1. april 2002

Der er mellem Solrod Kommune og BUPL enighed om, med udgangspunkt i kommunens lonpolitik, at londannelsen skal fremme ansvarlighed overfor opgavevaretagelsen og egen udvikling og
skabe en synlig og acceptabel sammenh^ng mellem Ion, opgaver, kompetence, kvalifikationer
og resultater.

Kollektiv aftale for pasdagoger og stottepaedagoger forhandles/justeres mellem Solrod Kommune
(Personaleafdelingen med deltagelse af reprassentanter for de implicerede ledere) og BUPL.
Lonindplacering af hver enkelt medarbejder, herunder nyansaettelser sker efter gasldende over¬
enskomst og denne aftale. Ansaettelse af p^dagoguddannede i fleksjob og seniorjob er ligeledes
omfattet af aftalen.
Fastsasttelse af eventuel individuel funktions- og kvalifikationslon kan ske efter forhandling med
BUPL - Borne- og Ungdomspaedagogernes Landsforbund.
Tillasg efter denne aftale modregnes ikke i garantilon.

Funktionslon
Der ydes lentrin

Lokalt aftalt funktionslon
Begrundelse/kriterier/betingelser
Der ydes funktionstillseg til stottepasdagoger for varetagelse af saerlige arbejdsopgaver i forhold til born og unge med
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med et andet
saerligt behov for stotte, hvor varetagelsen af opgaven sker
efter visitation fra Born og Unge Radgivning. Tillaegget
ydes endvidere til medarbejdere i Minigruppen under
Vasksthuset.
Tillaegget reduceres i forhold til funktionstiden.

antal

lontrin

opryk.
til l0n-

el.

trin

Der ydes tillaeg
arligt til¬
pensions
givende
laeg
(kr. netto) (ja/nej)
12.900,-

ja

(31.03.00
-niveau)

(a,b,c)

Der ydes funktionstillaeg til paedagoger i daginstitutioner,

12.900,-

skolefritidsordninger, klubber eller ordninger med afdelinger eller afsnit, der udelukkende modtager born med ned¬
sat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med et andet
saerligt behov for stotte. Tillseg ydes kun til det i afdelingen
eller afsnittet beskaeftigede personale.
Pt. omfatter det X-/S-grupperne i Uglegardsskolens SFO,
S-gruppen i Strandklubben, Heldagsklassen, samt Lille Birk
i Birkebo bornehave og vuggestue.

(00niveau)
(a,b,c)

Der ydes funktionstillaeg for bistand med varetagelsen af
undervisning i bornehaveklasser og/eller den samordnede
indskoling, nar beskaeftigelsen som bornehaveklasseassistent udgor 10 ugentlige lektioner eller derover/ 300 arlige
lektioner eller derover.
Tillaegget reduceres i forhold til funktionstiden.

5.500,-

ja

ja

(31.03.00
-niveau)

(c)

Der ydes funktionstillaeg til paedagoger i daginstitutioner for

3.000,-

opgaver i forbindelse med enkelte borns saerlige behov og

(31.03.00

trivsel.

-niveau)

Tillaegget ydes ikke til stottepeedagoger og medarbejdere

(a)

ja

pa saerlige afsnit, der modtager stottepaedagogtillaeg pa
12.900,- (i 00-niveau).

Der ydes funktionstillaeg til paedagoger i skolefritidsordnin¬
ger for opgaver i forbindelse med enkelte borns saerlige
behov og trivsel.

-niveau)

Tillaegget ydes ikke til stottepaedagoger og medarbejdere

(a)

1.500,"

ja

(31.03.00

pa saerlige afsnit, der modtager stottepaedagogtillaeg pa
12.900,- (i 00-niveau).

Der ydes funktionstillaeg for varetagelse af uddannelses-

6.600,-

og vejledningsopgaver i forhold til paedagogstuderende (i

(31.03.00

lonnet praktik og ovelsespraktik) for hvem, der er indgaet
uddannelsesaftale med seminariet.
Tillaegget folger eleven og for praktikvejlederen reduceres

-niveau)

ja

(b,c)

tillaegget i forhold til funktionstiden.

2

Der ydes funktionstillaeg for varetagelse af uddannelses-

Engangs-

og vejledningsopgaver i forhold til praktikanter (PAU-

belob

studerende) for hvem, der er indgaet aftale herom med
uddannelsesinstitutionen.
Der ydes et funktionstillaeg pr. elev.

(b)

Der ydes funktionstillaag til souschefer/afdelingsledere i
daginstitutioner for stillingens indhold og ansvar, derfastlaegges af institutionslederen.

1.500,-

19.000,-

ja

(31.03.00
-niveau)

(a,d)
Medarbejdere i souschefer/afdelingsledere, der ved ansasttelse ikke har opnaet garantilon pa sluttrin for paedagoger,
vil fa tillagt garantilon efter overenskomsten pa det tidspunkt, hvor anciennitet opnas. Funktionstillaegget modreg¬
nes ikke i garantilon.
Folgende institutioner er pt. normeret med to afdelingslederstillinger: Birkebo, Bolgen, Egebo/Naturbornehaven,
Mosebo/Pilebo, Parkbo, Poppelbo, Tryllehytten.
Folgende institutioner er normeret med 1 afdelingslederstilling: Noddebo, Skovhuset, Spiren.
Noter

(a) For deltidsbeskasftigede reduceres tillaegget i forhold til ansaettelsesgraden.
(b) Tillaegget ydes ikke til vikarer i forbindelse med ferie, sygdom og lign. medmindre vikaren overtager funktionen fuldt ud
(c) Tillaagget er gjort pensionsgivende ved denne aftale, og pension ydes derfor fra ikrafttreedelsesdatoen,
Evt. hidtil ydet pension tilbages0ges ikke.
(d) Tillaegget trasder i stedet for tillaeg pa 5 trin i hidtil gasldende aftale. Omlaegning af tensammensaetning for
allerede ansatte sker ved forhandling mellem kommunen og BUPL.
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Kvalifikationslon
Obligatorisk overenskomstmasssig
kvalifikationslon
Begrundelse/kriterier/betingelser
Der ydes lontrin

Lokalt aftalt kvalifikationslon
Begrundelse/kriterier/betingelser

antal
iontrin

opryk.
til lon-

el.

trin

Der ydes kvalifikationstillasg for en eller flere gennemforte
uddannelser

Der ydes tillasg
arligt til¬
pensions
givende
laeg
(kr. netto) (ja/nej)
6.000,-

ja

(31.03.00
-niveau)

® Relevant psedagogisk diplomuddannelse svarende til

(a)

60 ECTS
• speciallasreruddannelse fra Danmarks Lsererhojskole

(DLH)
• exam. p^d. uddannelse, kandidatuddannelse inden for
det paedagogiske eller psykologiske omrade (universiteterne)
• master-uddannelse i p^dagogik bl.a. ved Roskilde
Universitetscenter (RUC).

Noter

(a) For deltidsbeskaeftigede reduceres l0ndelen i forhold til ansaettelsesgraden.
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Funktionsl0n og kvalifikationslon
Inden for garantilonnen/personlige udligningstillasg foruds^ttes bl.a. nedenn^vnte arbejdsfunktioner og kvalifikationer indeholdt/afl0nnet.
Garantilonnen/personligt udligningstillffig vil blive ydet som kvalifikationsl0n, idet det foruds^ttes, at
arbejdsfunktioner i institutionen varetages ud fra erhvervet viden/erfaring, herunder anvendelse af
sasrlige kvalifikationer opnaet ved efteruddannelse, blandt andet
• Oplasrings- og instruktionsopgaver, oplasring af nye, supervision mv. af andre medarbejdere
• Ad hoc arbejdsgrupper, projekt og udviklingsopgaver i institutionen eller tv^rgaende
• Indgaelse i teamsamarbejde
• Deltagelse i paedagogisk planlasgning, tilrettelasggelse og organisering, malformulering, meto-

devalg, faglig udvikling
• Udovelse af p^dagogisk arbejde og grundteggende omsorgsarbejde
• Foretage nodvendig evaluering, rapportering og information i forbindelse med det paedagogiske

arbejde
Pa baggrund af institutionens behov vurderer lederen og forhandler med TR/den faglige organisati¬
on, hvordan den lokale l0ndannelse bedst udm0ntes i institutionen. Herunder om der skal oprettes
saerlige funktioner, ydes funktions- eller kvalifikationstillaeg til medarbejderne i forbindelse med 10sning af opgaver med saerligt indhold, anvendelse af saerligt opnaede kvalifikationer i institutionen,
eller er ydet en saerlig indsats bla. inden for de opgaver, der er beskrevet ovenfor. Heri kan ogsa
inddrages andre kriterier som fx kvalitet i opgavel0sningen, initiativ, motivation, selvstaendighed,
fleksibilitet og samarbejdsevne.
Skulle overenskomstaendringer indebaere en utilsigtet og uforholdsmaessig honorering af enkelte
funktioner, kvalifikationer eller personer, optager parterne forhandling med henblik pa eventuel
modregning.
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^ndring, ophor, opsigelse mv. af denne aftaile

Aftalen om funktionsl0n oph0rer for den enkelte medarbejder, hvis funktionen ikke ieengere udf0res, Hvis funktionen oph0rer pa arbejdsgiverens foranledning varsles I0n8endringen med den pag^ldende medarbejders opsigelsesvarsel, hvis medarbejderen gar ned i l0n. Hvis fLinktionsl0n er
aftalt tidsbegrasnset oplwer funktionsl0nnen i overensstemmelse hermed.

Aftaler om funktionsl0n til tjenestem^nd (reglementsansatte) ydet som tentrin kan ikke opsiges.
Kvalifikationsl0n er principielt varigt, og bortfald heraf forudsgetter aftale herom.
Aftalen gselder indtil den erstattes af en ny aftale eller opsiges af en af parterne.
Aftalen kan opsiges med 3 maneders varsel.

Hvis aftalen opsiges eller aandres skal opsigelse/sendrlng varsles overfor den enkelte medarbejder
med pagasldendes opsigelsesvarsel, hvis medarbejderen gar ned i ten.
Funktions- og kvaliflkatlonsten, som ved overenskomstfornyelse bliver aftalt som obligatorisk funkti¬
ons- og kvalifikationsten, bortfalder.
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