Aftale om lokal løndannelse i 2007 for personale ved heldagsskolerne ansat efter BUPL´s overenskomst

Dette er et supplement til eksisterende forhåndsaftaler mellem BUPL
og Århus Kommune for medarbejdere ansat efter BUPL´s overenskomst ved Børn og Unge til varetagelse af opgaver for børn i skolealderen.

Århus Kommune
Børn og Unge

Indholdet af denne aftale erstatter dog elementer i de eksisterende
aftaler, nemlig følgende:
Æ
Æ
Æ
Æ
Æ

Aftaleindhold der vedrører ledere og souschefer
Aftale om to-sprogstillæg
Aflønning af ansatte efter BUPL´s overenskomst udenfor SFO
Aftale om handicaptillæg
Funktionsløn for AKT-opgaver

Indplacering af den socialpædagogiske leder:
Trin
Grundløn
Funktionsløn
I alt

43
5
48

Tillæg
(31.03.2000-niveau)
3.200
16.500
19.700

Funktionslønnen afspejler de særlige ledelsesopgaver der er forbundet
med bl.a.
9
9
9
9
9

udvikling af socialpædagogiske metoder i og udenfor undervisningen
pædagogisk sparring i.f.t. den socialpædagogiske opgave
socialpædagogisk forsøgs- og udviklingsarbejde
etablering og udvikling af pædagogteam/støtte til tværfaglige
teams
målfastsættelse for den socialpædagogiske indsats

Indplacering af souschef:
Trin
Grundløn
Funktionsløn
Heldagsskoletillæg
I alt

Tillæg
(31.03.2000-niveau)

27
7
34

15.400
15.400

Personale
Jægergården
Værkmestergade 15
8100 Århus C
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M5/2006/04553-010
Sagsbehandler:
Øjvind Haugaard
Telefon:
8940 2000
Telefon direkte:
8940 4721
Telefax:
8940 3884
E-post:
oeh@aaks.aarhus.dk
Hjemmeside:
www.aarhuskommune.dk

Århus Kommune
Børn og Unge

Funktionsløn afspejler de opgaver, der ligger i souscheffunktionen ved
heldagsskolen
Heldagsskoletillæg:
Til pædagogerne = kr. 19.900,- (31.03.2000-niveau).
En del af dette tillæg består af det nuværende to-sprogstillæg på
4.400,- (31.03.2000-niveau).
Heldagsskoletillægget afspejler de opgaver, den enkelte medarbejder
har indenfor heldagsskolen, herunder bl.a.
9
9
9

den socialpædagogiske arbejdsform
arbejde med børn udenfor småbørnsområdet
udvidet samarbejdsform med andre personalegrupper på skolen

Souschefens heldagsskoletillæg er forholdsmæssigt mindre end pædagogernes, da det er forudsat at ledelsestiden, der er sat til ca. 20%,
ikke er omfattet af dette.
----------Finansieres indenfor udmøntningsgarantien.
Alle løndele i denne aftale har ikrafttræden den 1. januar 2007 og
gradueres i f.t. beskæftigelsesgrad.
Opsigelse kan ske med 3 måneders varsel af begge parter. Opsigelse
kan dog tidligst ske 3 mdr. før indeværende overenskomstperiodes
udløb.
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Dato:
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________________

Birgit Friis

Øjvind Haugaard
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