BUPL Fyn vil indgå i og medvirke til
øget oplysning om job- og uddannelsesrotation

Målet er at:
•

Kvalificere ALLE pædagoger, fastansatte såvel som vikarer
og ledige.

•

Øge chancen for ordinær beskæftigelse for ledige medlemmer.

BUPL-A og BUPL Fyn kan indgå i samarbejde med UCL, kommuner og institutioner med henblik på oplysning om både kommunale jobrotationsprojekter og ordninger for den enkelte institution og det enkelte medlem.

BUPL Fyn har vedtaget en politik for job- og uddannelsesrotation, der skal være med til at sikre både fastansatte og ledige
pædagoger rimelige vilkår.

Politik for job- og uddannelsesrotation
BUPL Fyns kriterier ved etableringen af rotationsprojekter og rotationsordninger i de enkelte institutioner:
•

Fastansatte pædagoger, der skal på uddannelse, skal afløses af ledige pædagoger.

•

Fastansatte pædagoger skal orienteres om betingelserne/rammen for deltagelse på uddannelse - rettigheder, rotationsydelser mv.

•

Fastansatte pædagoger, der deltager i rotationsprojekter, får
løn under uddannelsen.

•

Deltidsansatte skal på fuld tid ved uddannelse på heltid.

•

BUPL Fyn vil opfordre til, at pædagoger som skal på videreog efteruddannelse får indflydelse på indholdet.

•

Når diplomuddannelse indgår i job-uddannelsesrotationen
anbefaler BUPL Fyn, at forberedelsestiden fastlægges i
henhold til bekendtgørelsens rammer.

•

De indholdsmæssige, strukturelle og økonomiske dele af forløbet skal være tydelige, så lederne og pædagoger har et
grundlag og beslutte ud fra.

•

Den ledige ansættes som vikar på BUPLs overenskomst.

•

Det er frivilligt for de ledige at deltage i rotationsprojekter.

•

Inden start af rotationsprojektet, skal der - om muligt - planlægges et trainee uddannelsesforløb for ledige nyuddannede pædagoger, som skal være vikar.

•

BUPL Fyn og BUPL-A skal arbejde for at placere hinanden i
centrale positioner omkring rotationsprojekter og gensidig informere hinanden om nye jobrotationsprojekter.

•

BUPL skal via FTR kontaktes inden opstart af et rotationsforløb, så det kan aftales, hvem der forhandler aftaler med arbejdsgiver.

•

BUPL-A skal formidle de ledige pædagoger.

Andre informationer om emnet:
BUPL har udarbejdet en guide: ”Jobrotation - så nemt er det!”
Denne kan findes på hjemmesiden.

Kontakt
Har du spørgsmål eller ønsker du råd og vejledning til etableringen af et jobrotationsprojekt eller en ordning i din institution kan
du kontakte:
BUPL – Solveig Christensen tlf. 60450750
Eller via mail på soc@bupl.dk

BUPL-A - Jobteamet:
tlf. 35465263 mail jobteam@bupl.dk
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