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Referat AALBORG 
KOMMUNE 

Sted Sønderbro 12 

Deltagere Danske Fysioterapeuter, TR Dorte Leth Pasgaard 
Ergoterapeutforeningen, TR Else Marie Bovbjerg Jensen 

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, personalekonsulent Susanne Ries 
Børnefysio- og ergoterapeuterne, leder Birgit Meier 

Udsendt Februar 2011 

Forhåndsaftale for fysioterapeuter og ergoterapeuter ansat ved Børnefysio- og 
ergoterapeuterne, Småbørnsafsnittet i Aalborg Kommune, Familie- og Beskæf
tigelsesforvaltningen, Børne- og Familieafdelingen 

Parterne er enige om: 

At den kliniske undervisning varetages af uddannede fysioterapeuter og ergoterapeuter. Stillingen 
som klinisk underviser forudsætter specifikke faglige og pædagogiske kompetencer (som skal 
godkendes af University College Nordjylland) og skal derfor indplaceres 1 løntrin over det ni
veau, der fremgår af nuværende forhåndsaftale for arbejdsstedets fysioterapeuter og ergotera
peuter i basisstillinger. I henhold tit gældende overenskomst er det p.t. trin 8. 

At der for funktionen som klinisk underviser for fysioterapeut- og ergoterapeutstuderende p.t. ydes 
løntrin 9 (sammensat af trin 8 plus 1 løntrin jfr. 1. afsnit) plus et årligt tillæg på kr. 6.100 i 01/01-
2006-niveau. Der reduceres i forhold til beskæftigelsesgraden. Den kliniske undervisning vare
tages af uddannede fysioterapeuter og ergoterapeuter. Funktionen er nærmere beskrevet i en 
stillingsbeskrivelse. 

At når klinisk vejleder har bestået 1/6 diplomuddannelse og derved erhvervet sig pædagogiske 
kompetencer, får klinisk vejleder et tillæg på kr. 6.100 i 01/01-2006-niveau. Tillægget reduceres 
ikke i forhold til beskæftigelsesgraden. 

At funktionstillæg bortfalder ved ophør i funktion og uden yderligere varsel. 

At aftalen kan opsiges til bortfald med 3 måneders varsel til den første i en måned. 

At lokalt aftalte tillæg reguleres, hvis der centralt eller decentralt i overenskomsten aftales et lig
nende tillæg for samme funktion eller kvalifikation således, at der ikke opstår en situation, hvor 
dobbelt honorering finder sted. 
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At såfremt der indgås anden indholdsmæssig lokalaftale, er forvaltningen Ikke forpligtiget til at 
varsle disse fornyede vilkår individuelt overfor hver enkelt medarbejder. Medarbejderne overgår 
således uden yderligere varsel til andre vilkår i en evt. ny lokalaftale pr. tiltrædelsestldspunktet. 

At aftalen har virkning fra den 01.01.2011. 

Forhåndsaftalen er tiltrådt og godkendt den 

f. Familie- og Beskæftlgelsesforvaltningen 

Susanne Ries 

f. Danske Fysioterapeuter 

Dorte Leth Pasgaard 

f. Ergoterapeutforeningen 

Else Marie Bovbjerg Jensen 
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