Forhåndsaftale indgået mellem Ergoterapeutforeningen og _________________
Kommune vedr. funktion som midlertidig fungerende klinisk underviser.

Gælder for ergoterapeuter der i perioder varetager opgaven med klinisk undervisning, hvor der ikke er tale
om hovedopgave efter overenskomstens ( §§4stk.3 og 5, stk. 5 og bilag A, stk. 5 )
Aftalen omfatter:
Ergoterapeuter
Omfang:
Midlertidige perioder hvor funktionen som klinisk undervisning varetages.
Hver periode inkluderer en uges forberedelse før og en uges afvikling efter
For hver periode skal der udarbejdes et tillæg til eksisterende ansættelsesbrev vedr. konstituering som
klinisk underviser
Hvis antallet af uger, over en 12 måneders periode, er på 23 eller mere inkl. en uges forberedelse før og en
uges afvikling efterfølgende, men ekskl. ferie, vil der være tale om en hovedopgave som klinisk underviser,
som skal honoreres ifølge overenskomsten med en kontinuerlig honorering på trin 8 samt årligt tillæg på kr.
8.400 i 01.01.06 niveau, så længe funktionen varetages.
Honorering:
Trin 8 samt et årligt tillæg på kr. 8.400 i 01.01.06 niveau for den aftalte periode inkl. en uges forberedelse
og en uges afvikling.
Eksisterende tillæg og evt. trin bibeholdes, og aflønningen for midlertidige kliniske undervisere kan i øvrigt
suppleres med yderligere aftaler om personlige tillæg.

Aftalen bortfalder

Ergoterapeutforeningen
Dato

Kommune
Dato

Opmæksomhedspunkter i.f.m. funktion som midlertidig fungerende klinisk underviser:

Der er tale om en hovedopgave, når man har funktionen som klinisk underviser i 23 uger eller mere. Det
inkluderer en uges forberedelse og en uges afvikling og er eksklusiv ferie.
Varetages funktionen under 23 uger, igen inklusiv forberedelse og afvikling for hver periode, så skal man
konstitueres for hver periode med et tillæg til ens ansættelsesbrev, som midlertidigt fungerende klinisk
underviser.
Vær opmærksom på, at medregne en uges forberedelse og en uges afvikling for hver periode, man fungerer
som klinisk underviser.
At trin og tillæg er pensionsgivende
Evt. lave en forhåndsaftale/lokal aftale efter skabelonen for at være midlertidigt fungerende klinisk
underviser, men vær opmærksom på, at for hver konstituering som midlertidigt fungerende klinisk
underviser, skal man stadig have et tillæg til sit ansættelsesbrev.

