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Lokalaftale 

for fysio- og ergoterapeuter ansat i 

Børnehuset Troldemosen. 

Indgået l.juni 2004 

Det er en foradsætning for aftalens indgåelse, at tjenestetidsplanlægningen foretages i henhold til 
principper, der aftales under henvisning til MED-organisationens bestemmelser. 

Tjenesteplanen forelægges tillidsrepræsentanten tii godkendelse i forhold tii de vedtagne 
retningslinier. 

1. Udskydelse af det ugentlige fridøgn 

Fridøgnet kan i forbindelse med deltagelse i forældre/børn og personale-arrangementer udskydes, 
således at der er op til 10 døgn mellem to fridøgn. 

2. Normaltjeneste på op til 11 timers varighed. 

Under hensyntagen til punkt 3, kan der i forbindelse med aften- og eftermiddagsmøder samt 
planlægningsdage tilrettelægges normaltjeneste på op til 11 timer. 

3. Nedsættelse af den daglige hviletid. 

I forbindelse med aftenmøder kan hviletiden mellem 2 døgns hovedarbejder nedsættes til 8 timer. 
Hviletidsnedsættelsen kan forkomme én gang pr. uge pr. medarbejder. 

4. Fridøgi_# 

Det ugentlige fridøgn er på 64 timer. Såfremt fridøgnet undtagelsesvis deles i forbindelse med 
forældreÆørn og personalearrangementer skal de enkelte fridage have en længde på min. 40 timer. 



5. Planperiode og forberedelsestid 

TerapeutémdliiTMjdefi føige en'godkendt arbejdsplan. Ber ex indlagt uraligtied-fo; afspadsering 
hver 4. fredag. 
Normperioden er på 1 år. 

For alle terapeuter planlægges der med 4 timer pr. uge pr. medarbejder, til "Tid til andet arbejde". 
Denne tid er matrikelbundet og dækker journalskrivning, planlægning af behandling, videoanalyse, 
oplæg til Evaluering- og planlægningsmøder, faglige møder i terapeutgruppen mv. 
Terapeuternes "Tid til andet arbejde" planlægges så der er 2 timer om ugen der ligger på samme tid, 
således at der er mulighed for terapeutmøder. 

6. Ulempetillæg. 

Der ydes et tast månedligt ulempetillæg, som dækker 17-06 tilteg, week-end tiiiasg for tjeneste på 
1. Maj og Grundlovsdag (efter kl. 12) manglende varsling af overarbejde og omlagt og delt tjeneste. 

Ulempetillægget udgør 3.800,- kr. (31.3.2000 niveau) pr. medarbejder pr. år, svarende til 346,01 kr. 
pr. måned (1.10.2003 niveau) pr. medarbejder. 

7. Afspadsering 

Terapeuternes afspadsering honoreres med 1:1 ved følgende møder: 
• Husmøder 
• Personalemøder 
• Børn/forældre-fester 
• Tid-til-andet arbejde som er lagt uden for normal arbejdstid 
• Forældremøder 

Terapeuternes afspadsering honoreres med 1: IH ved følgende møder: 
H Med-udvalgsmøder 
H Møder på faste fridage 
H Diverse udvalg 
H Projektarbejde 
H Pædagogisk-terapeutisk lørdag 
H Ved forlængelse/udvidelse af planlagte møder 
H Bestyrelsesmøder 

Afspadseringen opgøres i påbegyndte H timer. 

Afviklingen af mer- og overarbejde kan udskydes således at de ovennævnte timer skal være afviklet 
inden udgangen af den 12. måned der følger efter den hvor tjenesten er præsteret. 

Det tilstræbes, at afspadseringstimerne ikke overstiger 2 ugers arbejde. Dvs. 50 timer for 
ergoterapeuterne og 60 timer for fysioterapeuterne. 

Afspadseringen afholdes efter aftale med afdelingslederen. 



li. Planlægning af den ugentlige arbejdstid 

Vedarbejdstid på under 30 timer ugl. bør del tiistræhoav at a_bej&_t_dc__ læggospå 3 dage. L?é_=skaH 
høj grad tages hensyn til den enkeltes egne ønsker. Fridagen planlægges i samarbejde med 
afdelingslederen. 

9. Undervisning af ikke uddannet personale. 

Terapeuterne underviser på skift ikke uddannet personale og aflønnes efter sats IV (pt.285,37 kr. pr. 
time inkl. forberedelsestiden) stigende efter gældende regler. 

Hvis der sidder uddannet personale med til undervisningen skal terapeuterne aflønnes efter Takst I 
(tidl. Konsulenthonorar): kr. 398,- pr. time stigende efter gældende regler. 

Undervisningen ligger udenfor aim. arbejdstid (jvf. lønforhandling d.28.06.01). 

10. Opsigelse af lokalaftalen herunder ulempetillægget 

Lokalaftalen kan af begge parter opsiges af begge parter med 3 måneders varsel. Aftalen om 
ulempetillægget kan ligeledes opsiges med 3 måneders varsel. 
Efter aftalens ophør gælder de centralt aftalte arbejdstidsregler. 

Opsigelse af lokalaftalen, herunder ulempetillægget fremsendes fra arbejdsgiverside til DF's 
Amtskredskontor og ETF's Hovedstads Regionskontor Vordingborggade 76 st. tv. 
Fra arbejdstagerside sker fremsendelsen fra DF's Amtskredskontor og ETF's Hovedstads 
Regionskontor til Institutionens leder. 

Såfremt lokalaftalen er opsagt, er parterne enige om, at der ikke foretages væsentlige ændringer i 
arbejdstilrettelæggelsen før udløbsdatoen. 

Parterne er i øvrigt enige om, at eventuel opsigelse af lokalaftalen foretages med længst muligt 
varsel, således forhandling om ny lokalaftale kan afsluttes senest 4 uger før arbejdsplanens 
udløbsdato. 

11. Øvrige bestemmelser 

Parterne er enige om, at øvrige afvigelser, fra såvel arbejdstidsreglerne som hviletidsregleme, ikke 
kan finde sted uden skriftelig aftale mellem DF/ETF og arbejdsgiverparten 

Punkterne 1,3 og 4 i lokalaftalen er aftalt med hjemmel i Aftale om Hviltid og Fridøgn indenfor 
Døgninstitutionsområdet m.v. 

Punkterne 2,5, 7 og 8 er aftalt med hjemmel i Arbejdstidsaftalen for Døgninstitutioner m. fl. 



For Børnehuset Troldemosen 

Dele af punict _lrjairalt i henhold til KTO Rammeaftale om Decentrale^roejdstidsaftaler. 

Aftale Om'Uibnipeifiiæg'pttnkt 6 el indgået i henhold til ausle indgået mellem KTO og de 
kommunale arbejdsgiverorganisationer. 
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