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TR og SR 
Tidsforbrug til tillidsmandsarbejde aftales med lederen af Børneterapien. Der gives den fornødne 
tid, men der er som udgangspunkt afsat 2 timer pr. uge. Disse timer omfatter TR arbejde i 
Børneterapien, MED møder og TR møder i organisationen. 

Hvis tillidsmanden ikke har TR uddannelsen gives tjenestefri med løn til denne. 
Der skal ligeledes være mulighed for at suppleanten under samme vilkår kan tage TR-
uddannelsen. 

Tillidsrepræsentanten for ergo- og fysioterapeuterne i Børneterapien får et årligt tillæg på 9100 
kr. 01.01.06 niveau. 
Sikkerhedsrepræsentanten i Børneterapien får et årligt tillæg på 6.800 ler. i 01.01.06 niveau. 

Overarbejde/merarbejde 
Alle terapeuter er ansvarlig for at planlægge arbejdstiden, så den over en måned er identisk med 
ansættelsesbrøken. 

Overarbejde/merarbejde skal være afviklet indenfor en 3 måneders periode. 
• Merarbejde afspadseres 1:1 
• Overarbejde afspadseres 1:1/4 

Overarbejde aftales med lederen af Børneterapien. 

Kørselsgodtgørelse 
Kørselsgodtgørelse og arbejdstid starter/slutter fra Banlc Mikkelsens Vej 11. 
Ved 1. destination længere væk end det antal km. man har til arbejde, begynder/slutter arbejdstid 
og kørselsgodtgørelse fra man har kørt svarende til afstanden mellem terapeutens bopæl og Banlc 
Mikkelsens Vej 11. 
Ved aftenmøder starter og slutter arbejdstid og kørselsgodtgørelse fra terapeutens bopæl. 

Børneterapien 
Telefon: 3998 4470 
Borneterapien@Gentofte.dk 
Faxnr.: 3998 4471 

Bank-Mikkelsens Vej 11 
2820 Gentofte 

Mandag - Torsdag: 8,00 -
16.00 
Fredag: 8.00-15.00 
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Alle nyuddannede ergoterapeuter og fysioterapeuter indplaceres efter overenskomsten på løntrin 
4. Herudover tildeles et tillæg svarende til et trin (4 + 1). Dette gives for at være ansat med 
udvidet arbejdsområde, hvilket indebærer trænings- og behandlingsopgaver udover kommunens 
grænser. Ved 4 års anciennitet indplaceres ergoterapeuter og fysioterapeuter på løntrin 7. 
Samtidig bortfalder det ekstra tillæg, svarende til et løntrin. 

Ergoterapeuter og fysioterapeuter tildeles, efter 3 måneders ansættelse, et årligt tillæg på 13.100 
kr. 01.01.06 niveau. Tillægget gives for at arbejde med børn med handicap, der ofte har særlige 
kommunikative vanskeligheder. Det kræver en særlig viden og indlevelse at kunne motivere og 
kommunikere med disse børn. 

Kirsten Iversen 
Leder af Børneterapien 

Lotte S. Aaris 
Tillidsrepræsentant, fysioterapeuter 
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Tillidsrepræseritant/ergoterapeuter 

Side 2 af 2 


