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Decentral arbejdstidsaftale for ergoterapeuter og fysioterapeuter på 

skoleområdet, ansat i Pædagogisk Udviklingscenter, Rødovre kommune 

Aftaler overordnet for arbejdstidsaftalen ^ ~ % 

• Overenskomst for ergoterapeuter og fysioterapeuter, KL, Danske Fysioterapeuter^^^mter^eutforeningen, 

• Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handi(^^mr^^^^^>roduktion mv. af april 
2008 &%j * 

• Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler, KL og Sundhedskartellet rØmaj 2007 
• Bekendtgørelse nr. 324 af maj 2002 om hviletid og fridøgn mv. 
• Aftale om ferie for personale ansat i kommuner, KL og Sundhedskartellet af I. juni 2007 

Formål 

Den decentrale arbejdstidsaftale er en ramme for tilrettelæggelsen af arbejdstiden. Formålet med den de

centrale arbejdstidsaftale er at muliggøre optimal opgaveløsning. 

Årsnorm 

Fysioterapeuterne og ergoterapeuterne arbejder efter årsnorm. Arsnormperioden er 52 uger og følger 

skoleåret dvs. fra I. august til 31. juli. Udregningen af arsnormen er den ugentlige arbejdstid gange med 52 

uger, fratrukket 5 ugers ferie, søgnehelligdage og særlige fridage. Arsnormen omfatter skemalagt tid og ak

kordtimer. Afdelingslederen har ansvaret for at beregne årsnorm og herunder skemalagt tid pr. uge samt 

akkordtimer. Ultimo juni orienterer afdelingslederen om beregning af årsnorm til den enkelte medarbejder. 

Skemalagt tid 

Skemalagt tid udgør 83 % af arsnormen og skal anvendes i de 40 uger eleverne modtager undervisning og i 

sidste uge af elevernes sommerferie. Skemalagt tid skal placeres i tidsrummet kl. 8-16 mandag til fredag. Se 

bilag I for yderligere information om tilrettelæggelse af skemalagt tid. 

Akkordtimer 

Akkordtimer udgør 17 % af arsnormen. Akkordtimer anvendes i arbejdsuger, i arbejdsfri uger og på ar

bejdsfri dage. Se bilag I for yderligere information om anvendelse af akkordtimer. Opgørelse af akkordtimer 

ved sygdom og afholdelse af 6. ferieuge beregnes som det gennemsnitlige daglige akkordtimetal. 

Tilrettelæggelse af arbejdstid 

I starten af skoleåret aftaler den enkelte medarbejder og afdelingsleder medarbejderens skemalagte tid for 

hele skoleåret under hensyntagen til den samlede opgaveløsning. Se "Vejledning om særlige arbejdsopgaver i 

skemalagt t id" i bilag 2. Skemalagt tid kan ændres i løbet af skoleåret efter aftale med afdelingsleder. I speci

fikke tilfælde kan fleksibel skemalagt tid anvendes se "Vejledning om fleksibel skemalagt t id" i bilag 3. Endvi

dere se bilag 4 for "Vejledning om deltagelse i lejrskole og landsidrætsstævne, Skovmoseskolen". Hvis med-
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arbejderen og afdelingslederen ikke kan nå til enighed, træder de gældende varslingsregler jf. Funktionærlo

ven i kraft. 

Ferie 

5 ferieuger 

De 5 ferieuger er fastlagt således, at 4 uger ligger i de 4 første uger af skolernes sommerferie og I uge lig

ger skolernes vinterferie som er uge 8. 

6. ferieuge 

Afholdelse af 6. ferieuge aftales med afdelingslederen. 6. ferieuge kan afholdes som hele eller halve dage i 

løbet af de 40 skoleuger. Jf. Aftale om ferie for personale ansat i kommuner, KL og Sundhedskartellet af I. 

juni 2007 kan "6. ferieuge afholdes efter den ansattes ønske med mindre arbejdets udførelse hindrer dette. Det 

forudsættes at den ansatte så tidligt som muligt giver arbejdsgiveren besked om afholdelse af ferietimer fra den 6. 

ferieuge." 

Aftaler, der supplerer nærværende decentral arbejdstidsaftale 

Arbejdets placering 

Jf. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. 

af I .april 2005, § 4, stk. 6 skal "Den daglige arbejdstid skal så vidt muligt være samlet, så delt tjeneste undgås. 

Delt tjeneste er tjeneste, der er adskilt af en pause på I time eller mere. Hvor delt tjeneste ikke kan undgås, fx på 

grund af sygdom blandt personalet, personalemangel, særlige arbejdsopgavers udførelse o. lign., betales for delt tje

neste pr. dag 32,16 kr. (3113 2000-niveau)". 

Arbejdstidsbestemte ydelser 

Jf. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. 

af I.april 2005, § 13, stk. 3 skal "Ansatte honoreres for effektiv tjeneste i tidsrummet Alle dage mellem kl. 18.00 

og kl. 23.00 med 27 % af timelønnen". Denne ydelse udbetales i relation til arbejdsopgaver, der er hører til 

skemalagt tid. 

Fortolkningsret 

Afdelingsleder og tillidsrepræsentant har i fællesskab bemyndigelsen til at fortolke eventuelle tvivlsspørgsmål 

vedrørende nærværende decentrale arbejdstidsaftale. 

Evaluering 

Nærværende decentral arbejdstidsaftale evalueres af afdelingsleder og tillidsrepræsentant i januar 2010 og i 

maj 2010. 

Ikrafttræden og opsigelse af aftalen 

Denne decentrale arbejdstidsaftale træder i kraft pr. I. august 2009. Aftalen kan opsiges af afdelingsleder og 

tillidsrepræsentant. Opsigelsen skal ske skriftligt. Hver af parterne kan opsige aftalen selvstændigt. Aftalen 
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kan opsiges med tre måneders varsel. Opsigelsen skal ske senest 15. marts for at en ny aftale kan indgås 

med virkning pr. I. august det følgende skoleår. 

Rødovre, den (,$ . c^\(^/S< %&& °\ 

For 

Rødovre kommune Birte Riedel, afdelingsleder 

For 

Ergoterapeutforeningen Henriette Bottos, tillidsrepræsentant 

For 

Danske Fysioterapeuter 

Dansk© Fysioterapeuter 
Nørre Voldgde 90,1. 

DK-1358 tøarjSnhavnK 

6 
Sannie Jørgensen, f< 
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Decentral arbejdstidsaftale for fysioterapeuter og ergoterapeuter på skoleområdet 
Pædagogisk Udviklingscenter, Rødovre kommune 

gældende pr. 1.8.2009 

Bilag I 

Tilrettelæggelse af skemalagt tid 

Skemalagt tid udgør 83 % af arsnormen. Nedenstående procenter angiver hvordan arbejdsopgaverne for

holdsmæssigt skal tilrettelægges. I oversigten Arbejdsopgaver i skemalagt tid er der angivet en vejledende 

oversigt med eksempler på disse arbejdsopgaver. 

g 35 % Undervisningstid med elever 

30 % Samarbejde vedr. elever 

g 7 % Vedligeholdelsestræning 

g 28 % Planlægning og koordinering 

Mødevirksomhed på PUC 

Professionsudvikling og kompetenceudvikling 

Denne figur illustrerer den forholdsmæssige 

fordeling af de fire overordnede arbejdsopga

ver inden for skemalagt tid 

Anvendelse af akkordtimer 
Akkordtimer udgør 17 % af arsnormen. Akkordtimer skal anvendes til arbejdsopgaver, der fremgår af de 

tre gråblå kasser illustreret i nedenstående figur. I oversigten Arbejdsopgaver i akkordtimer er der angivet en 

vejledende oversigt med eksempler på disse arbejdsopgaver. 

C Akkordtimer 

Egen forberedelse se \ 

D 

Dokumentation 

J 
Professionsudvikling 

og 
Kompetenceudvikling 



Decentral arbejdstidsaftale for fysioterapeuter og ergoterapeuter på skoleområdet 
Pædagogisk Udviklingscenter, Rødovre kommune 

gældende pr. 1.8.2009 

Bilag 2 

Vejledning om særlige arbejdsopgaver i skemalagt t id 

Denne vejledning er aftalt dd.mm.yy og træder i kraft pr. 1.8.2009 og gældende for skoleåret 2009/2010. 

Følgende arbejdsopgaver skal tilrettelægges inden for skemalagt t id: 

Ergo/fys-team 

K-møde: Tirsdag kl. 8-8:45 

B-møde: 2 torsdage pr. måned kl. 8-8:45 (se B-mødekalender) 

D-møde: Mandag kl. 14-16 

Teamdage: Uge 32 2009 

Fredag 18. dec. 2009 

"Skovly" fredag og lørdag i foråret 2010* 

Pædagogisk Udviklingscenter 

Internat: Torsdag 10. og fredag 11. sept. 2009* 

Fælleskonference: Den sidste tirsdag i måneden kl. 14-16 

* Programsat tidsplan, der ud over anvendes akkordtimer ind til kl. 21. 

Følgende arbejdsopgaver skal i videst mulig omfang tilrettelægges inden for skemalagt tid: 

Skovmoseskoien jf. samarbejdsaftale 2009/2010 

Nedenstående er eksempler på konkrete særlige arbejdsopgaver, der kan laves aftale om: 

Idrætsdag: ? 

Skolernes motionsløb: Fredag 9. okt. 2009 

SID GODT: ? 

Introkursus for nyansatte lærere: ? 



Decentral arbejdstidsaftale for fysioterapeuter og ergoterapeuter på skoleområdet 
Pædagogisk Udviklingscenter, Rødovre kommune 

gældende pr. 1.8.2009 

Bilag 3 

Vejledning om fleksibel skemalagt t id 

Denne vejledning er aftalt 16.4.2009 og træder i kraft pr. 1.8.2009 

Fleksibel skemalagt tid skal anvendes, når en af nedenstående arbejdsopgaver kræver, at medarbejderen må 

udvide sin planlagte skemalagte tid en given dag. 

• Samarbejde vedr. elever 

• Undervisningstid på andre folkeskoler 

• Mødevirksomhed på PUC 

Dette betyder, at medarbejderen optjener et antal timer, som medarbejderen skal afvikle inden for den på

gældende kalendermåned. Medarbejderen kan afvikle timerne i tidsrummene kl. 8-9 og kl. 14-16, medmin

dre medarbejderen har planlagte arbejdsopgaver. Forud for anvendelse af fleksibel skemalagt tid skal med

arbejderen orientere afdelingslederen pr. mail. 



Decentral arbejdstidsaftale for fysioterapeuter og ergoterapeuter på skoleområdet 
Pædagogisk Udviklingscenter, Rødovre kommune 

gældende pr. 1.8.2009 

Bilag 4 

Vejledning om deltagelse i lejrskole og landsidrætsstævne, Skovmoseskolen 

Denne vejledning er aftalt 16.4.2009 og træder i kraft pr. 1.8.2009. 

Deltagelse i lejrskole og landsidrætsstævne sker efter aftale og kan ikke pålægges medarbejderen. 

Lejrskole 

I forbindelse med deltagelse i lejrskole anvender medarbejderen akkordtimer fra skemalagt tids ophør og 

frem til kl. 24. 

Landsidrætsstævne 

I forbindelse med deltagelse i landsidrætsstævne anvender medarbejderen akkordtimer. 

Såfremt medarbejderen har planlagt skemalagt tid fredag anvendes akkordtimer fra skemalagt tids ophør og 

frem til kl. 24. 


