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Indledning 

Forhandlinger mellem Assens Kommune og FOA er afholdt i perioden for. 

I forhandlingerne har deltaget: 

Fra FOA: Sektorformand Hanne Winter Jorgensen og FTR Ellen Packroff 

Fra Assens Kommune: Vicedirelctor Esben Kraegpoth og konsulent Lisbet Tangaa 

it. Aftaleomrade 

Denne forhandsaftale indgas mellem Assens Kommune og FOA i henhold til Overenskomst 
for dagplejere. 
Forhandsaftalen omhandler folgende personalegrupper: dagplejere. 

Denne forhandsaftale erstatter tidligere indgaet forhandsaftale mellem Assens Kommune 
og FOA — Fag og Arbejde 1. juni 2012. 

2. De enkelte typer funktions-  og kvalifikationslon. 

Parterne er enige om, at der udover den centralt fastsatte funktions- og kvalifikationslon 
samt grundlon ydes decentralt aftalt funktions- og kvalifikationslon som folger: 

Funktionslon: 
Dispositionspleje: Efter 4 ugers forlob med samme gaestebarn som 5. barn, betales der 
et fast tilleeg svarende til 25 % of grundlonnen + kvalifikationslon (§ 8, stk. 2), uanset om 
det samlede antal born i dagplejen ikke overstiger det antal born, dagplejeren skulle mod-
tage den pagaeldende dag. 

De 4 uger opgores uden hensyntagen til helligdage, ferie, afspadseringsdage eller sygdom. 

Gaestedagpleje: til dagplejere ansat som gaestedagplejere med mindre end 4 fast ind-
skrevne born ydes der et tillaeg pa kr. 12.000,00. 

Aftale om at modtage et 5. barn: An overenskomstens § 7, stk. 2, pkt. D safremt der 
aftales, at der modtages yderligere et barn ydes der et tillaeg pa 25 % of den aktuelle ma-
nedlige Ion samt et tillaeg pa kr. 3.600,00. 

Barn med handicap: Safremt der aftales opgaver i forhold til born med handicap ydes 
kr. 4.000,00 arligt pr. barn. 

For at udlose 2 pladser i dagplejen, skal der skriftligt foreligge en konkret handleplan fra 
en ekstern fagperson. Bevillingen gives for en afgraenset periode. Det forudsaettes, at der 
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kun indskrives 2 born udover barnet med handicap hos den pfigaeldende dagplejer. Der vil 
dog i en periode pa' maks. 3 maneder fra godkendelse of handlingsplanen for barnet og ind-
til et of dagplejerens faste born ophorer, kunne udbetales Ion for 5 born. 
Et barn, der udloser 2 pladser, udloser ikke 2 pladser i dispositionspleje, men udloser lon-
maessigt 2 dispositionstillaeg. 

Deltagelse i foreeldrebestyrelse: For deltagelse i moder som personalerepraesentant i 
foraeldrebestyrelse ydes et firligt tillaeg pa 4.20o kr. 
Betaling time for time + 50 %. 

Aftenmoder: Moder udover de 4 pligtige aftenmoder betragtes som overarbejde der af-
spadseres. 

Uddannelsesopgaver: Dagplejere der har nyansatte dagplejere i praktik ydes et tillaeg 
pa kr. 600,0o pr. praktikperiode. (Gaelder kun praktik of mere end en dags varighed) 

Koordinering of gaestedagpleje (telefongodtg,orelse): For koordinering og place-
ring of gwsteborn ved enkeltstfiende ferie- og afspadseringsdage, samt tilbagemelding of 
ledige pladser til dagplejeledelsen ydes alle dagplejere et tillaeg pa kr. 1.600,00. 

Kontaktpersoner: 

Kontaktpersoner ydes et tillaeg pa kr. lo.000 eller 12.000. 
Tillaeggets storrelse afhaenger of omradets kompleksitet. I vurderingen of kompleksiteten 
indgfir bl.a. en vurdering of antal matrikler, dagplejere og legestuer. 

Funktioner der varetages of kontaktpersonen 
• er ansvarlig for at samle oplysninger fra kollegerne om ferie, fridag, kurser og pla-

ceringen of bornene. Oplysningerne indtastes i KMD med respekt for geografi, ledi-
ge pladser, gratis pladser, fravalg of gaesteborn — born pa dobbelt pladser- dagplejer 
med dyr, allergi mm. 

• Skal koordinere gaestedagplejen hen over flere legestuegrupper og legestuesteder, 
pa en made, sfi dagplejens driftsudgifter til dispositionspleje optimeres, samt i 
samarbejde med kollegerne sorge for at placere bornene i dispositionspleje pa en 
made, sa flest familier tilgodeses bedst muligt. 

Tillidsrepraesentant: der ydes et tillaeg pa' kr. 10.000,00. Tillaegget ydes uafhaengigt of 
beskxftigelsesgraden. 

Faellestillidsrepraesentant: der ydes et tillaeg pa kr. 7.500,00, i tillwg til de kr. 10.000 
som ydes for funktionen som TR, saledes at en FTR ydes i alt kr. 17.500. Tillaegget ydes 
uanset beskeeftigelsesgrad. 

Arbejdsmiljorepraesentant: der ydes et tillaeg pa kr. 5.000,00. Tillaegget ydes uanset 
beskaeftigelsesgraden. 

Kvalifikationslon: 

i firs anseettelse som dagplejer: Efter 1 firs ansaettelse som dagplejer, ydes 1 trin. Det 
forventes, at grunduddannelsen er gennemfort inden for dette fir. (Dagplejere med en PGU 
eller (PAU) Paedagogisk assistent uddannelse, modtager ikke dette trin) 

Kompetencegivende suppleringskurser: For suppleringskurser eller andre relevante 
kurser, som er godkendt of ledelsen, der streekker sig over minimum 3 sammenheengende 
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dage eller minimum 6o timer ydes 1 trin. Der lean kun ydes 1 trin i alt for kompetencegi-
vende suppleringskurser, for yderligere kursusvirksomhed herudover aftales honorering 
individuelt. 

Uddannelse for erfarne dagplejere: Dagplejere med minimum 10 ars erfaring som 
dagplejer og som har gennemgaet uddannelsen for erfarne dagplejere ydes 1 lontrin. 
(Dagplejere med en PGU eller PAU paedagogisk assistent uddannelse, modtager ikke dette 
trin) 

Dagplejere med en paedagogisk uddannelse: Der ydes 7 trin til dagplejere med en 
paedagogisk professionsbachelor — dette gaelder ikke PAU, paedagogisk assistent (erhvervs-
uddannelse). 

Ovrige tillaeg for uddannelse efter forhandsaftalen ydes ikke til nyansatte dagplejere med 
en paedagogisk uddannelse, PAU eller pwdagogisk assistent. Yderligere kvalifikationslon 
kan evt. aftales individuelt. 

Dagplejere der erhverver en paedagogisk assistent uddannelse, efter ansaettelsen, lonind-
placeres pa ny, efter endt uddannelse, efter overenskomstens bestemmelser for dagplejere 
med paedagogisk assistentuddannelse. 

3. Generelle principper for den decentralt aftalte funktions- og 
kvalifikationslon 

Parterne er enige om, at alle typer decentralt aftalte funktions- og kvalifikationslon —
medmindre andet er aftalt: 

• Reduceres i forhold til ansaettelsesbrok 
-dog indhriduel vurdering ved engangsbelob 

• Indgar i beregning of over- og merarbejde. 

• Lontillaeg er angivet i arligt grundbelob i 31.03.200o-niveau excl. pensionsbidrag. 

• Tillaeg er pensionsgivende, safremt medarbejderen i ovrigt har opnaet ret til pensi-
onsordning i henhold til de gaeldende centralt fastsatte bestemmelser. 

4. Generelle principper for wndringer og ophor of decentralt aftalt 
funktions- og kvalifikationslon 

Parterne er enige om, at aendringer og/eller ophor of decentralt aftalt f inktionslon og kva-
lifikationslon folger de mellem KTO og KL aftalte principper, og saledes at: 

• Funktionslon folger funktionen og bortfalder for den enkelte medarbejder fra det 
tidspunkt, hvor funktionen ophorer. 

• Funktionslon kan aftales som en midlertidig ordning. 

• Funktionslon/lvalifikationslon bortfalder eller reduceres, hvis der centralt indgas 
kollektive aftaler, hvor der ydes lontillaeg/lontrin for samme funktion/lcvalifikation. 
_/Endringerne sker efter forhandling med personaleorganisationen. 

4 



Dato: -1/a  - , o 2.' 

Hanne Winther 

Dato: 

Esben Kraegpoth 

• Opsigelse of funktionslon sker med den ansattes personlige opsigelsesvarsel. 

• Den decentralt aftalte kvalifikationslon er varig for den ansatte, sa laenge denne er 
ansat i samme stilling. Ved stillingsskifte sker en ny vurdering efter forhandling 
med personaleorganisationen. 

5. Generel opsigelsesklausul 

Hele og dele of forhandsaftalen kan of begge parter — uaf mngig of hinanden - opsiges med 
3 maneders varsel til udgangen of en maned. 

6. Ikraiftrmdelse 

Denne forhandsaftale har N irkning fra 1. oktober 2020. 

Der kan dog for de enkelte typer kvalifikations- og funktionslon vaere aftalt et andet ikraft-
traedelsestidspunkt. 

For Assens Kommune 
	

For FOA-Fag og Arbejde 
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