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Forord 
Denne aftale har swrligt til formal at understotte og motivere medarbejderne til indsatsen for 
livslang, jobrelevant uddannelse pa alle niveauer i forhold til stillingen. 

Savel Faaborg-Midtfyn Kommune som PMF Fyn finder det hensigtsmmssigt, at alle ansatte meget 
tidligt i ansaattelsesforlobet integrerer teoretisk viden i den opnaede praksiserfaring. Parterne er 
ligeledes enige om, at medarbejderne ogsa seNsteendigt har pligt til at deltage aktivt i de 
kompetenceudvildingselementer, denne aftale omhandler. 

Parterne er ligeledes enige i at anspore og motivere kommunens poedagogmedhjmlpere til at 
gennemfore relevant pmdagogisk uddannelse i forhold til stillingen konkrete varetagelse. 

Kapitel 1. Personafgraensning 

§ 1. Hvem er omfattet 
Denne forhandsaftale omfatter peedagogmedhjaelpere og peedagogiske assistenter i Faaborg-
Midtfyn Kommune, der er ansat efter Overenskomst for pmdagogmedhjmlpere og peedagogiske 
assistenter mellem KL og FOA - Fag og Arbejde (61.ol) og er beskaeftigede i forhold til: 

• Dagtilbudsloven i kommunale omradeinstitutioner og ved kommunens landsbyordninger 
• Folkeskoleloven ved kommunens landsbyordninger. 

Betegnelsen paedagogiske assistenter omfatter savel uddannede paadagogiske assistenter som 
gruppen of PGU-uddannede jf. overenskomstens § 1. 

Forhandsaftalen udfylder og supplerer overenskomstens § 6 Funktionslon og § 7 Kvalifikationslon. 
Naervaerende forhandsaftale erstatter alle tidligere aftaler pa ovennmvnte omrader indgaet mellem 
Faaborg-Midtfyn Kommune og PMF Fyn. 

Samtlige medarbejdere omfattet of denne forhandsaftale indplaceres lonmaessigteknisk "pa ny" i 
henhold til forhandsaftalens bestemmelser, idet der dog ikke kan opnas dobbelthonorering of 
medarbejderne, ligesom ingen medarbejder reduceres i lon som folge of forhandsaftalens 
indgaelse. 

§ 2. Nyansaettelser 
Ved ansaettelse indplaceres paedagogmedhjaelpere og pa--dagogiske assistenter medbaggrund i 
overenskomst og forhandsaftale og ansaettelsesforholdet forhandles med, og godkendes of 
organisationen eller den lokale TR/FTR inden tiltraedelse of medarbejderen. 

Safremt den lonmmssige indplacering of en nyansat ikke kan finde sted for tiltreedelsen, udbetales 
en aconto-lon svarende til kommunens lontilbud til den pagmldende medarbejder. Tvisten 
handteres derefter i overensstemmelse med Faellesaftale om lokal londannelse for det paedagogiske 
omrade. 
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Kapitel 2. Kompetenceudvikling 
Dagtilbuds- og folkeskoleomradet er generelt praeget of betydelig fokus pa oget kvalitet og 
effektiviseringer i forhold til opgavelosningen. Faaborg-Midtfyn Kommune onsker at styrke 
medarbejdernes kompetenceudvikling og faglighed gennem yderligere uddannelse og bedre trivsel 
pa arbejdspladsen. 

Faaborg-Midtfyn Kommune anser det for ganske vaesentligt og naturligt, at medarbejderne 
individuelt og som faggruppe aktivt bidrager til at oge fagligheden pa kommunens institutioner. 

Det er vigtigt for Faaborg-Midtfyn Kommune, at alle medarbejdere patager sig et ansvar for 
vedvarende udvilding of egne faglige kompetencer. 

Faaborg-Midtfyn Kommune forpligter sig til at soge at indrette driften saledes, at den enkelte 
medarbejder i bedst muligt omfang far reel mulighed for deltagelse i uddannelse og 
kompetenceudvikling. 

Parterne er enige om, at flest mulige medarbejdere, omfattet of denne forhandsaftale, skal have reel 
mulighed for at oge sin ugentlige arbejdstid. 

Arbejdstidens betydning kan vaegtes ved situationer, hvor der er behov for at prioritere i 
raekkefolgen for, hvornar den enkelte medarbejder kan tilbydes lmngerevarende 
kompetenceudvildingsforlob. 

Ogsa udvildingen i institutionens bornetal kan have betydning ved prioritering af, hvem der som de 
forste gives tilbud om kompetenceudvilding. 

Ingen medarbejder med onske om et of de i denne aftale noevnte kompetenceudvildingsforlob skal 
dog opleve gentagne gange at blive tilsidesat til fordel for andre — uanset timetal eller ovrige 
forhold. 

§ 3. Obligatorisk grunduddannelse: 
For p.Tdagogmedhjwlpere, der er ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune, skal der inden for 2 ar fra 
anseettelsens start gennemfores AMU-grunduddannelse (poedagogisk grunduddannelse). Denne 
grunduddannelse er obligatorisk for savel eksisterende ansatte som nyansatte 
pwdagogmedhj.Tlpere. 

Ved gennemfort AMU-grunduddannelse ydes et lcvalifikationstilla'~g svarende til kr. 2.053• 

Safremt gennemforelse of AMU-grunduddannelse ikke er sket inden opnaelse of 2 ars erfaring, 
ydes pmdagogmedhjaelperen et tillaeg svarende til kr. 2.053 for 2 ars erfaring. Ved efterfolgende 
gennemforelse of 3 ugers AMU-grunduddannelse, konverteres det udmontede erfaringstillaeg til et 
lcvalifilcationstillmg for AMU-grunduddannelse pa kr. 2.053• 

Hvor der i denne bestemmelse (§ 3) anfores AMU-grunduddannelse, kan sadan uddannelse 
erstattes of anden relevant uddannelse pa tilsvarende eller hojere niveau efter lokal aftale med den 
enkelte institutionsleder. Foranstaende uddannelsesforlob kan faciliteres of Faaborg-Midtfyn 
Kommune efter ledelsesma!ssigt behov. Kvalifikationslon herfor ydes dog lcun en gang. 
Lwnseddeltekst: AMU-Grunduddannelse. 
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OVERGANGSBESTEMMELSER 
For p.Tdagogmedhjwlpere og pxdagogiske assistenter, der er ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune 
forud for denne aftales ikrafttraeden, gaelder folgende overgangsbestemmelser: 

Medarbejdere, der har opnaet 1 ars erfaring, tildeles 1 lontrin for 1 ars erfaring. 

Medarbejdere, der har gennemfort 3 ugers AMU-grunduddannelse, tildeles ved behorig skriftlig 
dokumentation for gennemforelse 1 kvalifikationslontrin. 

Medarbejdere, der har opnaet lontrin for bade 1 ars erfaring og for AMU-grunduddannelse, bevarer 
begge lontrin. 

Medarbejdere, ansat i perioden 1. marts 2019 ti11. marts 2020, opnar ved gennemforelse of 3 ugers 
AMU-grunduddannelse 1 lcvalifikationslontrin. Safremt det iklce er tildelt et sadant lontrin efter 1 
ars ansaettelse, opnas 1 lontrin for 1 ars erfaring. Ved efterfolgende gennemforelse of 3 ugers AMU-
grunduddannelse konverteres det udmontede lontrin for 1 ars erfaring til 1 lontrin for kompetencer 
opnaet via erfaring og gennemforelse of AMU-grunduddannelse. 

§ 4. Uddannelse til paedagogisk assistent - PAU 
Faaborg-Midtfyn Kommune og PMF Fyn er enige om, at det findes naturligt, at medarbejdere 
beskaeftiget som pa--dagogmedhjaelper uddanner sig til paedagogisk assistent. 

Savel ledere som ansatte kan tage initiativ til at undersoge mulighederne for uddannelse of den 
enkelte medarbejder i henhold til Jenne bestemmelse 04). 

Peedagogmedhjmlpere med mindst 3 ars anciennitet vil modtage et tilbud om poadagogisk 
assistentuddannelse, safremt de driftsmaessige og okonomiske forhold for institutionen muliggor et 
sadant tilsagn. 

Det er parternes hensigt, at 6-8 peadagogmedhjmlpere til enhver tid skal vaere i gang med 
uddannelsen til paedagogisk assistent — PAU pa euvl-forlob. 

§ 5. Diplom- og akademiuddannelse 
Pxdagogiske assistenter, der gennemforer enten diplom- eller akademiuddannelse, med et 
specifilct og konluet pmdagogisk indhold, honoreres som folger: 

• Efter forste afsluttede modul of en alcademi-/diplomuddannelse ydes et kvalifikationstillmg 
pa lcr. 2.000. Tillaegget ydes under forudswtning of forventning om fuldforelse of 
uddannelsen og modregnes, nar medarbejderen har gennemfort den hele uddannelse. Det 
tilstrmebes, at den fulde akademi-/diplomuddannelse gennemfores inden for 6 ar. 

• En gennemfort akademi- eller diplomuddannelse (6 moduler) inden for det paedagogislce 
eller psylcologiske omrade udloser kr. 7.500 i kvalifikationstillaeg 

• For anden gennemfort akademi-/diplomuddannelse (6 moduler), der efter ledelsens 
vurdering har relevans for det paedagogislce omrade, ydes et lcvalifikationstillaeg pa kr. 
7.500. 
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Tillaeg ydet efter denne bestemmelse reguleres efter den individuelle beskaeftigelsesgrad. 

Den lokale institutionsledelse loan efter individuel aftale med medarbejderen, vaelge at lade 
p.Tdagogmedhjaelpere deltage i Diplom- og akademiuddannelse, safremt institutionsledelsen 
vurderer, at savel driftsopgaven som den individuelle kompetenceudvilding of medarbejderen gor 
dette saerligt pakraevet. 

Paedagogmedhjaelpere aflonnes i givet fald efter samme model som ovenfor for paedagogiske 
assistenter. 
Lonseddeltekst: Diplom- og akademi. 

§ 6. Individuelt aftalt kvalifikationslon 
Der kan individuelt aftales kvalifikationslon ud over forhandsaftalens og overenskomstens 
bestemmelser, nar parterne vurderer, at paedagogmedhjmlperen eller den paedagogiske 
assistent har personlige lcvalifikationer, der udmontes i et usaedvanligt stort engagement, 
kvalitet, kreativitet, fleksibilitet m.v. i udforelsen of jobbet. 

Der er enighed om, at yderligere kvalifikationslon altid skal fastseettes efter en konkret og 
individuel vurdering of den enkelte poedagogmedhjmlper eller paedagogiske assistent. 

Ved ansaettelse indregnes erfaring inden for dagtilbudsomradet f.eks. dagpleje pa lige fod med 
erfaring som pmdagogmedhjmlper/paedagogisk assistent. 

Dokumenteret specialviden/erhvervserfaring erhvervet savel indenfor som uden for 
paedagogmedhjmlperomradet og som er til gavn for arbejdet i institutionen, skal indga ved 
lonfastsaettelsen efter en konkret og individuel vurdering. 

Det er iklce hensigten, at den enkelte medarbejder over en laengere arraeldce alene skal indplaceres 
pa grundlonnen. 

For anden relevant og gennemfort efter-/videreuddannelse end det under §3-5 nmvnte kan der i 
saerlige tilfaelde ydes et tillaeg efter individuel forhandling. 

Kvalifikationslon i ovrigt: Der henvises til overenskomstens Inspirationskatalog. 
Lonseddeltekst: Indiv. aft. kvalifk.len 

§ 7. Overgangsordning - anciennitet 
Safremt en poadagogmedhj.Tlper eller pmdagogisk assistent ansat pa manedslonsvilkar forud for 
denne aftales ikrafttrTdelse har modtaget kvalifikationslon for 6 og/eller 9 ars erfaring, bevares 
dette/disse tillaeg. 
Lonseddeltekst: Anciennitet. 

Kapitel 3. Funktionslon 

§ 8. TR-tillaeg 
For funktionen som tillidsrepraesentant ydes der et tillaeg pa kr. 5.000. Yderligere ydes: 
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Et tillaeg pa kr. l.000 safremt tillidsrepraesentanten har et valgomrade med mere end 35 ansatte. 

Et tillzeg pa kr. 3000 safremt tillidsrepraesentanten of organisationen er tillagt aftalekompetence 
pa lonomradet. 

Ovennaevnte 3 tilling loan kumuleres. 

Tillwgget reduceres ilcice i forhold til beskaeftigelsesgrad. 

I forbindelse med ophor of funktionen er parterne enige om, at de pagaeldendes 
lonsammensaEtning vurderes, idet medarbejderen dog ilcice fremadrettet lean oppebmre tillaeg for 
funktioner, der reelt boAfalder. 
Lonseddeltekst: TR-tillaeg 
Lonseddeltekst: valgomrade — mere end 35 ansatte 
Lonseddeltekst: valgomrade — mere end 35 ansatte — aftalekompetence 

§ 9. Arbejdsmiljorepraesentant 
For funktionen som arbejdsmiljorepr~esentant ydes der et tillaE~g pa lcr. kr. 5.000. 

Tillaegget reduceres ilcice i forhold til beskmftigelsesgrad. 

I forbindelse med ophor of funktionen er parterne enige om, at de paga-~ldendes 
Ions ammensatning vurderes. 
Lonseddeltekst: AMR-tillaag 

§ 10. Praktikvejlederfunktion for elever til paedagogisk assistent 
Som ansvarlig for praktilcvejledning ydes folgende tillaeg: 

Kr. 9.600 hvor uddannelsen som pralctilcvejleder er gennemfort of den pralaikansvarlige vejleder. 

Eller kr. 7.600 hvor praktilcvejlederen il&e  har gennemfort pralctilcvejlederuddannelsen. 

Ved praktilcvejleder forstas en medarbejder, der er tillagt ansvaret for den pralctiske 
tilrettelaeggelse of et praktikforlob, sa pralctilcforlobet er malrettet og afvildes ud fra praktikantens 
forudsa--tninger. 

Vejlederen skal silcre, at der gives pralctikanten den fornodne vejledning og instrulction 
under praktilcforlobet, ligesom pralctilcvejlederen har ansvaret for vejledning/instrulction of 
pralctikanten. 

Det er ogsa pralctilcvejlederens opgave at give instrulction til andre medarbejdere, der medvirker til 
afvilding of pralctikforlobet. 

Medarbejdere, der selv har gennemfort PAU-uddannelsen samt vejlederdelen, har fortrinsret til 
praktilcvejlederfunktionen. 

Der kan kun ydes 1 tillwg pr. praktilforlob, selvom praktilcvejlederen er vejleder for flere 
studerende i samme praldikperiode. 
Belobene angivet ovenfor reduceres ildce i forhold til beskaeftigelsesgraden. 
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Tilloag bortfalder uden yderligere opsigelse ved vejledningsperiodens afslutning. Hvis funktionen 
ophorer tidligere end planlagt, ydes til1mg maneden ud. 

TillaE!g kan ildce deles mellem 2 vejledere for samme praktikant(er) i samme periode. 
Uanset antallet of praldikanter kan en praldikansvarlig alene modtage et tillaeg. 
Lonseddeltekst: Praktikvejleder m. udd. 

§ 11. Individuelt aftalt funktionslon 

Der er enighed om, at der efter en individual og konkret vurdering kan ydes funldionslon til den 
enkelte paedagogmedhjaelper eller paedagogiske assistent, safremt der varetages en smrlig og 
ekstraordinmr arbejdsopgave (funktion) og/eller et ansvar, der klart gar videre end stillingens 
almindelige indhold. Dette kunne vw-re digitale noglemedarbejdere, der patager sig et 
koordinerende IT-ansvar pa enkelte lokale borneomrader. 

Funktionslon i ovrigt: Der henvises til overenskomstens Inspirationskatalog. 
Lonseddeltekst: Indiv. aft. funktionslon 

Kapitel 5. Generelt 

§ 12. Generelt 
Alle tillaeg er pensionsgivende og arlige. 

Alle tillaeg ydes i forhold til beskaeftigelsesgraden, medmindre andet er angivet. 

Alle tillaeg er angivet i 31.03.20oo-niveau, medmindre andet er angivet. 

Al uddannelse for savel paedagogiske assistenter som peedagogmedhjmlpere skal altid planlaegges 
og godkendes of naermeste leder med personaleansvar til medarbejderen, inden uddannelsen 
pabegyndes. 

Safremt der i ny kollektiv overenskomst opstar dobbelthonorering, lonmaessige forringelser, 
aendring of lonskalaen og indplacering som konsekvens of denne forhandsaftale, har begge parter 
ret til at anmode om en genforhandling for s  vidt angar de afledte konsekvenser. 

ovennaevnte genforhandling har til formal at finde en genoprettelse of den samlede aftalemoessige 
balance mellem (ny) overenskomst og denne forhandsaftale. 

§ 13. Ophor of Funktionslon og Kvalifikationslon 
Parterne er enige om: 

1. at funktionstillaeg som ikke er relevant i forhold til den nye stilling, ophorer ved overgang 
efter ansogning til anden stilling i Faaborg-Midtfyn Kommune, 

2. at forhandsaftalte funktionstillaeg ydes sa lmnge den enkelte medarbej der udforer 
funktionen. Tilloagget ophorer med udgangen of den maned, hvor funktionen ophorer, hvis 
andet ikke fremgar of forhandsaftalen, 
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3. at lcvalifikationstillmg som ikke er relevante i forhold til en ny stilling, ophorer ved overgang 
efter ansogning til anden stilling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Ophor kan kun ske efter en 
forudgaende droftelse med PMF Fyn/FTR. 

4. Hvis en medarbejder efter egen ansogning ansTttes i en anden stilling i kommunen, skal 
der foretages en konkret forhandling mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og PMF Fyn/FTR 
i relation til ny lonsammensoetning for eventuel funktions- og kvalifilcationslon. 

Kapitel 6. Ikrafttraedelses- og opsigelsesbestemmelser 

§ 14. Ikrafttraeden og opsigelse 
Denne aftale har - hvor intet andet er nmvnt - virlming fra 1. marts 2020. 

Aftalen — eller dele heraf — kan pa begmring of en of parterne genforhandles, og Bandringer loan ske 
ved enighed. 

Aftalen loan opsiges til bortfald med 3 maneders varsel til udgangen of en given kalendermaned. 

Opsigelse skal ske skriftligt. Inden for opsigelsesperioden soger parterne at opna enighed om en ny 
aftale, idet opsigelsens gyldighed dog ikke berores of foranstaende forhandlingsforlob. 

§ 15. Underskrifter og dato 

Dato:  

For Faaborg-Midtfyn Kommune: 
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