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Kerteminde 

R- 
 Kommune 

Forhandsaftale gaeldende pr. 1. september 2022 omfattende alle 
paadagogmedhjaelpere, paedagogiske assistenter samt fieksjobbere 
med ansaetteise indenfor Kerteminde Kommunes dagpasningstilbud 

og skolefritidsordninger. 

Til forhandsaftale og individuelle forhandlinger er generelt aftalt: 

• Lonnen er fastsat som lontrin eller som belob. Belobene er anfort i 31.3.2000-niveau, hvor intet 
andet er anfort og reguleres i takt med de centralt aftalte lonstigninger. 

• Belobene er aftalt som arsbelob for en fuldtidsansat. De skal derfor reguleres efter den ansattes 
beskmftigelsesgrad, hvis ikke andet aftales for den enkelte funktion/kvalifikation. 

• Belob givet som funktionslon og kvalifikationslon er pensionsgivende, medmindre andet aftales. 
• Funktionslon kan opsiges med den enkeltes overenskomstmaessige varsel, i de tilfaelde hvor 

det er lederen, der afgor, at den enkelte ikke laengere skal varetage opgaven. Hvis 
medarbejderen selv opsiger funktionen, bortfalder lonnen herfor, nar funktionen ophorer. I 
andre tilfaelde bortfalder funktionslonnen sammen med funktionen. 

• Kvalifikationslon skal forhandles med PMF Fyn. Dog bevarer ansatte hidtidig kvalifikationslon, 
bade ved ansogt og uansogt overgang til anden stilling indenfor kommunen og i samme type 
stilling. Kvalifikationslon kan efter onske fra en of parterne genforhandles, hvor der er sket 
markant aendring i den ansattes kvalifikationer og kan efterfolgende ved aftale med PMF Fyn 
opsiges overfor den ansatte med dennes normale opsigelsesvarsel. 

• Decentralt aftalt funktionslon/kvalifikationslon bortfalder eller reduceres, hvis der centralt indgas 
kollektive aftaler, hvor der ydes lontillaeg eller lontrin for samme funktion/kvalifikation. 
yEndringerne sker efter forhandling mellem PMF Fyn og Kerteminde Kommune. 

• Forhandsaftalen har virkning fra 1. september 2022 og gadder for paedagogmedhjaelpere, 
paedagogiske assistenter samt fleksjobbere og kan skriftligt opsiges med 3 maneders varsel, of 
hver of parterne. Indtil der indgas en ny aftale, sker aflonning til hidtidigt personale, efter 
bestemmelserne i den opsagte aftale. Parterne er enige om, at der indledes forhandling om en 
ny forhandsaftale, forinden denne forhandsaftale opsiges. 

• For medarbejdere ansat via forhandsaftale gaeldende for 2010 er der indgaet en personlig 
ordning. Derudover gilder na:rvaerende forhandsaftale. 

• Forhandsaftalen forhandles, nar en of parterne onsker dette dog max an gang pr. 
overenskomstperiode. 

Nyansaettelser: 

Nyansatte indplaceres med baggrund i overenskomst og forhandsaftale. Lonindplaceringen forhandles 
med og godkendes of organisationen eller den lokale repraesentant, til hvem PMF Fyn eventuelt har 
uddelegeret kompetencen. 

Udover grundlonnen og erfaringslon efter overenskomsten tillaegges kvalifikationslon pa baggrund of en 
medarbejders tidligere arbejdsmaessige erfaringer og kvalifikationer erhvervet bade indenfor og udenfor 
Kerteminde Kommune. 

Den lonmaessige indplacering skal vaere afklaret inden tiltraedelsen. 
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Timelonnede vikarer: 

Timelonnede vikarer indplaceres efter overenskomstens og forhandsaftalens bestemmelse pa lige fod 
med manedslonnede vikarer og fastansatte pa;dagogiske assistenter og paedagogmedhiaelpere. 

Derudover er parterne enige om, at timelonnede vikarer, der bliver anvendt gentagne gange i 
Kerteminde Kommune, forudsaettes at indga i de arlige lonforhandlinger og ikke alene skal vane 
aflonnet pa grundlon i laengere tid. 

Kvalifikationslon: 

ce 

Relevante kurser og efteruddannelsesforlob of sammenlagt 3 ugers varighed, der 
medforer oget kompetence i hverdagen eller ved varetagelse of saerlige arbejds-
opgaver enten beskrevet via udviklingsplanen, den enkelte ansattes eller hele 
institutionens uddannelsesplaner eller som instruks fra institutionens ledelse fra 
1.9.2022, udbetales fra folgende 1. i maneden efter bevisets dato 

Nyansatte paedagogmedhjaelpere i fast stilling tilbydes grundkursus for pa:dagog-
medhjaelpere (3 ugers varighed) snarest muligt og det tilstra?bes at ske indenfor 
det forste anseettelsesar. 	 2 lontrin 
Lonseddeltekst: Relevante kurser 

For gennemforte yderligere relevante 3 AMU-kurser opnas 
	

1 lontrin 
som ligeledes udbetales fra folgende 1. i maneden efter bevisets dato pa det 3. modul. 
Lonseddeltekst: Yderligere kurser 

Der kan maximalt ydes 3 lontrin for AMU-kurser 

Sa=rligt ydes til peedagogmedhja:lpere, der er faguddannet eller besidder uddannelse 
pa et tilsvarende niveau med relevans for arbejdet med bornene et arligt 
kvalifikationstillaeg pa 
	

6.900 kr. 
Lonseddeltekst: Fagrelevant uddannelse 

Erfaring for paedagogmedhjeelpere: 

Erfaring indenfor bornepasningsomradet fra ansoattelse pa dagplejer- eller omsorgs-
og pardagogmedhjaelperoverenskomsten indregnes pa lige fod med erfaring som 
peedagogmedhjaelper. 

Paedagogmedhjaelpere med 6 ars erfaring indenfor bornepasningsomradet ydes 
	

1 lontrin 
Lonseddeltekst: Erfaring 6 ar 

Paedagogmedhjaelpere med 9 ars erfaring indenfor bornepasningsomradet ydes 	1 lontrin 
Lonseddeltekst: Erfaring 9 ar 

For pardagogmedhjaelpere, der tidligere i ansaettelsesforlobet har modtaget/modtager lokalt aftalt 
kvalifikationslon for erfaring indenfor bornepasningsomradet, vil der ske modregning i de ovenstaende 
aftalte erfaringstillaeg. 
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Erfaring sour paedagogisk assistent: 

Erfaring som paedagogisk assistent folger overenskomsten efter 3 og 6 ars anseettelse, 
idet hidtidig erfaring og kurser fra anseettelsen som pa-dagogmedhjaelper bevares. 

Peodagogiske assistenter med 9 ars erfaring indenfor borne pasningsomradet ydes 	1 lontrin 
Lonseddeltekst: Erfaring 9 ar 

Funktionslon: 

Barnsbestemt handicaptillaeg: 

Til ansatte, der blandt de ovrige born modtager handicappede born, ydes et saerligt 
tillaeg pr. handicappet barn pa 	 6.000 kr. 
Lonseddeltekst: Barnsbestemt handicaptillaeg 

Till~—gget tildeles hver paedagogmedhjaelper og pmdagogisk assistent, der i 
forbindelse med en behandlingsplan eller anden instruks of lederen, er palagt at 
udfore saarlige foranstaltninger i forbindelse med barnets pasning og pleje. 
Tillaegget udbetales for perioden, Nor funktionen varetages. 

Formldre-/bruger-/skolebestyrelse og foraeldrerad 

For ansatte der er valgt som personal ere praesentant til foreeldre-/bruger-/skole- 
bestyrelse eller foraeldrerad ydes et arligt tillaeg pa 
Lonseddeltekst: Bestyrelsesarbejde 

Tillaegget skal ikke reduceres ved deltidsbeskeeftigelse 

For paedagogmedhjaelpere i skolerne 

Til ansatte, der i en periode er udstationeret pa anden matrikel med forskole-
gruppe og skal bibeholde kontakten til egen institution ved at deltage i planlaeg-
ning og moder, ydes et tillaeg pa 
Lonseddeltekst: Forskolegrupper 

Til paed agog med hjeelpere, der deltager i skole/hjem samarbejdet sammen med 
leererteamet, ydes et tilleeg pa 
Lonseddeltekst: Skole/hjem samarbejde 

Til paedagogmedhjaelpere, der sammen med laerere/bornehaveklasseledere 
arbejder i selvstyrende teams, ydes et tillaeg pa 
Lonseddeltekst: Selvstyrende teams 

3.000 kr. 

6.000 kr. 

4.000 kr. 

6.200 kr. 

Til paedagogmedhjwlpere, der arbejder pa lige fod med Iwrere/bornehaveklasseledere, 
fungerer som klasse-kontakt-learere ydes et tillaeg pa 	 4.000 kr. 

Ved deft klasse-kontakt-laorer funktion deles tillwgget. Tillaegget ydes uafhmngigt of 
beskaJftigelsesgraden. Poedagogmedhjaelperen vil ikke kunne varetage funktionen 
som klasse-kontakt-lager alene. 
Lonseddeltekst: Klasse-kontakt-laorer 
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For ansatte, der sour en fast del of den tilrettelagte tjenestetid har indlagt 2 eller 
fiere delte tjenester i SFO'er pr. uge i den planlagte arbejdstid, udbetales et tillaeg 
Tillaegget ydes udover det i arbejdstidsreglernes § 14 aftaite tillaeg og udgor uanset 
antallet of delte tjenester 
Lonseddeltekst: Deft tjeneste 

Praktikvejleder for PAU-elever: 

Til peedagogiske assistenter, sour har gennemfort uddanneise malrettet opgaven 
sour praktikvejleder, og som fungerer sour praktikansvarlige for PAU-elever, ydes 
pr. studerende, dog minimum ved ansvar i en maned. 
Lonseddeltekst: Praktikvejleder 

Belobet reduceres ikke ved deltidsbeskmftigelse. 

Tillids- og Arbejdsmiljoreprmsentanter: 

Til arbejdsmiljorepreesentanter ydes et arligt tillaeg pa 
Lonseddeltekst: AMR-tillaeg 

Til til lids reproesentanter uden forhandlingskompetence vedrorende lokal 
londannelse ydes et arligt tilla✓g pa 
Lonseddeltekst: TR-tillaEg u/forhandling 

Til tillidsrepraesentanter med forhandlingskompetence vedrorende lokal 
Iondannelse ydes et arligt tillaeg pa 
Lonseddeltekst: TR-tiffaag 

Til tillidsreprarsentanter med forhandlingskompetence, og som daekker mere 
end 20 medarbejdere og fiere matrikler, vedrorende lokal londannelse ydes et 
arligt tillaeg pa 
Lonseddeltekst: TR-tillaag fiere matrikler 

De aftalte belob reduceres ikke ved deltidsbeskaeftigelse. 

For Fleksjobbere: 

Lonforlob: 

2 lontrin 

9.000 kr. 

8.000 kr. 

5.000 kr. 

8.000 kr. 

8.000 kr. 

Erfarne paedagogmedhjmlpere som anseettes i fleksjob, bibeholder den kvalifikationslon som 
vedkommende har tilegnet sig igennem tidligere erfaring og kompetencer som paedagogmedhjaelper. 

Funktionslon: 

Idet tildeling of funktionslon forudsaetter den nodvendige arbejdsevne for at kunne varetage funktionen 
er der fwlles forstaelse mellem Kerteminde Kommune og PMF Fyn, at funktionslon ydes til 
paedagogmedhjaelpere i fleksjob pa lige fod med paed agog medhjaelpere i ordinarr ansaettelse. 

Kvalifikationslon: 

Erfaring efter 3 og 11 ar jf, overenskomsten: 
Udgangspunktet for lonvurderingen for fleksjobansatte poadagogmedhjmlpere med 3 ors erfaring er 
overenskomstens bestemmelser. Heraf ydes som minimum det forste lontrin automatisk og de ovrige 2 
lontrin kan tildeles efter individuel forhandling, 
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Peedagogmedhjaelpere i fleksjob skal have mulighed for 3 ugers grundkursus for 
peedagogmedhjaelpere, forudsat at paga;ldende er i stand til at gennemfore kurset, samt at pagaeldende 
vil kunne anvende den ogede kompetence i hverdagen. Honorering: 2 lontrin, som udbetales fra 
efterfolgende 1. i maneden efter bevisets dato. 

Pmdagogmedhjaelpere i fleksjob skal indga i de arlige lonforhandlinger, sa der lobende sker en 
vurdering of kvalifikationer, arbejdsfunktioner og lonudvikling. 

Dato:  25 b Zozz 

For Kerteminde Kommune 	 For PMF Fyn 

Leder ' -ter Slifsgaard 	 Formand Frank Lundeen 
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