
 

 

 Roskilde 

 
 

Til pædagogmedhjælpere der arbejder i skolen. 
 
 
 

Der forhandles i øjeblikket arbejdstidsregler på skoleområdet. 

FOA’s interesse i at få aftalt regelændringer på nuværende tidspunkt er, at det må 

antages at gøre vores muligheder for at sikre pædagogmedhjælpere, og pædagogiske 

assistenters beskæftigelse på skoleområdet større, hvis vi har et fælles arbejdstids-

regelsæt for hele det pædagogiske personale, når skolereformen skal udmøntes på de 

enkelte skoler fra august 2014.  

Der er nu gået forhandlinger i gang med KL, herunder også i forhold til de arbejdstids-

regler, der gælder for hele det pædagogiske personale på det kommunale område i 

Københavns kommune. Der er aftalt forhandlinger den 22. januar og den 28. januar, 

men det må umiddelbart forventes, at forhandlingerne vil strække sig ind i februar 

måned. Såfremt der ikke kan opnås enighed mellem parterne, vil forhandlingerne 

blive genoptaget i forbindelse med OK 15.  

Hvis der opnås enighed om at ændre arbejdstidsreglerne vil aftalen, for så vidt angår 

den landsdækkende arbejdstidsregelaftale for pædagogmedhjælpere og pædagogiske 

assistenter, skulle godkendes på et ekstraordinært faggruppe-landsmøde. I skal i den 

forbindelse være opmærksomme på, at BUPL har afholdt urafstemning blandt deres 

medlemmer, da de skulle tage stilling til ændringen af deres arbejdstidsregler. Da vi 

jo i FOA ikke godkender de enkelte faggruppers overenskomster ved særskilte uraf-

stemninger, men ved en fælles urafstemning for alle medlemmer, har den politiske 

ledelse i forbundet vurderet, at den bedste fremgangsmåde vil være, at lade et 

ekstraordinært faggruppelandsmøde tage stilling til aftalen.  

FOA Roskilde drøfter arbejdstidsaftalen på SFO besøg, på tillidsmandsmøder og vi 

anbefaler, at der sker drøftelser og dialog på SFO'erne om, hvad i som medlemmer 

mener og tænker. 

FOA Roskilde har to pladser på det ekstraordinære faggruppelandsmøde.  Jeanne 

Hansen, FTR på SFO området i Roskilde og Randi Albæk, FTR på SFO området i Lejre. 

Helle Bramming, FTR for specielområdet, deltager også, da hun har en plads i det 

faglige udvalg. 


