Bilag 1
Protokollat 1 - Arbejdstidsregler for pædagoger ved selvstændige STUinstitutioner
§ 1. Områdeafgrænsning
Protokollatet omfatter pædagoger ansat i henhold til § 2, stk. 1, punkt D, nr. 4, stk. 2,
punkt D og stk. 3, punkt C, nr. 2 i Overenskomst for socialpædagoger og pædagogisk
personale ved døgninstitutioner (64.01)

§ 2. Arbejdstid

Stk.
Den årlige arbejdstid udgør 1.924 timer inkl, ferie og fridage, som opgøres en gang årligt.

Bemærkning:
Arbejdstidsnormen (den højeste arbejdstid) for fuldtidsbeskæftigede, der til- eller
fratræder i løbet af skoleåret, beregnes som 7,4 timer pr. kalenderdag i
normperioden ekskl. lørdage og søndage.

Stk. 2
Tjenesten tilrettelægges normalt på hverdage, mandag til fredag.

Stk. 3
Ansatte kan efter aftale frivilligt påtage sig kortvarig tjeneste på en fridag uden at denne
betragtes som bortfaldet. Der ydes weekendgodtgørelse, jf. protokollatets § 8.

Bemærkning:
I sådanne tilfælde er der ikke tale om tilkald til effektiv tjeneste.
Weekendgodtgørelsen, jf. protokollatets § 8, ydes uanset på hvilken ugedag, den
kortvarige tjeneste finder sted.
Derudover ydes ulempetillæg, jf. protokollatets § 9, hvis betingelserne herfor er
opfyldt.

Stk. 4
Ved ansættelse på deltid nedsættes arbejdstiden i forhold til beskæftigelsesgraden.

§ 3. Arbejdstilrettelæggelse og ændring i tjenesteplan

Stk.
Ved tilrettelæggelse af tjenesten skal der tages størst muligt hensyn til personalets ønsker.

Stk. 2
Personalet har adgang til at gøre sig bekendt med forslag til og ændringer i tjenesteplanen
gennem deres tillidsrepræsentanter.

Stk. 3
Orientering om ændringer i tjenesteplanen, herunder afspadsering, skal ske med et varsel
på mindst 4 døgn.
Stk. 4
Hvis tjenesten omlægges, og varslet ikke overholdes, godtgøres med et ikke
pensionsgivende tillæg på 30,77 kr. (31/3 2000-niveau) pr. time for de omlagte timer.
Stk. 5
Ved omlagte timer forstås timer, hvor den ansatte ifølge tjenesteplanen ikke skulle være i
tjeneste, men som efter ændringen bliver normale tjenestetimer.

§ 4. Delt tjeneste og pauser
Stk. 1
Den daglige tjeneste skal så vidt muligt være samlet og kan ikke deles i mere end 2 dele.
Stk. 2
Når den daglige tjeneste er delt i 2 dele, betales der for delt tjeneste et ikke
pensionsgivende tillæg pr. dag på 33,71 kr. (31/3 2000-niveau).
Stk. 3
Pauser af mindre end 1/2 times varighed, hvorunder den ansatte står til rådighed og ikke
kan forlade arbejdsstedet, medregnes i arbejdstiden. Andre pauser medregnes ikke.

§ 5. Årlig opgørelse af arbejdstiden
Den præsterede arbejdstid opgøres således:
1. Arbejdstid i henhold til t,ienesteplan eller lignende samt eventuel tilfældig forlængelse af den
ordinære tjeneste, som har været pålagt eller nødvendig af hensyn til en forsvarlig
varetagelse af tjenesten.
2. Feriedage samt søgnehelligdage medregnes med 7,4 timer pr. dag.

Bemærkning
Søgnehelligdage, der falder på en lørdag, medregnes ikke.
3. øvrige dage med ret til fravær med løn medregnes med det antal timer, den ansatte skulle
have arbejdet den pågældende dag. Hvis der ikke er fastsat noget timetal for den
pågældende dag, medregnes for fuldtidsansatte 7,4 timer pr. dag og for ansatte på
deltid et forholdsmæssigt timetal.

Bemærkning
Punkt 3 omfatter dage med ret til fravær med løn, som ikke er omfattet af punkt
2. Øvrige dage med ret til fravær med løn er fx sygedage og tjenestefrihed med
løn.
4. Afspadsering fra tidligere normperiode, som er afvildet i normperioden, medregnes.

Bemærkning
Der henvises til protokollatets § 7.

5. Tillægfor aftenarbejde, der er konverteret til frihed, jf. protokollatets § 10, stk. 4, medregnes.
6. Tilkald med mindre end 24 timers varsel medregnes med mindst 3 timer. Det gælder
dog ikke, hvis arbejdet ligger i umiddelbar tilknytning til det normale arbejde.

Bemærkning
Ved »tilkald« forstås, at den ansatte skal møde op på arbejdsstedet. Hvis arbejdet
udføres fra den ansattes bopæl, er det derfor kun den faktiske arbejdstid, der
medregnes.
7. Koloniophold, lejrsko/er, hytteture, studieture mv. (arrangementer med overnatning), der
udføres som en del af tjenesten, medregnes i arbejdstiden med 14 arbejdstimer og 10
timers rådighedstjeneste pr. døgn.
Udrejse- og hjemrejsedage medregnes ud fra konkret optælling, således at der først
medregnes op til 14 arbejdstimer og herefter medregnes op til 10 timer med
rådighedstjeneste.
Rådighedstjeneste medregnes i arbejdstiden med 1/3 eller udbetales med sædvanlig
timeløn gange 1/3 ved førstkommende lønudbetaling efter registrering.

Bemærkning
Ved døgn forstås i denne sammenhæng kalenderdøgn, dvs. 24 timer fra døgnets
begyndelse kl. 00.00 til det efterfølgende døgns begyndelse kl. 00.00.
Rådighedstjeneste medregnes med 1/3 pr. døgn, uanset om den ansatte tilkaldes
til effektiv tjeneste under rådighedstjenesten.
Rejsetid i forbindelse med lejrskoler, hytteture, studieture m.v. (arrangementer
med overnatning) medregnes efter nr. 7, ikke efter nr. 8.
8. Rq»-etidi forbindelse med tjenesterejser medregnes, dog højst med 13 timer pr. døgn.

Bemærkning
Rejsetiden medregnes fuldt ud for rejser i såvel ind- som udland, men højst med
13 timer pr. døgn.
Begrænsningen på de 13 timer gælder kun for selve rejsetiden.
Ved døgn forstås i denne sammenhæng arbejdsdøgnet, dvs. 24 timer regnet fra
den pågældende arbejdsdags begyndelse.
Bemærkning til punkt 1-8
Arbejdstiden opgøres i timer og minutter, og der foretages ingen afrunding ved
opgørelsen af den præsterede arbejdstid.

§ 6. Overarbejde og merarbejde
Stk.
Hvis den præsterede arbejdstid har oversteget arbejdstiden for perioden, jf. protokollatets
§ 2, godtgøres timerne med afspadsering af samme varighed med et tillæg på 50% eller
med timeløn med et tillæg på 50%.

Stk. 2
Timer, der ikke overstiger arbejdstiden for fuldtidsbeskæftigelse, jf. protokollatets § 2, stk.
1, godtgøres dog kun med afspadsering af samme varighed eller med almindelig timeløn.
Bemærkning til § 6
Overarbejde og merarbejde skal være pålagt eller nødvendigt af hensyn til en
forsvarlig varetagelse af tjenesten.
Timelønnen beregnes som 1/1924 af årslønnen inkl. funktions- og
kvalifikationsløn (på udbetalingstidspunktet).
§ 7. Afspadsering
Afspadsering skal gives i den efterfølgende normperiode.

Bemærkning
Afspadsering skal fortrinsvis gives som hele arbejdsdage.
Kan afspadseringen ikke gives i den efterfølgende normperiode, ydes i stedet
overarbejdsbetaling.

§ 8. Weekendgodtgørelse
Stk.
Arbejde i weekender eller på søgnehelligdage godtgøres med afspadsering af samme
varighed med et tillæg på 50% eller med en timeløn med et tillæg på 50%.
Stk. 2
Arbejdstid, der godtgøres efter stk. 1, indgår ikke i arbejdstidsopgørelsen efter
protokollatets § 5.
Bemærkning
Weekendgodtgørelsen ydes for arbejde, der efter ordre eller godkendt
tjenestefordeling udføres i tidsrummet fra lørdag kl. 00 til søndag kl. 24 og på
søgnehelligdage fra kl. 00 til kl. 24.
Arbejde i weekender eller på søgnehelligdage udløser et tillæg på 50%, uanset om
der er tale om almindelig tjeneste, pålagt over- eller merarbejde eller en
deltidsansats ekstraarbejde inden for fuldtidsnormen.
Godtgørelse i form af afspadsering kan gives såvel før som efter den pågældende
weekend eller søgnehelligdag (omlægning af tjenesten).
Afspadsering medregnes på afviklingstidspunktet i arbejdsddsopgørelsen som
anden afspadsering, jf. protokollatets § 5.
Hvis afspadsering ikke gives i den efterfølgende normperiode, ydes i stedet
kontant godtgørelse ved den efterfølgende lønudbetaling.
Der ydes ikke herudover erstatningsfridage, kompensation for mistede fridage
eller godtgørelse for over- eller merarbejde.
Ved arbejde i weekenden ydes både weekendgodtgørelse, jf. protokollatets § 8 og
ulempetillæg jf. protokollatets § 9.

§ 9. Betaling af ulempetillæg
Stk. 1
For arbejde i tidsrummet fra lørdag kl. 06.00 til mandag kl. 06.00 samt på helligdage
betales et ikke pensionsgivende tillæg på 40,81 kr. (31/3 2000-niveau) pr. time
(weekendtillæg).
Satsen ydes pr. påbegyndte halve time.

Stk. 2
For arbejde efter kl. 06.00 på grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag betales tillæg
efter stk. 1.
Stk. 3
I forhold til bestemmelserne i denne paragraf er den 1. maj at betragte som en almindelig
arbejdsdag.
Stk. 4
Såfremt kommunen giver ekstraordinær tjenestefrihed med løn til nogle medarbejdere på
den enkelte institution den 1. maj, juleaftensdag, nytårsaftensdag eller grundlovsdag efter
kl. 12.00, ydes til de medarbejdere inden for samme institution, der arbejder de nævnte
dage/tidspunkter, erstatningsfrihed af samme længde.
§ 10. Tillæg for aftenarbejde
Stk. 1
I institutioner eller afdelinger af disse, hvor åbningstiden eller en del af denne fast er
placeret i tidsrummet efter kl. 17.00, ydes et fast årligt ikke pensionsgivende tillæg på
følgende grundbeløb (31/3 2000-niveau):
Timeinterval
100 til 199 timer
200 til 299 timer
300 til 399 timer
400 timer eller mere

5.200 kr.
10.400 kr.
16.300 kr.
22.400 kr.

Bemærkning:
Grundlaget for beregningen for den enkelte månedslønnede ansatte, er de timer i
den faste arbejdsplan, beregnet for et år, der ligger i tidsrummet efter Id. 17.00.
Stk. 2
Ved væsentlige ændringer i institutionens/afdelingens åbningstid eller i antallet af timer
efter Id. 17.00 for den enkelte ansatte, foretages en omberegning med fremadrettet
virkning.
Bemærkning:
Midlertidige eller lejlighedsvise udsving i antallet af timer efter kl. 17.00, der har
dannet baggrund for beregningen, medfører ikke at der skal ske en omberegning.
Det kan aftales, at beregningen af timer sker oftere, hvis det findes
hensigtsmæssigt i forhold til institutionens/afdelingens åbningstid eller drift i
øvrigt.

Stk. 3
Der kan indgås aftale om forhøjelse af tillæggene efter reglerne i fællesaftalen om lokal
løndannelse for ansatte, der arbejder institutioner eller afdelinger af disse, hvor
åbningstiden eller arbejdskarakter i øvrigt, særligt tilsiger det.
Stk. 4
Den ansatte kan vælge at konvertere de i stk. 1 nævnte tillæg til frihed. For hver fritime
modregnes den pågældendes almindelige timeløn i tillægget. Dette kan ske for op til 40
procent af tillægget, med mindre andet aftales. Hvis den ansatte ønsker frihed i stedet for
tillæg, skal dette meddeles arbejdsgiveren senest i forbindelse med den årlige fastsættelse af
tillægget.
§ 11. Tillæg ved deltagelse i koloniophold, lejrskole mv.
Stk. 1
Der ydes et ikke-pensionsgivende tillæg på 127,33 kr. (31/3 2000-niveau) pr. påbegyndt
dag for deltagelse i koloniophold, lejrskoler, hytteture, studieture mv. (arrangementer med
overnatning). Tillægget ydes i stedet for ulempetillæg, jf. protokollatets § 9.
Stk. 2
Afvikles arrangementer, jf. stk. 1, på lørdage, søndage og helligdage, ydes et ikkepensionsgivende tillæg på 289,62 kr. (31/3 2000-niveau) pr. påbegyndt dag. Tillægget ydes
i stedet for weekendgodtgørelse, jf. protokollatets § 8 og ulempetillæg, jf. protokollatets §
9.
§ 12. Hviletid
Stk. 1
Den daglige hvileperiode efter arbejdsmiljølovgivningen kan undtagelsesvis nedsættes fra
11 til 8 timer 1 gang ugentligt.
Stk. 2
Efter lokal aftale kan hvileperioden nedsættes til 8 timer indtil 2 gange ugentligt, dog ikke 2
døgn i træk.
Stk. 3
Der kan højst være 10 arbejdsdage mellem 2 fridage.
Stk. 4
Under deltagelse i koloniophold, lejrskoler, hytteture, studieture mv. (arrangementer med
overnatning) ses bort fra kravet om daglig hviletid. Såfremt opholdet mv. strækker sig over
en weekend, omlægges det ugentlige fridøgn, så der kan være indtil 12 arbejdsdage mellem
2 fridage.
Bemærkning til § 12
Itilfælde, hvor arbejdsmiljølovens regler om hvileperiode og fridøgn fraviges, skal
der ydes tilsvarende kompenserende hvileperioder eller fridøgn. Hvor forholdene
undtagelsesvis er af en sådan art, at det ikke er muligt at yde kompenserende
hvileperioder eller fridøgn, skal der ydes passende beskyttelse.

København, den 19. februar 2021
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