
Lokal arbejdstidsaftale vedrørende nedsættelse af hviletiden. Aftalen gælder for
socialpædagoger under 64.01.

Aftalen er indgået mellem SL og Faaborg-Midtfyn Kommune og gælder alle afdelinger under Socialområdet.

Der indgås individuel aftale mellem den enkelte medarbejder og leder om nedsættelse al hviletiden fra
11 timer til 8 timer. Nedsættelsen kan maximalt ske 2 gange indenfor en periode på 14 dage.

Aftalen har ikke afsmittende effekt på fridøgnets længde. Et kort fridøgn vil fortsat være minimum 35
timer, og et langt fridøgn mellem 55-64 timer. Der kan ikke ske nedsættelse af hviletiden iforbindelse
med fridøgn. Anvendelse af nedsættelse afhviletiden begrænses således, at den ene nedsættelse kan ske
i lederens planlægning, og den anden nedsættelse sker via medarbejderens frivillige byt med kollega.

Frivillig byt skal altid ske inden for den aktuelle normperiode.

Aftalen træder i kraft den 1. januar 2021. Parterne kan på begæring anmode om en genforhandling af

aftalen, og aftalen kan ændres ved enighed.

Aftalen kan, af begge parter, opsiges med 3 måneders varsel til bortfald. Evt, opsigelse skal ske skriftligt.

Denne aftale ophæver eventuelle tidligere aftaler.

Dato:

___________________

Dato:

____________________
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Lokal arbejdstidsaftale

om fravigelse af bestemmelsen om hviletid, jf.
bekendtgørelse om hviletid og fridøgn mv. kapitel 2

Gældende for socialpædagoger

Aftalen indgås mellem medarbejder og leder

Der indgås individuel aftale mellem den enkelte medarbejder og leder om nedsættelse af
hviletiden fra 11 timer til 8 timer. Nedsættelsen kan maximalt ske 2 gange inden for en periode
på 14 dage.

Aftalen har ikke afsmittende effekt påfridøgnets længde. Et kort fridØgn vilfortsat være
minimum 35 timer, og et langt fridøgn mellem 55-64 timer. Der kan ikke ske nedsættelse af
hviletiden iforbindelse med fridØgn. Anvendelse af nedsættelse af hviletiden begrænses således,

at den ene nedsættelse kan ske i lederens planlægning, og den anden nedsættelse sker via
medarbejderens frivillige byt med kollega.

Frivillig byt skal altid ske inden for den aktuelle normperiode.

Det aftales mellem den enkelte medarbejder og leder, om man ønsker at indgå aftale om
nedsættelse at hviletid efter denne lokalaftale, eller fastholde 11 timers reglen.

Aftalen kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til bortfald.

Tjenestenummer og navn:_____________________________________

Aftalen træder i kraft fra:

________________________________________

Dato: Medarbejder:

_______________________

Dato: Leder:

______________________________

Dato: TR:

_______________________________

Aftalen skal journaliseres på medarbejderens personalesag i SBSys.


