
Søndag 1. maj kl. 9.00

Danmarksgade 16, Odense

Alle medlemmer med familie og børn er velkomne.

Vi giver morgenkaffe og rundstykker m.v.

Kl. 11.30 går vi til LO’s fælles 1. maj på Flakhaven. 

Vær også opmærksom på LO’s 1. maj-arrangementer 

i andre byer i kredsen.

2
SOCIALPÆDAGOGEN

LILLEBÆLTA P R I L  2 0 1 6  ·  1 0 .  Å R G A N G

Nye arbejds-
tidsregler i 
kommunerne

De nye og forenklede regler 
gælder fra 1. april i år

1. april 2016 trådte en ny arbejdstidsaftale 

for socialpædagoger m.fl. ansat i kommunerne i kraft. 

Den nye aftale indebærer blandt andet:

•  Planlægning og opgørelse af arbejdstiden. Reglerne er 

forenklede og lettere at håndtere. Man skal have udleve-

ret sin tjenesteplan 4 uger, før den træder i kraft, og planen 

skal strække sig over mindst 4 uger. Opgørelsesperioden 

(normperioden) kan – medmindre andet aftales – højst ud-

gøre 16 uger.

•  Aften-, nat- og lørdagstillæg gives fremover som en procent-

del af lønnen. Før aften- og nattillæg udbetales, reduceres 

de med 8,11 pct., der går til 37/3-afspadsering. Tidspunktet 

for optjening af 37/3-afspadsering er flyttet til kl. 17. Til gen-

gæld optjenes afspadsering for alle timer efter kl. 17, så der 

ikke mere kan spekuleres i, hvornår tjenesten påbegyndes.  

 

For den gruppe, der efter overenskomsten har et fast 

ulempetillæg, idet de selv tilrettelægger deres arbejdstid, 

forhøjes tillægget med 500 kr.

•  Juleaften (og andre særlige helligdage) får status af søg-

nehelligdag fra dagtjenestens begyndelse. Det betyder, at 

der skal ske nedskrivning af arbejdstidsnormen for  alle, 

dog undtaget faste nattevagter.

•  Rådighedstjeneste. De eksisterende regler bevares og ad-

skiller sig fortsat fra reglerne på de øvrige døgndækkede 

områder.

Obs! De nye regler omfatter ikke medlemmer på PFF-overens-

komsten, ligesom der ikke er ændrede regler for regionalt an-

satte medlemmer.

Få mere at vide

15. marts holdt de faglige konsulenter 

Lis Svanberg og Jan Madsen et webinar 

for alle interesserede medlemmer om 

de nye arbejdstidsregler. Det var en 

stor succes med mange deltagere og 

stor spørgelyst.

Webinaret er tilgængeligt på kredsens hjemmeside, og her 

kan du få svar på mange af de spørgsmål, du måtte have i 

forhold til din arbejdstid. 

Du kan også læse mere om de nye regler på www.sl.dk 

(under FÅ SVAR – ARBEJDSTID). Og du er naturligvis altid 

velkommen til at kontakte kredskontoret, hvis du er 

i tvivl om noget.

1. april trådte en ny 
arbejdstidsaftale i kraft 
i kommunerne 
– med mere enkle og 
håndterbare regler. 

1. maj hos 
Social-
pædagogerne 
Lillebælt



DANMARKSGADE 16 · 5000 ODENSE C · TLF. 72 48 64 00 · E-MAIL: LILLEBAELT@SL.DK · WWW.SL.DK/LILLEBAELT

Socialpædagogen Lillebælt udsendes pr. mail. Husk at give os besked, hvis du får ny mailadresse. 
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Familieplejere på 
Christiansborg 

Kredsens familieplejeudvalg mødtes 
med socialordfører 
Pernille Rosenkrantz-Theil (S)

Når en travl toppolitiker ikke har tid til et cafémøde med vo-

res familieplejere på kredskontoret, men i stedet tilbyder en 

times møde på Christiansborg, siger man selvfølgelig ja tak. 

4. marts mødte medlemmer af familieplejeudvalget og fag-

lig sekretær Poul Erik Pedersen en velforberedt og positiv 

socialordfører for en drøftelse af familieplejernes situation. 

– Vi talte blandt andet om status for Barnets Reform, men 

også om familieplejernes behov for aflastning og for ord-

nede løn- og arbejdsforhold. Det var en meget positiv snak, 

hvor udvalget følte sig hørt, siger Poul Erik Pedersen. 

– Vi fik også vendt det paradoksale i den megen snak om tid-

lig forebyggelse, som alle siger, at de går ind for. Det harmo-

nerer bare ikke med, at færre udsatte småbørn bliver anbragt 

uden for hjemmet, mens antallet af anbragte børn i teenage-

alderen stiger, fortsætter han.

Efter mødet med Pernille Rosenkrantz-Theil besøgte udval-

get forbundshuset, hvor forbundskasserer Kaj Skov Frede-

riksen fortalte om Socialpædagogernes vedvarende fokus på 

at få mere ordnede forhold for familieplejerne, herunder en 

egentlig arbejdsmarkedspension. 

Familieplejeudvalget 
på besøg på Christiansborg 
– inviteret af socialordfører 
Pernille Rosenkrantz-Theil (S). 

FOKUS PÅ FAGET

Rebellen fra Langeland 

– Når relationen er vigtigere 

end diagnosen

Ved Ole Sørensen

Tirsdag 19. april kl. 17-20

Torsdag 24. maj kl. 17-20

NB! Begge møder er overtegnet.

Danmarksgade 16, Odense

Kernefaglighed

– Kerneopgaven kender vi alle 

– eller gør vi?

Ved Anders Seneca

Tirsdag 7. juni kl. 17-20

Danmarksgade 16, Odense

Orientering om efterløn

1.  Tirsdag 26. april kl. 15.00-17.00 

(Medlemmer født før 1. januar 

1956)

2.  Tirsdag 26. april kl. 18.00-20.00 

(Medlemmer født 1. januar 1956 

eller senere) 

Danmarksgade 16, Odense

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER

Arbejdsskader og erstatningsansvar 

– temadag

Torsdag 14. april kl. 10.00-14.00

Danmarksgade 16, Odense

A N D R E  A K T I V I T E T E R  I  K R E D S E N 

Læs mere om aktiviteterne, og tilmeld dig på www.sl.dk/lillebaelt

SENIORSEKTIONEN

Generalforsamling / årsmøde

Mandag 18. april kl. 9.30-15.00

Danmarksgade 16, Odense

Tur til Christiansborg 

– Rundvisning

Mandag 9. maj 

– Start i Fredericia kl. 6.12


