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Lokalaftale om ansættelse af afløsningsperso-
nale 

Lokalaftale for pædagoger og for omsorgs- og pædagogmedhjælpere an-
sat som afløsningspersonale med løbende aftale om placering af arbejdsti-
den mellem  
 

Socialpædagogernes Storkøbenhavn (SL) 
 

og 
 

<Kommune evt. arbejdsplads> 
 
 
 
1. Område og omfang 
 
Ansættelsesområdet for medarbejdere, der ansættes i henhold til denne 
lokalaftale følger overenskomstens område aftalt i henholdsvis "Overens-
komst for socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner 
mv." (64.01) og "Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt 
pædagogiske assistenter" (64.41). 
 
En medarbejder er omfattet af denne lokalaftale, såfremt der i medarbejde-
rens ansættelsesbrev er anført stillingsbetegnelsen: "Ansat som afløsningsper-
sonale med løbende aftale om placering af arbejdstiden". 
 
Ved afløsningspersonale forstås i denne forbindelse personale, der varetager 
tilfældigt opstået afløsning for faste medarbejdere, som ikke varer ud over 1 
måned for samme medarbejder, eksempelvis tilkaldevikarer.  
 
Afløsningspersonalet anvendes fx under det faste personales akutte sy-
gedom, afvikling af ferie, fravær ved barns 1. og 2. sygedag, omsorgsdage 
mv. 
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Såfremt afløsningspersonale i perioder vikarierer for bestemte medarbejdere i 
faste stillinger, fx ved barselsorlov, anden orlov, langtidssygdom o. lign., over-
går afløsningspersonalet til ansættelse i det konkrete vikariat på normale vil-
kår. 
 
 
2. Arbejdstid 
 
"Aftale vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk perso-
nale ved døgninstitutioner m.v." (64.11) - herefter benævnt Arbejdstidsafta-
len - er gældende for ansatte, der er omfattet af denne lokalaftale, dog jf. 
nedennævnte afvigelser. 
 
Placering af arbejdstiden aftales løbende alt efter institutionens behov for 
afløsningspersonale. 
 
Ansættelsesbrøken, jf. den enkelte ansattes ansættelseskontrakt, skal i videst 
mulig omfang afspejle den reelle arbejdstid. Arbejdspladsen og den lokale 
tillidsrepræsentant vurderer løbende hvert kvartal om mængden af merar-
bejdstimer skal betyde en ændring i den aftalte ansættelsesbrøk.  
 
En planlagt tjeneste kan aflyses med 48 timer varsel før tjenestens start. Aflys-
ningen skal ikke varsles i arbejdstiden. Såfremt aflysningen sker mindre end 48 
timer før en planlagt tjenestes start, skal der honoreres for 3 timer.  
 
Aftalte afvigelser i forhold til Arbejdstidsaftalen:  
 
• § 3, stk. 2 finder ikke anvendelse. Medarbejderne skal dog forsat sikres 

enten et langt (55-64 timer) eller to korte fridøgnsperioder (35 timer). Pla-
cering af fridøgnet/fridøgnene skal aftales med medarbejderen hurtigst 
muligt, idet det skal iagttages, hvis medarbejderen har anden ansættelse 
i kommunen.  
 
Det bemærkes, at fridøgnsperioderne ikke må anvendes til at udføre ar-
bejde på andre arbejdspladser i kommunen. 
 
Såfremt afløsningspersonalet ansat efter denne aftale pålægges tjeneste 
på planlagte fridøgn, honoreres tjenesten efter bestemmelserne i Ar-
bejdstidsaftales § 9 stk. 1 og 2. 
 
Såfremt afløsningspersonalet tilbydes og frivilligt påtager sig arbejde på 
et planlagt fridøgn honoreres tjenesten som normaltjeneste/merarbejde.  
 

• § 3, stk. 4 finder anvendelse, dog kan opgørelsesperioden alene aftales til 
at være mellem 16 og 26 uger. 
 
Opgørelsesperioden er konkret aftalt til at være ________________ uger. 
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Senest ved opgørelsesperiodens udløb eller ved medarbejderens fratræ-
delse, opgøres eventuelle overarbejdstimer eller tilgodehavende afspad-
seringstimer.  
 

• § 4, stk. 2 finder ikke anvendelse. Det er således ikke muligt at have delt 
tjeneste. 
 

• § 12, stk. 2 finder ikke anvendelse. Dette betyder, at afløsningspersonale 
kan pålægges at udføre merarbejde, uden at være orienteret i arbejds-
tiden seneste dagen forud.  

 
 

3. Opsigelsesvarsler 
 
Ansatte, der er omfattet af denne lokalaftale, kan efter eget ønske fratræde 
stillingen med en dags varsel.  
 
Denne aftale kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel. Dog lø-
ber ansættelsesaftaler indgået i henhold til denne aftaler videre indtil ansæt-
telsen ophører ved opsigelse af en af parterne eller den ansatte overgår til 
anden ansættelse.  
 
 
 
Dato: 
 
For arbejdspladsen/Bostedet ____________________________________ 
 
 
 
For organisationen/SL  ____________________________________ 
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