Til rette vedkommende
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) skal hermed præcisere
ansættelsesvilkårene for skolehjemsassistenter ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
Præciseringen angår alene medarbejdere med hovedbeskæftigelse som
skolehjemsassistenter - og ikke lærere eller andre personalegrupper, der
også varetager funktionen som skolehjemsassistent.
Skolehjemsassistenter, der ansættes på mindst halv tid, skal ansættes tjenestemandslignende på bekendtgørelse nr. 101 af 1. februar 2007 om
ansættelsesvilkår for tjenestemandslignende ansatte ved institutioner for
erhvervsrettet uddannelse (ansættelsesbekendtgørelsen), som kan findes
her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25284.
Tjenestemandslignende skolehjemsassistenter er bl.a. omfattet af cirkulære nr. 9542 af 25. juni 2019 om aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT), som
kan findes her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209536.
Tjenestemandslignende skolehjemsassistenter er, jf. § 11 i ovenfornævnte
aftale om nyt lønsystem, desuden fra 1. april 2018 omfattet af bestemmelserne om sovevagtstillæg. Frem til 31. marts 2018 var hjemlen til udbetaling af sovevagtstillæg at finde i aftale om tillæg til fuldtidsbeskæftigede skolehjemsassistenter, som findes vedhæftet.
Skolehjemsassistenter, der ansættes på mindre end halv tid, er ikke omfattet af ansættelsesbekendtgørelsen og skal derfor ansættes på individuel
kontrakt.
STUK henstiller, at skolehjemsassistenterne på individuel kontrakt ansættes med løn-, pensions-, barsels- og ferievilkår svarende til de vilkår,
der gælder for de tjenestemandslignende skolehjemsassistenter.
STUK henstiller endvidere, at ledelsen for skolehjemsassistenter på individuel kontrakt mindst en gang årligt sammen med den ansatte får vurderet, om den pågældende har en faktisk beskæftigelsesgrad på mindst
halv tid. I så fald skal den pågældende overgå til ansættelse på ansættelsesbekendtgørelsen.
Hvis der skulle være spørgsmål til ovenstående, kan de rettes til: henvendelser@stukuvm.dk.
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