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Parterna enades om att fastställa att, Lokalt kollektivavtal gällande
tillfrilligt utflyttad skolverksamhet, vårdats språkligt samt att avsteg
gjorts från arbetstidslagen (1982:673) och att gälla ftir samtliga bolag.
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1.

Lokalt avtal om tillfälligt utflyttad skolverksamhet

I anslutning till Kollektivavtal Friskolor mellan Almega Tjänsteforetagen och
Lärarftirbundet och Lärarnas Riksförbund med flera ("Friskoleavtalet") träffas floljande

lokala avtal ("Avtalet") om tillfÌilligt utflyttad skolverksamhet med övemattning, så kallad
1ägerskola.

Parterna enas om att ft)ljande gäller

Förutsättningar och avsteg
Avtalet lorutsätter att arbetsgivaren klargör grunder och villkor ftir verksamhe-
ten, det vill säga att ett schema för när läraren arbetar åir överenskommet innan

verksamheten påbörj as.

Vidare bör en plan upprättas für oförutsedda händelser.

Vid fastställande av schema är partema överens om att, med stöd av 4:5 i
Friskoleavtalet, avsteg får göras från arbetstidslagen (1982:673) 13 $, första
stycket, enligt följande: alla arbetstagare skall ha minst åtta (8) timmars sam-

manhängande dygnsvila under varje period om24 timmar, under ftirutsättning
att den genomsnittliga dygnsvilan inte understiger 11 timmar under en

beräkningsperiod om fyra (4) veckor.

2. Lägerskola inom Sverige
För varje dygn, under vilket övernattning ägt rum inom Sveri ge, fëtr arbets-

tagaren en ersättning med i ett ftir allt om 355 kr. I ersättningen ingår semester-

lön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen.

För fullgjort arbete utöver ordinarie arbetstid utges kompensation i form av tid,
timme für timme. Den intjänade tiden läggs i ordinarie tidsbank. Arbetsgivaren
står för samtliga kostnader för arbetstagaren, det vill säga resor, mat och logi.

Vid tillfrlligt utflyttad skolverksamhet inom Sverige gäller inte 4:6,4:7 och 4:8 t
Friskoleavtalet.

Lägerskola utanfür Sverige
Om skolverksamheten florläggs utanför Sverige betalar arbetsgivaren ut ett
skattefritt utlandstraktamente enligt skatteverkets norm. Om arbetsgivaren även

bekostar måltider under utlandsvistelsen skall traktamentet reduceras med dessa

måltider.

För fullgjort arbete utöver ordinarie arbetstid utges kompensation i form av tid,
timme för timme. Den intjänade tiden läggs i ordinarie tidsbank.

Vid tillfälligt utflyltad skolverksamhet utanftjr Sverige gäller inte 4:6,4:7 och
4:8 i Friskoleavtalet.

Giltighetstid
Detta avtal gäller tills vidare, med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader.

Uppsägningen skall vara skriftlig.
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