Lärare inom småbarnspedagogiken överförs
till UKTA från och med 1.9.2021
Vilka flyttas från AKTA till UKTA inom
småbarnspedagogiken?
De yrkesgrupper som överförs är lärare, speciallärare och chefer
inom småbarnspedagogiken. Även personer med socionombakgrund som arbetar med läraruppgifter inom småbarnspedagogik
med lagenlig behörighet till ett yrke inom småbarnspedagogik
överförs till UKTA.

När sker överföringen?
Överföringen till UKTA börjar 1.9.2021, men villkoren i AKTA
tillämpas dock på personalens anställningsförhållanden fram till
31.12.2022. Fram till dess har en separat bilaga gällande småbarnspedagogik förhandlats till UKTA.

Vilka förhandlar om bilagan för
småbarnspedagogik i UKTA?
Kommunarbetsgivarna KT och FOSU förhandlar om UKTAbilagan för småbarnspedagogik.
Huvudförhandlingsgruppen tillsätter en samarbetsgrupp för
småbarnspedagogik, där UKTA- och AKTA-förhandlare är representerade.
Samarbetsgruppen koordinerar anställningsvillkoren för daghemspersonalen med beaktande av bl.a. daghemmets verksamhet
som helhet. JHL är starkt representerade i gruppen. Förbundet
främjar utvecklingen av branschens tjänsteförhållanden.

Måste jag byta förbund?
Nej, det behöver du inte. JHL fortsätter att bevaka dina intressen
och du kan stanna kvar som medlem i din nuvarande förening.

Vem är min förtroendeman i fortsättningen?
JHL-medlemmar i den yrkesgrupp som överförs förblir medlemmar i JHL. Deras intressen bevakas i samarbete med JHL:s
förtroendeman. JHL och FOSU har ett avtal om samarbete i lokal
avtals- och förhandlingsverksamhet samt hantering av tvister.
Avtalet gäller intressebevakningen för de JHL-medlemmar som
omfattas av UKTA.

Hur blir det med den övriga
daghemspersonalen?
Barnskötare, assistenter, kosthålls- och städpersonal och den nya
yrkesgruppen socionomer inom småbarnspedagogik omfattas
även framöver av AKTA.
Även familjedagvårdare, familjedagvårdsledare och personer
med motsvarande yrkesbenämningar samt vikarier till lärare
inom småbarnspedagogik som saknar behörighet stannar inom
AKTA.
Det är viktigt att samarbetsgruppen inom småbarnspedagogik
grundas på centralförbundsnivå för att säkerställa att anställningsvillkoren för de yrkesgrupper som arbetar på daghem
utvecklas i samarbete och på ett jämlikt sätt.
UKTA- och AKTA-samarbetsgruppen inom småbarnspedagogik
koordinerar daghemspersonalens tjänstevillkor.
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