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Dorthe Mariehjemmets organisering af arbejdet i kerne-grupper og med kontaktperson-ordningen
indebærer, at alle medarbejderes aktiviteter i princippet foregår sammen med og i tættest mulige
samspil med beboerne.
Som medarbejder er man således på arbejde straks fra arbejdstids begyndelse, til man har fri.
Pauser skal bruges til at sikre, at personalet får mulighed for at skabe rummelighed og kunne
præstere nærvær og empati i videst muligt omfang i denne tætte relation med beboerne. MED har
derfor lagt en ramme for afholdelse af pauser:
-

pauser er i princippet et frirum, hvori der ikke arbejdes.
den ansatte står til rådighed og kan tilkaldes, fordi der er tale om pauser med løn (indenfor
arbejdstiden), hvorfor ansatte skal have telefon med under afholdelse af pause.
ansatte med en arbejdstid på mere end 6 sammenhængende timer pr. arbejdsdag har
overenskomstmæssig fastlagt pause på op til 29 minutter pr. dag.
arbejder man over 8 timer på en dag, har man 10 minutters ekstra pause.
den 29 minutters overenskomstmæssigt afsatte pause kan afholdes som en samlet pause
eller som to mindre pauser.
ansatte med en arbejdstid på over fire timer og op til 6 timer har mulighed for en pause på op
til 10 minutter pr. dag.
pauser kan alene holdes efter aftale med øvrige kolleger i gruppen/teamet, således at det
sikres, at der på skift som minimum er én ansat, der er tilbage i gruppen/teamet.
ansatte med en arbejdstid på 4 timer og derunder pr. arbejdsdag har ingen pauser.
pauser kan efter eget valg anvendes til at spise frokost/mad i, til at få lidt frisk luft eller til at
tage sig en ”slapper” i gruppens dagligstue, mens beboerne eksempelvis sover til middag.

Det er et krav, at ansatte kan tilkaldes/står til rådighed.

I øvrigt må ansatte:
- ikke ryge i arbejdstiden, heller ikke i pause(r)
- gerne sætte sig med beboerne i haven og nyde sin pause
Se i øvrigt BASTA-blad om rygepolitik.
Hvis pause-reglerne, herunder rygereglerne, ikke overholdes, er der tale om brud på de almindelige
ansættelsesretlige regler, og der vil blive ageret i forhold hertil.
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