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Skema til overenskomstindgåelse 

Vedrørende tilslutning til overenskomst for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffø-
rer, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere. 

Bestyrelsen for undertegnede skole giver hermed fuldmagt til: 

 Danmarks Private Skoler

 Dansk Friskoleforening

 Lilleskolernes Sammenslutning

 Foreningen af Tyske Mindretalsskoler (DSSV)

til at indgå overenskomst med 3F for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, 
tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere, der er ansat ved skolen. 

Fuldmagten indebærer at ”Overenskomst for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauf-
fører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere” med tilhørende aftaler indgået mel-
lem 3F og Aftaleenheden* får virkning fra nedennævnte ikrafttrædelsesdato, ligesom efterføl-
gende fornyelser af overenskomsten med tilhørende aftaler gælder for skolen.   

Skole: _______________________________________________ 

Skole nr. ________________________ 

CVR nr. ________________________ 

Adresse: _______________________________________________ 

__________________________________ 

Telefonnr. ____________ E-mail: ________________________

Ikrafttrædelsesdato: ___________________________ 

Bestyrelsens underskrift: 

_________________________      den    _____________ 

Sted     Dato 

Formandens navn: _______________________________ 

Formandens underskrift: _______________________________ 
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Overenskomstparternes accept: 

Skoleforening: _______________________________ 

Dato og underskrift 

3F: _______________________________ 

Dato og underskrift 

Sendes til skolens forening: 

o Danmarks Private Skoler, Ny Kongensgade 15, 1472 København K. Mail: info@privatskoler.dk

o Dansk Friskoleforening, Middelfartvej 77, 5466 Asperup. Mail: Df@friskoler.dk

o Lilleskolernes Sammenslutning, Nannasgade 28, 2200 København N. Mail: post@lilleskolerne.dk

o Deutsche Schul- und Sprachverein, Vestergade 30, Postboks 242, 6200 Åbenrå. Mail: die@dssv.dk

Godkendelse af tiltrædelse: 

Skolen vil modtage meddelelse om godkendelse, når parterne (3F og skoleforeningen) har godkendt tiltræ-
delsen. Overenskomsten har først gyldighed på skolen, når godkendelsen er modtaget. 

*Aftaleenheden er skoleforeningernes samarbejdsorganisation med henblik på at kunne tilbyde medlems-
skolerne overenskomster udover læreroverenskomsten.
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