
Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere 

TIL MEDLEMMERNE 1.1 LØNOVERSIGT
Marts 2015

Lønninger for perioden 1. marts 2015 til 29. februar 2016

Lønninger

Overarbejdstil-   
læg herudover 
samt for søn- 
og helligdage

1. praktikår
- i praktik og på skole pr. timer 79,25kr.     38,45kr.   128,16kr.          

2. praktikår
- i praktik og på skole pr. timer 92,98kr.     38,45kr.   128,16kr.          

3. praktikår
- i praktik og på skole pr. timer 111,81kr.   38,45kr.   128,16kr.          

Lønmæssig indplacering sker således, at anciennitet beregnes fra uddannelsens afslutning.
Sættes en elev i arbejdshold skal akkordfortjenesten beregnes i forhold til de øvede arbejderes.
Arbejdsbestemte tillæg gælder også elever.
Søgnehelligdags-fridagsgodtgørelse incl. bidrag til fritvalgskonto (timelønnede elever)
SH-fridagsgodtgørelsen og bidrag til fritvalgskonto udgør 8,05% af den ferieberettigede løn samt af løn
under sygdom /tilskadekomst. Heraf udgør bidrag til fritvalgskonto 1,3%.
Forskudsbeløb udgør for kr. pr. dag
timelønnede elever 450,00
Arbejdstid
Den normale arbejdstid er 37 timer pr. uge og lægges fra mandag til fredag mellem kl. 06 og kl. 18
Løn under skoleophold

Bidrag for skolehjem

- for de elever, som optages på en skole, der ligger mere end 5 kvarters transport fra elevens bopæl.
- for de elever, hvor læremester har valgt en fjerneligende skole.
Afgiften  for skolehjem er i 2014 pr. uge 485 kr.
AUB-refusion 2014
Refusion udgør for skoleophold i: kr. pr. uge
- 1. uddannelsesår 2.230,00
- 2. uddannelsesår 2.460,00
- 3. uddannelsesår 2.780,00
- 4. uddannelsesår 3.150,00
- voksenelever 4.560,00

Lønninger m. v. - fra og med 1. marts 2015 - for elever under erhvervsuddannelser inden for 
skovbruget

Løn normaltimer Overarbejdstillæg 1. 
og 2. time

Lønnen betales af den læremester, der har eleven i praktik forud for skoleophold. Der ydes refusion til 
læremester fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Der betales løn for 37 timer pr. uge bortset fra uger 
med søgnehelligdage.

Arbejdsgiver skal betale den af staten fastsatte og af skolen opkrævede afgift til elevens kost og logi ved ophold 
på skolehjem:

GLS-A 
Agro Food Park 13, Skejby, 8200 Århus N. 
Tlf. 87 40 34 00 . Telefax 87 40 34 34 
E-mail: info@gls-a.dk 
www.gls-a.dk 
CVR-nr. 65 41 85 17 



Forsikringsordning for elever (gældende de 1. juli 2011)
Elever skal tilmeldes en arbejdsgiverbetalt forsikringsordning hos PensionDanmark.

Præmien betales ved hver lønudbetaling
Præmien udgør pr. 14. dag 13,38 kr.
- pr. måned 29,00 kr.
Tilmelding sker via www.pension.dk, hvor også yderligere oplysninger om forsikringsdækning fremgår.
Der skal ikke ske tilmelding af elever, der allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller 
forsikringsordning.

Elevforsikringen omfatter dækning ved førtidspension, dødsfald, engangsbeløb ved kritisk sygdom og 
sundhedsforsikring.
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