
TIL MEDLEMMERNE LØNOVERSIGT

Marts 2018

Lønninger for perioden 1. marts 2018 til 28. februar 2019

Overarbejdstillæg 

herudover samt for 

søn- og helligdage

kr. pr. time

1. praktik år 70,87        40,59       135,31                    

2. praktik år 82,29        40,59       135,31                    

3. praktik år 96,55        40,59       135,31                    

4. praktik år 116,10      40,59       135,31                    

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.

Arbejdstid

Den normale arbejdstid er 37 timer pr. uge og lægges fra mandag til fredag mellem kl. 06 og kl. 18

Søgnehelligdags og fridagskonto

SH-fridagsbetaling udgør 6,75% af den ferieberettede løn samt af løn under sygdom/tilskadekomst.

Fritvalgskonto

Løn under skoleophold

Betaling 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 fjerntliggende skole.

Afgiften  for skolehjem er i 2018 pr. uge 495 kr.

Lønninger m. v. - fra og med 1. marts 2018- for elever under erhvervsuddannelser inden for 

skovbruget

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:

Forskudsbeløbet, der udbetales på søgnehelligdage, feriefridage samt overenskomstfastsatte fridage, 

udgør medarbejderens sædvanlige løn.

Opsparing til fritvalgskonto udgør 2,7% af den ferieberettigede løn samt af løn under 

sygdom/tilskadekomst.

Løn under praktikophold og på skole

kr. kr. pr. time
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AUB-refusion 2018

Refusion udgør for skoleophold i: kr. pr. uge

- 1. uddannelsesår 2.560,00

- 2. uddannelsesår 2.840,00

- 3. uddannelsesår 3.200,00

- 4. uddannelsesår 3.760,00

- voksenelever 5.100,00

Pensionsbidrag fra 1. juni 2018

Forsikringsordning for elever

Præmien betales ved hver lønudbetaling

Præmien udgør pr. 14. dag 13,39 kr.

- pr. måned 29,00 kr.

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.

Elever, der ikke er omfattet af pensionsordning, skal tilmeldes en arbejdsgiverbetalt forsikringsordning hos 

PensionDanmark.

Pr. 1. juni 2018 udgør bidraget til arbejdsmarkedspension i alt 2,55%. Arbejdsgiver betaler 1,70% og 

eleven 0,85% af pensionsbidraget.

Elever omfattes af pensionsordningen fra det fyldte 18. år samt når de har opnået 3 måneders anciennitet.

Tilmelding sker via www.pension.dk, hvor også yderligere oplysninger om forsikrings- 

dækning fremgår.


