
GLS-A

Oversigt over fridage, feriedage osv. samt betaling på disse

Forskudsbeløb svarer til medarbejderens sædvanlige løn

Elever følger samme regler (dog er 1. maj en arbejdsdag i gartneri/planteskole)

Jordbrug
Jordbrug - Pasning af 

dyr
Skovbrug Golf

Gartnerier og 

planteskoler

Agroindustri - 

øvrige

Agroindustri - 

kartoffelsortercent

raler

1. maj Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag Normal arbejdsdag

Fri+ 

forskudsbeløb                           

Ved arbejde 

+100% samt 

forskudsbeløb

Fri + forskudsbeløb                            

Ved arbejde:       1.-

4. time +50% 

herefter +100% 

samt forskudsbeløb

Normal 

arbejdsdag

Fri fra kl. 12+ ½ 

forskudsbeløb              

Arbejde herefter:     

1.+2. time +30% 

herefter +100% 

samt forskudsbeløb

Søgnehelligdage 

(Skærtorsdag, 

Langfredag, 2. 

påskedag, 2. 

pinsedag, St. 

bededag, Kr. 

Himmelfartsdag) 

Fri+forskudsbeløb                         

Ved arbejde +80% 

samt forskudsbeløb. 

Medarbejder har ret 

til at forlange 

mindst 3 timer

Fri hver 3. SH-dag 

+forskudsbeløb        Ved 

arbejde +80% samt 

forskudsbeløb. 

Medarbejder har ret til 

at forlange mindst 3 

timer

Fri + forskudsbeløb                                 

Ved arbejde +100% af 

B-løn samt 

forskudsbeløb 

Medarbejder har ret 

til at forlange mindst 

3 timer

Fri + 

forskudsbeløb                         

Ved arbejde 

+100% samt 

forskudsbeløb 

Medarbejder 

har ret til at 

forlange mindst 

3 timer

Fri + forskudsbeløb                            

Ved arbejde:     

1.+2. time +50% 

herefter +100% i 

mindst 3 timer 

samt forskudsbeløb

Fri + 

forskudsbeløb                                

Ved arbejde 

betales søn- og 

helligdags-

betaling i mindst 

2 timer

Fri + forskudsbeløb                                

Ved arbejde:     

herefter +100% 

samt forskudsbeløb 

Medarbejder har 

ret til at forlange 

mindst 2 timer

Grundlovsdag

Fri kl. 12 + ½ 

forskudsbeløb                        

Arbejde herefter 

+80% samt 

forskudsbeløb.           

Medarbejdere har 

ret til at forlange 3 

timer

Fri kl. 12 + ½ 

forskudsbeløb                          

Arbejde herefter +80%.  

samt forskudsbeløb.                        

Ret til at forlange 

mindst 3 timer

Fri kl. 12 + ½ 

forskudsbeløb                          

Arbejde herefter: 

+100% af B-løn samt 

forskudsbeløb. 

Medarbejder har ret 

til at forlange 3 timer

Fri kl. 12 + ½ 

forskudsbeløb                          

Arbejde 

herefter: +100% 

samt 

forskudsbeløb. 

Ret til at 

forlange 3 timer

Fri fra kl. 12 + ½ 

forskudsbeløb            

Arbejde herefter:     

1.+2. time +50% 

herefter +100% i 

mindst 3 timer 

samt forskudsbeløb

Fri fra kl. 12 + ½ 

forskudsbeløb                         

Arbejde betales 

søn- og 

helligdagsbetalin

g og ret til at 

forlange 2 timer

Fri fra kl. 12 + ½ 

forskudsbeløb              

Arbejde herefter:  

+100% samt 

forskudsbeløb 

Medarbejderen har 

ret til at forlange 

mindst 2 timer

For alle overenskomsterne gælder at frihed på 1. maj og grundlovsdag efter aftale kan udskydes med 4 ugers varsel og erstattes af senere

frihed, der afvikles inden for 3 måneder. I så fald betales normal løn for arbejde på 1. maj og grundlovsdag. 

Forskudsbeløb udgør medarbejderens sædvanlig løn. Der kan dog aldrig udbetales mere end der står på SH-opsparingen



GLS-A

Oversigt over fridage, feriedage osv. samt betaling på disse

Forskudsbeløb svarer til medarbejderens sædvanlige løn

Elever følger samme regler

Metal Fiskeslagterier m.fl.
GASA sortering og 

pakning
GASA transport

1. maj Normal arbejdsdag

Fri + forskudsbeløb                                             

Ved arbejde betales der 

tillæg i henhold til 

overenskomstens §23, 

stk. 3, litra b og c. samt 

forskudsbeløb

Fri efter 4 timer dog 

senest kl. 12, ½ 

forskudsbeløb.          

Arbejde herefter: 

1.+2. time +50% 

herefter +100% samt 

forskudsbeløb 

Fri efter 4 timer +½ 

forskudsbeløb  

Arbejde herefter + 

100% samt 

forskudsbeløb

Søgnehelligdage 

(Skærtorsdag, 

Langfredag, 2. 

påskedag, 2. 

pinsedag, St. 

bededag, Kr. 

Himmelfartsdag) 

Fri + forskudsbeløb                                 

Ved arbejde +100% 

samt forskudsbeløb

Fri + forskudsbeløb                                             

Ved arbejde betales der 

tillæg i henhold til 

overenskomstens §23, 

stk. 3, litra c.

Fri + forskudsbeløb                                

Ved arbejde:      

+100% samt 

forskudsbeløb

Fri + forskudsbeløb                           

Ved arbejde +100% 

samt forskudsbeløb

Grundlovsdag

Fri kl. 12 + ½ 

forskudsbeløb                         

Arbejde herefter: 

+100% samt 

forskudsbeløb

Fri + forskudsbeløb                                             

Ved arbejde betales der 

tillæg i henhold til 

overenskomstens §23, 

stk. 3, litra b og c. samt 

forskudsbeløb

Fri efter 4 timer + ½ 

forskudsbeløb     

Arbejde herefter:  

1.+2. time +50% 

herefter +100% samt 

forskudsbeløb

Fri efter 4 timer + ½ 

forskudsbeløb  

Arbejde herefter + 

100% samt 

forskudsbeløb

For alle overenskomsterne gælder at frihed på 1. maj og grundlovsdag efter aftale kan udskydes med 4 ugers varsel og erstattes af senere

frihed, der afvikles inden for 3 måneder. I så fald betales normal løn for arbejde på 1. maj og grundlovsdag. 

Forskudsbeløb udgør medarbejderens sædvanlig løn. Der kan dog aldrig udbetales mere end der står på SH-opsparingen


