
TIL MEDLEMMERNE LØNOVERSIGT
Marts 2020

Lønninger for perioden 1. marts 2020 til 28. februar 2021
Lønninger kr. pr måned
0 -6 måneders praktik 71,38 11.444,15
7 - 18 måneders praktik* 82,80 13.274,61
7 - 18 måneders praktik (fyldt 25 år)* 95,86 15.369,71

Kost og logi

Overarbejdsbetaling

0 -6 måneders praktik 128,48
7 - 18 måneders praktik 149,04
7 - 18 måneders praktik (fyldt 25 år) 172,55
Arbejdstid

Tillægsbetaling ved staldarbejde (inden for normal arbejdstid) Kr. pr. dag
Lørdag eftermiddag 62,95
Søn- og helligdage 151,27
Søgnehelligdags- og fridagskonto for timelønnede
SH-fridagsbetaling udgør 6,75% af den ferieberettede løn samt af løn under sygdom/tilskadekomst.

Fritvalgskonto (til time- og månedslønnede praktikanter)

Forsikringsordning for praktikanter
Praktikanter 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.

Praktikantforsikringen omfatter dækning ved førtidspension, dødsfald, engangsbeløb ved kritisk 
sygdom og sundhedsordning.

Tilmelding sker via www.pension.dk, hvor også yderligere oplysninger om forsikringsdækning 
fremgår.

107,07
124,20
143,79

Opsparing til fritvalgskonto udgør 4,0% af den ferieberettigede løn samt af løn under sygdom/tilskadekomst.

Forskudsbeløbet, der udbetales på søgnehelligdage, feriefridage samt overenskomstfastsatte fridage, udgør 
medarbejderens sædvanlige løn.

Staldarbejde Den normale arbejdstid er indtil 37 timer pr. uge eller 296 timer i en 8 ugers periode og kan lægges 
på alle ugens dage, hele døgnet.
Andet arbejde Den normale arbejdstid er indtil 37 timer pr. uge og kan lægges mandag til lørdag mellem kl. 06.00 
og 18.00

Der skal ikke ske tilmelding af praktikanter, der allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller 
forsikringsordning.

Lønninger m. v. - fra og med 1. marts 2020 - udenlandske praktikanter - landbrug

Kr. pr. time

Hvis praktikanten som en del af lønnen modtager kost og logi eller kost alene fratrækkes den skattemæssige værdi 
af disse goder i lønnen. Skattemæssig værdi af kost og logi udgør i 2020 kr. 3.412,50 pr. måned. Fuld kost alene kr. 
2.400,00 pr. måned

2 første timer hverdage 
samt søn-  og helligdage 

+50%
Her ud over 80%

*Praktikanter, der har ansøgt om opholds- og arbejdstilladelse efter 5. juli 2019, kan 
højest få en tilladelse af 12 måneders varighed
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