Forstå din lønseddel september 2018
revideret 10.09.18
Du skal bruge din lønseddel og opgaveoversigt
Side 1

Lønspecifikation:
Generelle oplysninger om arbejdssted, lønperiode, navn m.m

Månedsløn:
Du kan se en udspecificering af din månedsløn på bagsiden af lønsedlen (s. 2).
Frit valg (ikke alle (tilvalg i 2009))
Gruppelivstillæg
86,47 kr.
Gruppelivspræmie
86,47 kr.
Specialundervisning
44,16 kr. pr. enhed
Undervisning i dansk som andet sprog 35,19 kr. pr. enhed
Fritvalgstillæg
ca. 200 kr. (afhængig af lønnen).
ATP MA bidrag
94,65 kr.
Arbejdsmarkedsbidrag
8%
A skat - %
Gruppeliv:
Gruppelivspræmien udbetales og fratrækkes igen. Alt dette blot fordi det skal indgå i beregningen
af skat.
Har du orlov i 3 måneder eller mere uden løn dækker forsikringen ikke mere, med mindre du inden
orloven beder om selv at indbetale præmie.
Under stregen er der følgende at lægge mærke til:
Skattefradrag:
Skal være det samme som på dit skattekort
Feriegodtgørelse:
Har kun betydning hvis du flytter arbejdssted til en anden kommune.
Særlig feriegodtgørelse:
Grundlaget for udbetalingen af særlig feriegodtgørelse til foråret.

Nederst på s. 1
Pension 17,30%
FV- pension 0,64% (bliver udbetalt, hvis man ikke har ønsket andet. Se Fritvalgstillæg i den grå
boks på s. 3) se vejledning på http://www.favrskovintranet.dk/medarbejder/lon/nylon/frit-valg-mellem-loen-og-pension

Side 2
Beskæftigelsesgrad (fuldtid 37,00/37,00)
Løntrin
Lønanciennitetsdato/erfaringsdato (er ikke nødvendigvis den samme som ansættelsesdatoen)
Lønsammensætning:
Centralt aftalte (gælder for alle lærere i Danmark)
Decentralt aftalte (gælder for alle lærere i Favrskov kommune)
Individuelle (gælder for den enkelte lærer)
Faste tillæg/fradrag (f.eks. beregnet årligt specialundervisningstillæg)
Sidst på siden
Seniordage/ timer restsaldo (60 år 2 dage, 61 år 3 dage, 62 - ? år 4 dage)
Omsorgsdage (2 dage pr. år pr.barn indtil det kalenderår, hvor barnet bliver 8 år)
Ferieregnskab (der resterer 23,63 timer for overenskomstansatte i indeværende ferieår(vinterferien))
6. ferieuge regnskab:
(Det antal timer, du skal have udbetalt til maj, hvis ikke du sidste år har fået disse timer indregnet i
din arbejdsnorm (se opgaveoversigt). 6. ferieuge indregnes som 37 timer eller udbetales som 37
timer (2013 har ok- ansatte optjent 34,33 timer))
Løntimer (fuld beskæftigelse 160,33 pr. måned i alt 1924 timer pr, 31/12)

En større gennemgang af lønsedlen kan findes på:
http://nykundenet.kmd.dk/systembrugere/loen/personale/Documents/Formularer%20
Lønadministration/Saadan%20laeser%20du%20din%20loenseddel_til%20loenfornyels
en.pdf
Print siderne ud
Favrskovintranet: login: favrskov kode: intranet

