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Læs og forstå din lønseddel lidt bedre
Der er mange oplysninger på vores lønsedler.
Denne vejledning kan være en hjælp til at kontrollere, om det er korrekt
løn, der udbetales.
Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte
tillidsrepræsentanten, skolelederen eller Ishøj Lærerkreds.
Numrene henviser til numrene indsat på lønsedlen i denne pjece.
1.

Hvem der sender dig din løn.

2.

Dit navn og din adresse. Hvornår lønnen er til dispensation.
Datoen hvornår din lønseddel er lavet og hvilken måned du får løn
for.

3.

Hvilken stillingsbetegnelse du har. Lærer, overlærer,
børnehaveklasseleder, psykolog etc.

4.

Dit arbejdssted.

5.

Din månedsløn. Tallet får du ved at se på bagsiden af din
lønseddel. Der står din grundløn og evt. funktions- og
kvalifikationstillæg. Disse tal udgør tilsammen din månedsløn.
Undervisningstillæg ≥ 751:Tillæg for det antal
undervisningstimer, der ligger over 750 timer årligt. Det samlede
tillæg fordeles på 12 måneder.
Tosprogede elever: hvis du underviser i dansk som andet sprog i
henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 28. januar
1998.
Lån, afdrag: Hvis du har et lån med lønforskrivning.
Specialundervisning: Tillæg for at undervise i specialklasser.
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Gruppelivstillæg/præmie: Du er automatisk tilmeldt en forsikring,
betalt af arbejdsgiveren. Derfor lægges tallet til og trækkes fra.
ATP: Arbejdsmarkedets Tillægspension, trækkes automatisk.
AM-bidrag: Arbejdsmarkeds bidrag. En form for skat, når man
arbejder! Trækkes automatisk.
A-skat: hvad du skal betale i skat
Overført til: Her står hvad du har til rest efter skat.
6.

Overført til: Her står hvad du har til rest efter skat.

7.

En opgørelse over, hvad du har fået i løn i løbet af året og hvad
du har betalt i skat.

8.

Pensionsprocenten: Hvis du er overenskomstansat står der 17,3
%. Er du 93’er, står der 19,8 %

Bagsiden af lønsedlen:
9.

Din beskæftigelsesgrad

10.

Din lønanciennitetsdato

11.

Hvad din grundløn, dine funktionstillæg og dine
kvalifikationstillæg er. Tallene lægges sammen til det tal, der
kaldes din månedsløn. Her står også, hvad din årsløn vil blive og
hvad du evt. vil få i løn for en normal time.
Disse tal kan du kontrollere i Lønkortet fra kredsen og i de
lokallønsaftaler, der er indgået mellem Ishøj Lærerkreds og Ishøj
Kommune.

Husk at:
Tjekke din lønseddel ved 4, 8 og 12 års anciennitet.
Du kan vælge at indbetale din fritvalgsordning på din pension.
Kontakt administrationen på skolen.
I maj:

Skal der udbetales særlig feriegodtgørelse og evt. feriefridage.

I aug.:

Evt. overarbejde udbetales.

I okt.:

Der kan være fradrag i din løn, hvis du ikke har optjent fuld ferie.
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