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Løntidsart
Der er som standard oprettet følgende lønstidsarter i ASA for DOF skoler:
•
•

DOF Timeløn A-indkomst (omregningsfaktor 1,6)
DOF Timeløn B-indkomst (omregningsfaktor 1,6)

Disse opdateres efter gældende satser. Gældende satser kan findes på www.danskoplysning.dk
•
•

DOF Foredrag A-indkomst (udbetales som honorar)
DOF Foredrag B-indkomst (udbetales som honorar)

•
•

10% honorar, A-indkomst (udbetales som honorar)
10% honorar, B-indkomst (udbetales som honorar)

•

Andet, ikke-tilskudsberettiget (omregningsfaktor 1,6)

Særlig sats
Når en undervisere/oplægsholder skal have anden lønsats end almindelig underviserløn (DOF Timeløn) bør
underviseren tilknyttes med Særlig sats
F.eks. ved foredrag og debatarrangement
Gustav Gardner skal have honorar 12.000 kr. Foredraget er sat til 6 lektioner – derfor særlig sats 2.000 kr.
pr. lektion.

F.eks. ikke-tilskudsberettiget
Mads Hansen skal undervise 10 lektioner á særlig sats 300 kr. Dvs. 3000 kr. + evt. 12,5% feriepenge for 16
arbejdstimer.
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Oprettelse af ekstra løntidsarter
Det er muligt at oprette flere løntidsarter. Hvis DOF udbetaler løn på vegne af jeres skole, er det blot vigtigt
at den bliver oprettet identisk i lønudbetalingssystemet Intect.
Kontakt derfor supporten hvis I har brug for andre løntidsarter.
Påkrævet info ved oprettelse af løntidsart:
Tidsart
Tidsart beskrivelse
Indkomsttype
Gældende lønsats
Gældende fra dato
Evt. omregningsfaktor

Navn på tidsart. Skal matche navn i lønsystemet.
Sigende beskrivelse/navn
Kan angives som A eller B indkomst. Bruges til beregning af feriepenge
i rapporter i ASA.
Lønsatsens beløb.
Datofeltet angiver, fra hvornår lønsatsen er aktuel. (Hvis lønsatsens
beløb ændrer sig, kan der tilføjes nyt beløb og dato)
En underviserlektion (45 min.) omregnes ifl. Folkeoplysningsloven
svarende til 1,6 arbejdstime.
Der gælder andre omregningsfaktorer ved f.eks. kompenserende
specialundervisning

Feriepenge?

Ved lønsats for hel time (60 min.) uden forberedelse skal der ikke være
omregningsfaktor
Ved indkomsttype A indkomst – skal der beregnes feriepenge oveni
beløbet?

Ansættelsesbrev
Der er som standard i ASA kun oprettet en type ansættelsesbrev med én mulighed for vilkår-tekst.
(Se mere herom i separat guide ’Ansættelsesbrev tekst’)
Standard ansættelsesbrevet beskriver aflønning ifølge Folkeoplysningsloven – altså lønsats DOF Timeløn.
Ansættelsesbrevet kan til/fravælges som en del af det materiale der mailes til undervisere ved
holdigangsættelse – eller generes for hvert hold og underviser.
Har I brug for andre ansættelsesbrevtyper/vilkårtekster? Kontakt support, så hjælper vi med
opsætningen.
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