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Indledning 
 

Jobrotation Handicap og psykiatri 2013-2015 er et stort jobrotationsprojekt, som involverer mange parter 

med forskellige interesser og opgaver i jobrotationsprojektet. 

Det er vores håb, at vi med denne manual kan hjælpe til at logistikken og alt det administrative kommer 

til at gå op i en højere enhed. 

Manualen er opbygget med 3 afsnit:  

 et for ansatte, der skal på uddannelse 

 et for vikarer, der skal afløse de ansatte  

 et for ledelse og administration  

HR, løn, udbetaling har egne afsnit under de 3 ovenstående hovedafsnit 
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Ansatte 
 

Tilmelding 
Den enkelte leder tilmelder medarbejder til uddannelse ifølge fordelingsnøglen og ved at udfylde den 

tilsendte tilmeldingsliste, herefter sendes tilmeldingslisten pr. mail til xxnavnxx. Dette gøres indenfor 

tilmeldingsfristen. 

LINK(til tilmeldingsskema) 

Oplysninger 

Uddannelsesstederne kommunikerer med de studerende og kursister via mail. Det betyder at alle 

medarbejdere bliver bedt om at informere om den mail adr. de ønsker at benytte under uddannelse. 

Ligeledes skal tlf., hvor den studerende eller kursist kan træffes på oplyses. 

AMU 
Ufaglærte og erhvervs uddannede inkl. Sosu assistenter. 

Diplom 

Ansatte med korte og mellemlange videregående uddannelser samt medarbejdere der er positivt 

realkompetence-vurderet. 

Medicin 

3-dages kursus for medarbejdere der medvirker i medicinering. 

5-dages kursus for medarbejdere der selvstændigt varetager medicinering. 

Realkompetencevurderes: 

Ikke uddannede eller erhvervs uddannede, som ønsker at deltage i diplom uddannelsen skal forinden søge 

realkompetence vurdering.  

 

Ansøgning om realkompetencevurdering skal være påbegyndt senest d. 20. september 2013.  

Ansøgninger påbegyndt efter d.20. september, her kan medarbejder ikke regne med at ønske om 

deltagelse på Diplom på baggrund af realkompetencevurdering kan efterkommes. 

Den enkelte medarbejder som ønsker realkompetencevurdering skal henvende sig til VIA og kontakte 

studievejleder xxnavnxx tlf.: 00 00 00 00 eller mail xx@mail.dk   

Straks efter godkendt realkompetencevurdering sendes bevis pr. mail besked til xxnavnxx. 

Medarbejdere der tidligere er realkompetencevurderet eller har taget et diplom modul, og som ønsker at 

deltage i diplom moduler i jobrotationsprojektet sender besked herom til xxnavnxx senest d.20. 

september 2013 

Søg ydelser 
Diverse ydelser søges centralt og indgår i jobrotationsprojektet, dette indebærer at ansøgnings skemaer 

vil blive sendt ud til lederne, som skal sørge for medarbejder underskrift. 

mailto:xx@mail.dk
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SVU 
På SVU skemaet markeres at medarbejder har indgået en aftale med arbejdspladsen om orlov til 

uddannelse med SVU.  

Vilkår for tilbagevenden til arbejde; Medarbejderen indtræder i samme stilling efter afsluttet 

uddannelse. 

 

VEU 
VEU søges af xxnavnxx samtidig med tilmelding til AMU forløbene. 

Vilkår 

Løn 
Alle ansatte skal have løn for 37 timer om ugen under efteruddannelsen.  

Den ansatte får sin sædvanlige løn i uddannelsesperioden, dvs. den løn som den ansatte ville have haft, 

hvis hun/han var på arbejde ifølge rulleplanen i uddannelsesperioden. Det er vagtplans indberetterens 

ansvar at rulleplanen indberettes, som var den ansatte på arbejde som normalt. Dog med undtagelse af 

sygdom som føres på arbejdsplan. Det er ikke muligt at tage ekstra vagter under uddannelsen, ej heller at 

blive oprettet som timelønnet vikar. 

De ansatte, som ikke er ansat 37 timer om ugen, skal have uddannelsesløn for forskellen mellem det 

sædvanlige timetal og 37 timer. 

Uddannelsesløn gives til diplom moduler og det lange AMU forløb. 

Uddannelseslønnen er beregnet med udgangspunkt i SL = SVU+13,77% = 98,50 kr. pr. time og FOA = 

SVU+12,55% = 97,40 kr. pr. time, 2013 niveau. 

Bemærk ændring af beløb 1. januar. 

Vigtigt: når der indberettes til løn, skal der stå at beløbet er inkl. pension. Der indberettes via mail til 

lønafdelingen, dette gør xxnavnxx og xxnavnxx. xxnavnxx orienterer xxnavnxx  og xxnavnxx om hvem, der 

skal have uddannelsesløn. 

Uddannelseslønnen udbetales som et engangsbeløb, beløbet kan ikke afspadseres. 

Hvis en ansat ikke ønsker uddannelsesløn, skal den ansatte selv aktivt vælge den fra hos xxnavnxx mail: 

xx@mail.dk eller xxnavnxx mail: xx@mail.dk. 

Sygdom 

Medarbejder kan ikke deltage i uddannelse og samtidig være langtidssygemeldt. 

Sygdom anmeldes til både arbejdssted og uddannelsessted.  

Arbejdsstedet registrerer sygefraværet som sædvanlig, der gælder sædvanlige regler omkring sygefraværs 

samtaler. 

mailto:xx@mail.dk
mailto:xx@mail.dk
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Der gøres opmærksom på, at der ikke udbetales VEU godtgørelse under sygdom – SVU godtgørelse ved 

længere varende fravær 1 uge til 14dage -altså har fravær fra efteruddannelsen økonomiske 

konsekvenser for projektet. 

Ferie og andet fravær 
Som udgangspunkt kan der ikke være fravær under efteruddannelse.  

I undtagelsestilfælde er det altid lederen på arbejdspladsen, der skal give tilladelse til at holde fri. 

Undtagelsestilfælde kan være: 

 

 undersøgelse hos speciallæge eller hospital, hvor der vil være lang ventetid på ny aftale 

 møde i retten 

 andre tilfælde, hvor man enten skal vente længe på ny aftale eller ikke selv har indflydelse på 

tidspunktet for aftalen 

 planlagte ferieperioder på uddannelsesstedet 

 

Der gøres opmærksom på, at der ikke udbetales VEU godtgørelse ved fravær – SVU godtgørelse ved 

længere varende fravær 1 uge til 14dage - altså har fravær fra efteruddannelsen økonomiske 

konsekvenser for projektet. 

Afbrydelse af uddannelse 

Afbrydelse af igangværende uddannelse, kan kun ske i samarbejde med leder og projektleder xxnavnxx. 

Transport 

Der laves almindelig befordringsgodtgørelsesseddel under uddannelsen, der udbetales laveste takst som i 

2013 er 2,13 pr. km til den del, der ligger udover sædvanlig kørsel til ens arbejdssted. Vigtigt: der påføres 

teksten: JOBROTATION på sedlen, denne kørsel må ikke blandes med anden kørsel. Befordringssedlen 

afleveres til leder senest 14 dage efter uddannelsens afslutning. Lederen afleverer sedlerne til xxnavnxx 

eller xxnavnxx efter underskrift. 

Den enkelte leder på områderne kan planlægge samkørsel hvorved den der lægger bil til får udbetalt 

befordringsgodtgørelsen.  

Kost 

Der betales ikke kost ordning, mens medarbejder er på uddannelse. 

Vikar 

Afløser en ansat 
Som rotationsvikar er man på arbejdspladsen i stedet for en fast ansat, der går på efteruddannelse. 

Ansættelsesvilkår 
En rotationsvikar kan kun afløse en ansat, der er i uddannelse. Rotationsvikaren kan derfor ikke indgå i f. 

eks. et barselsvikariat, medmindre hun/han ansættes på helt ordinære vilkår uden jobrotationsydelse og 

dermed udgår af projektet 
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Virksomhedspraktik 
Maks. 4 uger 

Forsørgelse = dagpenge 

Arbejdstid er svarende til fuldtid indenfor området. Såfremt der arbejdes udenfor alm. dagtid sker der 

reduktion i arbejdstiden svarende til ulempetillæg. 

Transportgodtgørelse efter gældende regler 

Perioden tæller ledighed – pligt til at være aktiv arbejdssøgende 

 

Jobcenter: 

 Laver jobplan 

 Henviser videre til Socialområdet 

 Laver papirer 

 

Handicap og psykiatri: 

 Afholder samtale   

 Henviser til praktiksted. 

 Udfylder papirer: papirer skal være udfyldt og returneret til jobcenter inden praktik start 

 Udregning af reduktion af arbejdstid i forhold til aften/nat og weekend arbejde. Se afsnit om 

vagtplaner. 

 Indhenter straffeattest og tavshedserklæring 

 Arbejdsstedet afholder samtale med praktikanter om hvordan det er gået i praktikken. 

 Vurderer om den ledige kan fortsætte i jobrotationsprojektet (skriftlig besked til xxnavnxx og 

jobcenter xxnavnxx) 

Vikar: 

 Stopper vikaren før den aftalte praktikperiode ophører, skal der sendes besked til xxnavnxx  

xx@mail.dk, som videre formidler til jobcenter. 

Uddannelse 

I perioden fra den 15.08.13 - 17.09.13 skal ufaglærte rotationsvikarer på 5 ugers AMU 

opkvalificeringskursus ved Social- & sundhedsskolen i Randers. 

24 dages kursusforløb 

Jobcenter betaler kursusgebyr 

Kurset følges på dagpenge 

Transportgodtgørelse efter gældende regler. 

 

Jobcenter: 

 Laver jobplan 

 Tilmelder til uddannelsen 

 

Handicap og psykiatri: 

 Vurdere hvem af de ledige der har behov for uddannelse. 

 

Social og sundhedsskolen: 

 Sender breve til kursister og informere om uddannelsen 

 

Job med offentligt løntilskud 

Periode længde er individuel 

Din løn er svarende til din dagpengesats 

mailto:xx@mail.dk
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Arbejdstiden beregnes af arbejdsgiver ud fra dagpengesatsen 

Transportgodtgørelse efter gældende regler. 

Perioden tæller ledighed – pligt til at være aktiv arbejdssøgende. 

Når det er dokumenteret, at vikar kan fortsætte i jobrotationsansættelse, kan vikaren ansøge jobcenter 

om fritagelse for at være jobsøgende. 

 

Jobcenter: 

 Laver jobplan 

 Henviser den ledige 

 Laver papirer 

 

Handicap og psykiatri: 

 Afholder samtale   

 Henviser til praktiksted. 

 Udfylder papirer; papirer skal være udfyldt og scannes til jobcenter inden start. 

 Indhenter straffeattest og tavshedserklæring 

 Udregning af reduktion af arbejdstid i forhold til aften/nat og weekend arbejde. Se afsnit om 

vagtplaner. 

 

 Ansættelsesbrev tekst. ”Du vil i din ansættelse kunne have skiftende arbejdssteder indenfor 

handicap og psykiatri Socialområdet.” 

 

Lønafdeling: 

 Laver ansættelsesbrev - skema 

 

Vikar: 

 Opsigelse – hvis vikaren ønsker at opsige løntilskudsansættelsen, sendes skriftlig opsigelse pr. mail 

til xxnavnxx  xx@mail.dk som videre formidler til lønafdelingen. 

Jobrotationsydelse 

Min. 13 ugers ledighed 

Du optjener ikke timer til en ny dagpengeret, men du forbruger heller ikke af din dagpengeret.  

Du forbruger af din referenceperiode 

I den periode hvor du ansættes som rotationsvikar, er du ordinært ansat, med overenskomstmæssig løn og 

skal afmeldes jobcentret. 

 

Jobcenter: 

 Undersøger om den ledige opfylder betingelserne for at kunne ansættes, som jobrotationsvikar. 

 

Handicap og psykiatri: 

 Afholder samtale   

 Anviser arbejdssted. 

 Sender oplysninger til lønafdeling til brug for ansættelsesbrev. 

 Indhenter straffeattest og tavshedserklæring 

 Laver lønindplacering efter fælles retningslinjer for jobrotationsprojektet. 

 Adm. opretter på vagtplanen, tjenesteplanen. 

 

Lønafdeling: 

 Laver ansættelsesbreve med standard tekst;  

mailto:xx@mail.dk
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Ansættelsesområde/arbejdssted: 

Vi skal hermed bekræfte, at du pr.XXXX til d. XXXX er tidsbegrænset ansat som jobrotationsvikar med 

baggrund i ”Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats” i jobrotationsprojekt, som omsorgsmedhjælper 

(eller andet) ved Norddjurs kommune. Socialområdet, Handicap og psykiatri. 

Din ansættelse ophører uden yderligere varsel pr.XXXX eller hvis der sker ændringer i ”Lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats”, som vil medføre at jobrotationsprojektet ophører. 

Du vil i din ansættelse kunne have skiftende arbejdssteder idenfor Socialområdet, Handicap og 

psykiatri. 

Prøvetid: 

Hvis den ansatte umiddelbart før jobrotationsansættelsen har haft 3 mdr. eller mere i løntilskud, er 

der ingen prøve periode. 

Prøveperioden nedsættes med den tid, den ansatte har været i job med offentligt løntilskud. 

 

Vikar: 

 Opsigelse – hvis vikaren ønsker at opsige, sendes skriftlig opsigelse til xxnavnxx,  xx@mail.dk, som 

videre formidler til lønafdelingen. 

Orlov og ordinær ansættelse 

Medarbejderen skal søge orlov. 

Orloven godkendes af lederen/ xxnavnxx som sender dette op til lønkontoret 

 

Lønkontoret godkender orloven 

 

xxnavnxx sender en indberetning om ordinærbeskæftigelse – ferieafløser (som normalt) 

 

Lønkontoret sender ansættelsesbrev – ferieafløser 

Da der er bevilget tidsbegrænset orlov vender de automatisk tilbage i stillingen som jobrotation. 

 

Hvis de ikke skal vende tilbage til jobrotationsprojektet skal de selv sige op/elles skal de siges op. 

Tavshedspligt og straffeattest 
En ren straffeattest er et krav for at blive ansat ved Norddjurs kommune, Socialområdet, der skal derfor 

foreligge straffeattest vedrørende samtlige rotationsvikarer. 

Rotationsvikarerne anmodes på det sted hvor de starter i praktik eller i job med løntilskud om at udfylde 

straffeattests anmodning, samt tavshedspligt som afleveres til arbejdsstedet, som herefter indhenter 

straffeattest. 

Opsigelse 

 Praktik; Ikke omfattet af de almindelige opsigelsesregler   

 Job med løntilskud; Omfattet af de almindelige opsigelsesregler.    

 Jobrotationsydelse; ordinær ansættelse med samme ansættelses- og opsigelsesbetingelser, som 

alle andre ansatte      

Skiftende arbejdssteder 

I ansættelsesperioden skal det forventes at vikarerne har skiftende arbejdssteder. Vikarer ansat i 

jobrotationsprojektet er ikke omfattet af de almindelige varslingsregler for ændring af arbejdssted. 

Vagtplaner 

Vagtplan udleveres af arbejdsstedet. 

mailto:xx@mail.dk
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Praktik; praktikanten indgår i arbejdet med 37 timer og er oven i normeringen. Der skal ske time 

reduktion for aften/nat og weekend tillæg i arbejdstiden, dette udregnes af lederen. Oprettes ikke på 

vagtplanen. 

Job med løntilskud; Indgår i vagtplanen med det antal timer de er ansat til. Svarende til dagpenge. Der 

skal ske time reduktion for aften/nat og weekend tillæg i arbejdstiden, dette udregnes af lederen. 

Oprettes ikke på vagtplanen. 

Jobrotationsydelse; Vikaren indgår i vagtplanen med 37 timer. (Enkelte jobrotationsvikarer ansættes på 

nedsat timetal). Oprettes på vagtplanen af adm. kontoret. xxnavnxx eller xxnavnxx. 

 

Skema over reduceret arbejdstid – praktik og løntilskud. 

Arbejde Arbejde i timer Reduktion 

Søndag  2 timer 1 time 

Lørdag efter kl. 08  
Mandag kl. 00 – 04 

4 timer 1 time 

Aften/nat kl.17 - 06 5 timer 1 time 

 

Ekstra vagter og overarbejdstimer: er på samme vilkår som fastansatte på det pågældende arbejdssted. 

Normperioder: løntilskud – her vil det være muligt at aftale at omlægge timer, således at der kan 

planlægges med flere timer end f.eks de 32 timer, som vikaren kan arbejde pr. uge – hvis det ønskes at 

holde fri en længere periode. F.eks hvis arbejdsstedet lukker i julen. Men hvis der er omlagt til timer, 

hvori der er særydelser, så kan man ikke bare modregne time for time. Brug skema over reduceret 

arbejdstid. 

Mentor 

Hvert arbejdssted tildeler en ny vikar en mentor, som introducerer og vejleder omkring arbejdsstedet 

samt tager hånd om vikaren.   

Transport godtgørelse  

 Praktik(til og fra arbejde)  Søges af vikaren selv hos A-kasse. 

 Job med løntilskud(til og fra arbejde) Søges af vikaren selv hos A-kasse. 

 Jobrotationsydelse   Alm. skattefradrag. 

 Transport i arbejdstiden  Udfylde alm. befordrings seddel på arbejds- 
   Stedet, aflevere til lederen.  

Sygemelding 

Sygdom anmeldes til arbejdssted senest ved tjenestens start. Hvis det er en ansat i løntilskud, skal 

indberetteren sende mail omkring sygdom og fravær til xxnavnxx eller xxnavnxx. 

Arbejdsstedet registrerer sygefraværet som sædvanlig, der gælder sædvanlige regler omkring sygefraværs 

samtaler.  

Ved delvis raskmelding, udfyldes blanketten arbejdstidsopgørelse i forbindelse med delvis 

raskmelding. Blanketten findes på Norddjurs kommunes hjemmeside under medarbejderportalen. 

Blanketten sendes til xxnavnxx eller xxnavnxx.  
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Forsikring 
Vikarer i praktik og løntilskud er forsikret ligesom fast ansatte og procedurer vedr. forsikringssager er de 

samme. 

Ferie 

Vikarer i løntilskud og jobrotationsansættelse har ferie, som fast ansatte. 

Vikarer ansat i 52 ugers jobrotationsydelse er i jobrotationsprojektet planlagt til at skulle afholde 

minimum 3 ugers ferie. 

Der aftales ferie med arbejdsstedet. 

Vikar i løntilskud melder ferie til jobcenter på ”Min Side” 

Feriepenge, vikaren er måske berettiget til feriedagpenge via A-kassen. Vikaren skal selv søge. 

HR, løn og udbetaling 

Standard tekst til ansættelsesbreve 

Ansættelsesbrev jobrotationsydelse 

Ansættelseområde/arbejdssted: 

Vi skal hermed bekræfte, at du pr.XXXX til d. XXXX er tidsbegrænset ansat, som jobrotationsvikar med 

baggrund i ”Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats” i jobrotationsprojekt, som omsorgsmedhjælper (eller 

andet) ved Norddjurs kommune. Socialområdet, Handicap og psykiatri. 

Din ansættelse ophører uden yderligere varsel pr.XXXX eller hvis der sker ændringer i ”Lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats”, som vil medføre at jobrotationsprojektet ophører. 

Du vil i din ansættelse kunne have skiftende arbejdssteder idenfor Socialområdet, Handicap og psykiatri. 

Prøvetid: 

Hvis den ansatte umiddelbart før jobrotationsansættelsen har haft 3 mdr. eller mere i løntilskud, er der 

ingen prøve periode. 

Prøveperioden nedsættes med den tid, den ansatte har været i job med offentligt løntilskud. 

Ansættelsesbrev løntilskud 

Punkt 2. Overenskomst eller i et tillæg?? 

Du vil i din ansættelse kunne have skiftende arbejdssteder indenfor handicap og psykiatri Socialområdet. 
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Administration og ledelse 

Fordelingsnøgle 
Har i tidligere versioner af denne manuel været indsat som bilag på sidste side. Da nøglen jævnligt 

revideres, skal den opdaterede nøgle i stedet findes på LINK 

Tilmelding: 
Den enkelte leder tilmelder medarbejder til uddannelse ifølge fordelingsnøglen og ved at udfylde den 

tilsendte tilmeldingsliste, herefter sendes tilmeldingslisten pr. mail til xxnavnxx. Dette gøres indenfor 

tilmeldingsfristen. LINK 

Det enkelte ledelsesområde skal selv sørge for at opfylde fordelingsnøglen. Der kan byttes indbyrdes. 

Hvis der sker frafald blandt de allerede tilmeldte pga. sygdom, opsigelse eller andet skal det enkelte 

ledelsesområde selv sørge for at finde ”erstatningskursister” 

Holdstørrelser på 28 deltagere er aftalt med uddannelsesudbyderne. Tomme pladser og ikke søgte midler, 

VEU, SVU og jobrotationsydelse har økonomisk konsekvens for projektet.  

Til jobrotationsprojektet er tilknyttet p-nr.: 0000000000. 

 

AMU og medicin 
xxnavnxx tilmelder. 

Diplom 
Dokumentation: 

Eksamensbevis eller autorisation 

2 års relevant beskæftigelse – ansat hos os, dokumentation med underskrift fra administrationen.  

Det kan også være en lønseddel med anciennitet på. 

Beskæftigelse fra andre steder, skal dokumenteres ex. udtalelse eller lønsedler. 

Dokumentation kan up loades eller pr. post. 

Kontakt/spørgsmål VIA xxnavnxx, tlf: 00000000, mail: xx@mail.dk 

Søg ydelser: 

VEU 

xxnavnxx søger. 

SVU 
Tidligst søges 3 mdr. før og senest 5 uger inden.  

Hvis der søges efter uddannelsen er startet, er man først berettiget til SVU mandagen efter SVU 

administrator har modtaget ansøgningen. 

Skema fra SVU-hjemmeside - videregående niveau 

Vi udfyldes vores del – obs. underskrift fra medarbejder 

Sender til VIA som formidler videre. 

SVU-administrator, VIA xxnavnxx, tlf: 00000000, mail: xx@mail.dk 

 

Handicap og psykiatri: 

mailto:xx@mail.dk
mailto:xx@mail.dk
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SVU godtgørelse kommer på medarbejderens cpr. nr. Administrationen omposterer til 

jobrotationsprojektet. 

 

Pr. 1/1-14 kan der ikke længere søges SVU til medarbejder med mellemlange videregående uddannelser. 

Jobrotationsydelse  

Jobcenter: 

 Bevilliger/søger jobrotationsydelse. 

 

Handicap og psykiatri: 

 Anviser arbejdssted 

 Laver ansættelsesbreve 

 Lønindplacering efter fælles retningslinjer for jobrotationsprojektet. Jobrotationsvikar 

indplaceres i forhold til deres uddannelse og anciennitet.  

 Udfylder ansøgningsskemaer til jobrotationsydelse. 

 Udfylder skemaer til udbetaling af jobrotationsydelse.  

Når der anmodes om jobrotationsydelse SKAL følgende indsendes med anmodningen. 

o Lønseddel ansatte. 

o Lønseddel vikar. 

Ved forskudt tid anmodes først når der er overensstemmelse med timer på ansatte og vikar. (Der 

udbetales i time til time relation indenfor bevillingens periode). 

Ved deltidsansatte anmodes først når engangsydelsen på timer op til 37 timer pr. uge udbetales. 

Med anmodningen skal være en opgørelse over hvordan engangssummen er fremkommet (timer og 

beløb).  

Udbetalingen: 

 Udbetaler  

Kompetencemidler 

Kompetencemidlerne kan søges med virkning fra 1/1-14. Obs! på at kompetencemidler løber til marts 

2015. 

xxnavnxx udfylder kompetenceansøgningerne, som efterfølgende underskrives af medarbejder. TR og 

leder. 

Besked om bevilling kommer til den mail adr. der står under medarbejder. 

Transport 

 Befordringstilskud søges sammen med VEU-godtgørelsen på VEU-skemaet, og indgår i 

jobrotationsprojektets økonomi. 

 Som udgangspunkt kan den enkelte leder på området planlægge samkørsel hvorved den der 

lægger bil til får udbetalt befordringsgodtgørelsen. Der laves almindelig befordrings-

godtgørelsesseddel under uddannelsen, der udbetales laveste takst som i 2013 er 2,13 pr. km 

til den del der ligger udover sædvanlig kørsel til ens arbejdssted.  

 Udgiften til befordring trækkes på jobrotationsprojektets psp-element x0x0000000-0000x. 

Kost 
Medarbejder betaler ikke til kostordning mens de er på uddannelse. Adm. xxnavnxx modtager en liste over 

tilmeldte til uddannelse og giver lønafdelingen besked om, at der ikke skal trækkes for kost. 
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Ansættelse 
Ansættelse: Socialområdet med skiftende arbejdssteder 

Prøvetid: Ansættelse i job med løntilskud tæller med i forhold til prøveperioden på 3 måneder, hvor der 

er gensidig opsigelsesvarsel på 2 uger samt høringsfrist på 2 uger for arbejdsgiver vedkommende. 

Lønindberetning 
Vikarer i praktik og løntilskud oprettes ikke. 

Vikaren som er ansat i jobrotationsydelse oprettes i KMD vagtplan, men lønnen omkostnings fordeles 100 

% til psp-element: x0xx000xx-0000x, dette gøres via indberetningsblanketten og foretages af løn.  

VIGTIGT: indberetningsblanketten påføres: 100 % omkostning til psp-elementet: xgx0xx0000xx-0000x. 

Når vikaren skifter arbejdssted, informeres xxnavnxx og xxnavnxx af xxnavnxx, xxnavnxx og xxnavnxx 

sørger for indberetning om ændring af arbejdssted til lønafdelingen,  

Ansatte får sin sædvanlige løn i uddannelsesperioden, dvs. den løn som den ansatte ville have haft, hvis 

hun/han var på arbejde ifølge rulleplan i uddannelsesperioden. Det er vagtplans indberetterens ansvar at 

rulleplanen indberettes som var den ansatte på arbejde som normalt. Dog med undtagelse af sygdom som 

føres på arbejdsplan. Det er ikke muligt at tage ekstra vagter under uddannelsen, ej heller at blive 

oprettet som timelønnet vikar. 

Uddannelseslønnen kan forventes udbetalt indenfor de efterfølgende 2 måneder efter endt uddannelses 

forløb. 

Sygemelding 
Vikar: Sygdom anmeldes til arbejdssted senest ved tjenestens start. 

Hvis det er en ansat i løntilskud, skal indberetteren sende mail omkring sygdom og fravær til xxnavnxx 

eller xxnavnxx. 

Sygesamtaler afholdes af leder. Oplysninger med betydning for jobrotationsprojektet videregives til 

xxnavnxx 

De enkelte ledelsesområder bærer selv udgiften til vikar i 30 dage. 

Ved langtidssygemelding gives besked til xxnavnxx , og der søges hurtigt muligt ny vikar via jobcenter. 

Medarbejder: Sygdom vedr. den fast ansatte der er på kursus anmeldes både til arbejdssted og skole.  

Der gøres opmærksom på, at der ikke udbetales VEU godtgørelse ved fravær – SVU godtgørelse ved 

længere varende fravær 1 uge til 14 dage - altså har fravær fra efteruddannelsen økonomiske 

konsekvenser for projektet. 

Arbejdsstedet registrerer sygefraværet som sædvanlig, der gælder sædvanlige regler omkring sygefraværs 

samtaler. 
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HR, løn og udbetaling 

HR; xxnavnxx, xx@mail.dk, Løn  

xxnavnxx, xx@mail.dk 

xxnavnxx, xx@mail.dk 

xxnavnxx, xx@mail.dk 

xxnavnxx, xx@mail.dk 

 

Udbetalingen; 

xxnavnxx, xx@mail.dk 

mailto:xx@mail.dk
mailto:xx@mail.dk
mailto:xx@mail.dk
mailto:xx@mail.dk
mailto:xx@mail.dk
mailto:xx@mail.dk

