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Instruks vedrørende:
Honorering af interne undervisere i ÆO
Omhandler kurser som afvikles ved Kursusgruppen i ÆO
Målgruppe

Ansatte i ÆO

Formål

At alle er bekendt med aflønningen af interne undervisere i
ÆO
At undervisere ved Kursusgruppen i ÆO behandles ens.
Underviseren er en del af EBJ teamet, dermed ingen honorering.
Underviseren er udviklingssygeplejerske, dermed ingen honorering.
Underviseren har en specialistfunktion, dermed ingen honorering, fx KOL/DM sygeplejerske i ÆO.

Mål
Ingen honorering:

Med honorering:

Underviseren er ansat i et område i ÆO, og er underviser
ved et kursus, der er planlagt af Kursusgruppen. Her ydes
et særligt tillæg for opgavevaretagelsen.

Særligt tillæg for en FOA:
undervisningsopgave Der udbetales et tillæg jævnfør forhånds aftale gældende pr.
1/4 – 2018 svarende til:
• 440 kr. ved undervisning op til 4 timer
• 880 kr. ved undervisning op til 8 timer
(i 31.03.00 niveau)
DSR:
Der udbetales et tillæg jævnfør forhånds aftale gældende pr.
1/8 – 2017 svarende til:
• 502 kr. ved undervisning op til 4 timer
• 1004 kr. ved undervisning op til 8 timer
(i 01.01.06 niveau)
Honoraret ydes for varetagelse af både forberedelse og undervisning indenfor normal arbejdstid.
Tillægget er ikke pensionsgivende.
Der sker ikke reduktion i forhold til beskæftigelsesgraden.
Kørselsgodtgørelse

Der udbetales kørselsgodtgørelse for den ekstrakørsel, som
er direkte forbundet med undervisningen. Konteres i underviserens eget område.

Aflønning

Når kurset er afviklet sender Kursusgruppens administrative medhjælper en mail til Anne-Mette Rasmussen i HR, som
indtaster i lønsystemet med kontering til Kursusgruppens
omkostningssted (498 396).
Udbetales på den kommende lønudbetaling.

Oversigt over områdernes udgifter
Lokale tillæg

Der udarbejdes løbende en oversigt over forbruget, ved administrationen på Ældrecentret Nygårds Plads.
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