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LEDERE VED FRIE GRUNDSKOLER

 
AFTALE VEDRØRENDE INTERVALLØN.
•  UDFYLDES NÅR SKOLEN INDGÅR AFTALE MED NYANSATTE ELLER INDGÅR NY AFTALE MED ALLEREDE ANSATTE • 

SKOLE

 Skolens navn og nummer:

 Telefonnr.:

 Skolens adresse:

LØNAFTALEN VEDRØRER

 Navn:

 Cpr. nr.:

 Adresse:

 

STILLING / sæt kryds

 Skoleleder           Viceskoleinspektør              Afdelingsleder 

 Viceforstander (kombineret skole)            Afdelingsleder (kostskoles boafdeling)   

 

 Den pågældende er ansat i ovennævnte stilling pr:                             

 

 Den pågældende er konstitueret i stillingen  (sæt kryds)

GRUNDLAG FOR AFTALEINDGÅELSE

 

 Skolens elevtal 

 Denne aftale indgås på grundlag af det sidste af Undervisningsministeriet godkendte elever pr. skoleår:

 

 Antal:

:: 
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 Stigende eller faldende elevtal kan medføre ændring af skolens placering i intervallønsystemet.

 Derfor skal skolen angive elevtal for de seneste 2 år – skriv år og antal:

 År:                                    Antal:                                                    År:                                         Antal: 

SKOLENS PLACERING I LØNINTERVAL MED HENBLIK PÅ NY AFTALE

 

 Udfyldes når skolen indgår aftale med nyansatte eller indgår ny aftale med allerede ansatte

 Skolen indplaceres i et løninterval efter antal årselever pr. skoleår (gælder dog ikke for afdelingsledere). 

 Hvis skolen i 2 skoleår i træk har et elevtal, der mindst svarer til minimumselevtallet i et højere interval, oprykkes skolen 

 hertil i det 3. skoleår.

 Det aktuelle årselevtal samt de seneste 2 skoleårs udmeldte elevtal betyder, at forstander / viceforstander placeres i 

 følgende løninterval (regnet i grundbeløb pr. 31. 03. 2012):

 kr.                               -        kr. 

 

LEDERENS GÆLDENDE LØNAFTALE

 

 Udfyldes kun for allerede ansatte der indgår ny aftale

 Gældende aftale i årligt grundbeløb pr. 31. 03. 2012 

 

 kr.    

 Gældende aftale er godkendt af organisationen den (se stemplet):

 Gældende aftale er fremsendt til organisationen den (dato):

LEDERENS FREMTIDIGE LØNAFTALE

 

 Lønaftalen har virkning fra (dato):

 Årligt grundbeløb (niveau 31. 03. 2012) er aftalt til: kr.

 I henhold til Organisationsaftalens § 11, stk. 6, skal spørgsmål om aflønning så vidt muligt afklares inden lederen tiltræder.

 Hvis det ikke er muligt, kan der i ind til 3 måneder ydes løn efter skolens løntilbud ved ansættelsen. Er der herefter

 ikke opnået enighed om en aftale, udgør lønnen intervallets bund.
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UNDERSKRIFTER OG DATERING 

 For skolens bestyrelse   

 Lederen omfattet af aftalen  

 I henhold til organisationsaftalens § 11, stk. 2, sendes med post eller mail til  

 Frie Skolers Ledere / Snaregade 10 A / 1205 København K / Mail: info@fsleder.dk

 

 Aftale indgået (dato):  

 Organisationens underskrift
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