ANBEFALET TIMELØN TIL STUDERENDE
Hvis du tager et job ved siden af studiet, er du ansat og skal have en fair løn. FAOD og DI er
enige om at anbefale en mindsteløn for studentermedarbejdere, der ansættes på tegnestuer, som
svarer til lønnen for HK’ere i Staten (Handels- og kontorfunktionærerne). Du skal desuden huske,
at du skal have en kontrakt, hvori løn, arbejdstid og øvrige ansættelsesvilkår såsom ferie,
pensionsindbetaling, fri til eksaminer mv. skal være aftalt og indskrevet. Husk, at du altid kan få
FAOD til at gennemlæse din kontrakt, inden du skriver under.

HK’s løntabel: Timeløn til studerende ansat i Staten
Alle starter på løntrin 1. Hvor man herefter placeres i tabellen kommer an på tre faktorer: 1)
Hvor i landet din arbejdsplads er placeret – stedtillægssatsen. 2) Hvor meget relevant
erhvervserfaring du har og 3) om du har bestået to års studier. Der gives ét års anciennitet for at
have bestået de først to år af studiet. Herefter optjenes anciennitet udelukkende ved
erhvervserfaring. Løntrin 1 og løntrin 3 er toårigt. Under tabellen er opsat tre eksempler på, hvor
du skal placeres.

Stedtillægssats
Anciennitet

Løntrin

II

III

IV

V

VI

Resten af
landet

Odense,
Aalborg og
Esbjerg

Aarhus

Hillerød

København

1-2 år

1-2

131,64

134,17

135,93

138,46

140,22

3-4 år

3-4

133,76

136,36

138,16

140,77

142,57

5 år

5

137,13

140,42

142,31

145,05

146,94

Ovenstående timelønninger er inklusiv kvalifikationstillæg og pensionsbidrag.
Kvalifikationstillæg: 3,07 kr. (hvis den studerende udfører kvalificeret arbejde)
Arbejdsgivers pensionsbidrag: 11,19 % (Stiger til 15 %, hvis den studerende er 25 år og har 4 års relevant erhvervserfaring)

Hvis du ikke har bestået to års studier og har 0-11 måneders relevant erhvervserfaring
indplaceres du på løntrin 1. Her starter alle. Der er altså ikke noget der hedder løn- eller
anciennitetstrin 0.
Har du bestået 2 års studier, godskrives 1 års anciennitet.
 Du har bestået to år af studiet, men har ikke haft noget relevant studiejob. Du får et års
anciennitet for at have bestået de første to år af studiet. Indplaceres på løntrin 2.
Har du arbejdet minimum 15 timer ugentligt i 12 mdr., stiges der til næste løntrin.
 Du har arbejdet gennemsnitligt 15 timer ugentligt i to år (i relevant studiejob) og har bestået
to år af studiet. Du får to års anciennitet for relevant arbejde og ét år for at have bestået de
første to år af studiet. Indplaceres på løntrin 4.
Har du arbejdet mindre end 15 timer ugentlig, optjenes halv anciennitet. Du stiger altså først til næste
løntrin efter 24 mdr.
 Du har arbejdet gennemsnitligt 10 timer om uge i to år og optjener derfor kun halv
anciennitet. Du har samtidig bestået 3 år af studiet. Du får ét års anciennitet for relevant
arbejde samt ét år for at have bestået de første to år af studiet. Indplaceres på løntrin 3.

Udarbejdet den 1. november 2018.

