Folkehøjskolernes Forening i Danmark og
Højskolernes Lærerforening

Ansættelseskontrakt for timelærere
Ansættelseskontrakt for højskolelærere
1. Parterne

Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet)

pkt. 20
Navn

Adresse

CVR

Telefon

ansætter herved højskolelærer:
Medarbejderens fulde navn

Adresse

Cpr.-nr.

Telefon

2. Ansættelsestidspunkt
Som fra d.

er ansat på højskolen som timelærer.

Ansættelsen sker efter Kulturministeriets regler, dvs. for tiden Ansættelsesbekendtgørelsen nr. 140 af
10/02/2016.

Tidsbegrænset ansættelse. Ansættelsen ophører uden yderligere varsel den

3. Arbejdstid
Ansættelsen er aftalt til undervisning i
kostskolearbejde) pr. uge.

timer pr. uge og

timer til andre opgaver (bl.a.

(NB: Er den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fastsat til mere end 1/3 af en fuldtidsbeskæftigelse kan ansættelsen maksimalt være på 3 mdr.)

4. Fag
Læreren ansættes til undervisning i følgende fag:

Evt. andre arbejdsopgaver:
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5. Løn
Lønnen er af aftalt til

kr. pr. undervisningstime og til

kr. pr. time for andre opgaver.

Lønnen udbetales månedsvis bagud.
Løn pr. undervisningstime reguleres efter statens regler.

6. Pensionsbidrag
Stillingen er ikke pensionsgivende

7. Ferie
Læreren er omfattet af ferielovens regler.

8. Sygdom
Der ydes ikke løn under sygdom.

9. Opsigelse
For timelønnede, der har været uafbrudt ansat ved institutionen i de anførte tidsrum, gælder anførte
opsigelsesvarsler:
Ansættelsestid

Fra arbejdsgiver

Fra den ansatte

Under 6 mdr.

3 dage

3 dage

Efter 6 mdr.

1 uge

3 dage

Efter 1 år

3 uger

1 uge

Efter 3 år

2 måneder

1 måned

Efter 5 år

3 måneder

1 måned

Varslerne bortfalder, hvis der midlertidigt ikke kan tilbydes beskæftigelse på grund af arbejdsmangel.

10. I øvrigt
Før kontraktens underskrivelse har læreren fået udleveret et eksemplar af Ansættelsesbekendtgørelsen nr. 140 af
10/02/2016, og skolens vedtægt.
Læreren opfordres til at blive medlem af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) og Højskolernes Lærerforening
(HL).
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16. Andre væsentlige aftalte vilkår

Dato:

Lærer:

For Højskolen:

Kontrakten udfærdiges i 2 eksemplarer, hvoraf det ene beror hos læreren, det andet hos skolen.

Underskrift

Underskrift
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