
 
 
ANVISNING af timeløn/mer-/overarbejde m.v. 
Sendes til det pågældende Institut! 
 

Cpr.nr.: Ydelse fra (dag, måned, år): 

Navn: Evt. overenskomst/anc./løntrin: 

Arbejdets art: Korttidsansættelse: Ja         Nej      

Arbejdets art 
Del- 

regnskab 
Lko Timer med 2 

decimaler 
Sats Stillings- 

type 
Sted Projekt Aktivitet Enhed 

SUL studentermedhjælp  4631  0 512     

HK studerende  4986   511     

Anden medhjælp  4986   534     

Studenterprogrammør  4986   521     

Rengøring  4986   472     

Merarbejde   6990        

Merarbejde – som er omfattet 
af arb.tidsreglerne for 
tjenestemænd 

 6995        

Overarbejde – timeløn + 50 %  6220        

Natpenge kl. 17 – 06  6101        

Ulempetillæg – 25 % af timeløn  6102        

Weekendgodtg. - 50 % af 
timeløn 

 6104        

Weekendgodtg. – 100 % af 
timeløn 

 6105        

Weekend / Helligdage  6203        

   Halve timer        

Rengøring – sygedage  2692   472     

Instruktører/trænere  4760   534     

Censor C  5950   351     

Censor E  5970   351     

Overarb. timeløn + 50 % - 
gartnere 

 6490        

 
 
 
       

Dato  Attesteret af 
(brug farvet pen) 

 Dato  Underskrift af anvisningsberettiget + AUID 
(brug farvet pen) 

 
Blanket senest opdateret 29.12.2016   
 

NB 
Vær opmærksom på, at de 
hidtidige stud. medhjælpere 
nu kaldes HK studerende. 
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