
Kend dine rettigheder
Nogle af de rettigheder, du har som elev, har du i kraft af 

lovgivning – for eksempel beskriver ferieloven dine rettig-

heder omkring ferie. Andre rettigheder har du i kraft af den 

overenskomst, du som elev er omfattet af.

Som elev skal du være opmærksom på dine rettigheder. Her 

er nævnt nogle af de vigtigste:

 / Du skal have en uddannelsesaftale, som skal være under-

skrevet af virksomhed og elev. Det skal fremgå af uddan-

nelsesaftalen, hvilken overenskomst du er omfattet af.

 / Der skal i starten af læretiden udarbejdes en uddannel-

sesplan i overensstemmelse med uddannelsens mål. 

 / Du er omfattet af arbejdsmarkedets overenskomstmæs-

sige bestemmelser uanset om der er overenskomst på 

virksomheden eller ej – for eksempel en arbejdstid på 37 

timer pr. uge, overarbejde, feriefridage, fritvalgsordning 

og eventuelt pension.

Ferieloven. Er du ansat inden 1. juli 2018, har du ret til fem 

ugers ferie med løn i ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019. 

Er du ansat 1. juli 2018 eller derefter, har du ikke ret til ferie 

med løn i ferieåret 1. maj 2018 til 30. april 2019. Hvis virk-

somheden holder ferielukket – for eksempel i forbindelse 

med julen – har arbejdsgiveren dog pligt til at betale løn i op 

til fem feriedage. Fra næstfølgende ferieår har du så fulde 

ferierettigheder.

Har du optjent ferie hos en tidligere arbejdsgiver, vil fe-

riepenge herfra blive modregnet.

Arbejdsmiljøloven. Loven dækker alt omkring arbejdet, 

for eksempel lokalets størrelse, toilet, indstilling af inventar 

(stole og bord), løft mv. Loven er først og fremmest lavet for 

at beskytte de ansatte.

Kontakt din lokale HK-afdeling, hvis du er i tvivl.

Lærer du noget?
Nogle arbejdsgivere glemmer af og til, at elever og lær-

linge først og fremmest er under uddannelse. Er du i tvivl, 

om du lærer nok, så tag en snak med nogle af dine udlærte 

kolleger. Du er også altid velkommen til at kontakte din 

lokale HK-afdeling for en uformel snak om din uddannelse. 

Husk: Der er ingen, der takker dig, fordi du lader dig nøje 

med en ringere uddannelse!

Medlem for en »hund« 
For en »hund« (95 kr.) om måneden kan du være elev med-

lem i HK og branchesektionen ITMK.

Dette får du blandt andet som medlem:

 / Hjælp til at udforme din uddannelsesaftale

 / Gode råd til indholdet af din uddannelsesplan

 / Informationer om den overenskomst, der gælder for dig 

som elev

 / Vejledning om løn og andre aftaler på din arbejdsplads

 / Råd og vejledning om dit arbejdsmiljø – både det fysiske 

og det psykiske

 / Juridisk bistand, hvis dit praktiksted løber fra jeres aftaler

 / Brancherelevante kurser og arrangementer

 / Danmarks bedste fagforening på nettet – www.mithk.dk

Husk: At tilmelde dig a-kassen senest et år, inden du bliver 

udlært. Det koster ikke ekstra, men så kan du få dagpenge 

fra første dag, hvis du ikke får job med det samme. 

Find din lokale  
HK-afdeling
Er du i tvivl om dine rettigheder eller om, hvilken overenskomst 

din arbejdsplads er omfattet af, så kontakt din lokale HK-af-

deling. Husk, at fagforeningen ikke er længere væk end den 

nærmeste telefon eller mail!

HK it, medie & industri Hovedstaden 
Tlf. 33 30 29 45

Mette Vallentin: mette.vallentin@hk.dk

Pia Weber: pia.weber@hk.dk

HK/Midtvest
John Noer: john.noer@hk.dk

Vagn Jæger: vagn.jaeger@hk.dk

HK/Nordjylland
Camilla B. Krarup: camilla.krarup@hk.dk

HK/Sydjylland
Dan Kirkel: dan.kirkel@hk.dk

Olai Sandholm: olai.sandholm@hk.dk

HK/Østjylland
Bo Madsen: bo.madsen@hk.dk

HK/Midt
Maria Kaspersen: maria.kaspersen@hk.dk

HK/Sjælland
Karl Peter Autzen: karl.peter.autzen@hk.dk
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 Lønsatser
 for elever

1. marts 2018



Kære EUD-elev!
Du er i gang med en uddannelse og står nok midt i en spæn-

dende og udfordrende læretid. Tillykke med det!

Måske er du også stødt ind i nogle problemer undervejs. Fun-

gerer undervisningen i skolen? Har du fundet en læreplads? 

Lærer du, hvad du skal? Får du den rigtige løn? Spørgsmål er 

der nok af. Heldigvis er du ikke alene i uddannelsestiden. Du har 

de andre elever, du har lærerne, og du har kollegerne, som du 

arbejder sammen med.

Du har også din fagforening – HK. Her hører du hjemme i bran-

chesektionen It, Medie & Kommunikation. Vi er godt 12.000 

medlemmer, heraf cirka 400 elever.

 / Vi kan blandt andet hjælpe, når du har spørgsmål til dine 

rettigheder på skolen og på lærepladsen.

 / Vi lytter til dig og de andre elever, når I har kritik eller ideer 

til at gøre uddannelsen bedre.

 / Vi kan støtte jer, hvis I vil sætte gang i fælles elevaktiviteter, 

f.eks. skoleblad, elevråd eller en fest.

I denne folder får du information om blandt andet din løn, ar-

bejdstid og ferie. 

Har du brug for hjælp, kan du kontakte din lokale HK-afdeling 

eller et af It, Medie & Kommunikations bestyrelsesmedlemmer. 

Du finder en oversigt over vores bestyrelsesmedlemmer på vo-

res hjemmeside, og på bagsiden af denne pjece er der en liste 

over kontaktpersoner i HK-afdelingerne.

itmk.dk

Voksenelev?
Voksne mediegrafiker- og grafisk tekniker-elever
Er du fyldt 25 år, inden du starter den praktiske del af din 

uddannelse, skal din løn fastsættes individuelt på baggrund 

af din tidligere beskæftigelse og eventuelle uddannelse. 

Denne regel gælder, uanset hvordan virksomheden er or-

ganiseret. Som medlem af HK har du ret til at tage en repræ-

sentant for den lokale HK-afdeling med til forhandlingen. 

Voksne kontorelever
Samme regler gælder for kontorelever. Men aldersgrænsen 

er forskellig alt efter uddannelsens overenskomstmæssige 

tilhørsforhold. Er virksomheden medlem af Grakom, Dan-

ske Mediers Arbejdsgiverforening eller Dansk Industri, er 

aldersgrænsen 25 år. Er virksomheden medlem af Dansk 

Erhverv, er aldersgrænsen 21 år. Er du i tvivl – spørg din lo-

kale HK-afdeling. Husk, at du som medlem kan få den lokale 

HK-afdeling med til forhandlingen. Er du over 25 år kan virk-

somheden muligvis få tilskud til din løn.

Afkortet uddannelsesaftale
Er en uddannelsesaftale afsluttet på under den normerede 

tid, afkortes antallet af lønsatser, så de sidste satser gælder.

KVU-uddannelserne
Inden for it-, medie- og kommunikationsbranchen er der 

også elever på KVU-uddannelser, for eksempel datamatikere 

og multimediedesignere. På disse uddannelser kan man få 

SU (Statens Uddannelsesstøtte). Enkelte KVU-uddannelser 

har indbygget en periode med praktik i en virksomhed. Her 

skal der betales en særlig minimumsløn for KVU-studerende. 

Satsen fremgår af den enkelte virksomheds overenskomst. 

Kontakt den lokale HK-afdeling og hør, hvad satsen er. 

Overenskomsterne med Grakom Arbejdsgivere, Danske Mediers 
Arbejdsgiverforening og Dansk Industri (emballage)

 Kontor  Mediegrafiker Grafisk tekniker
Elev på 1. år  11.032 kr./md. 12.494 kr./md. 3.052,20 kr./uge 

Elev på 2. år 12.311 kr./md. 13.771 kr./md. 3.324,10 kr./uge

Elev på 3. år 13.544 kr./md. 15.653 kr./md. 3.858,95 kr./uge

Elev på 4. år 14.673 kr./md. 17.151 kr./md. 4.391,70 kr./uge *

Kontorelever inden for GA/DMA-området, der inden ud-

dannelsesforholdets start har bestået studentereksamen, 

HF, HTX, eller HHX betales et tillæg på 921 kr./md. 

Mediegrafikerelever med studentereksamen, HTX eller 

HHX, som er omfattet af DE Reklame & Forlag overenskom-

sten, betales et tillæg på 860 kr./md.

Mediegrafikerelever på 

virksomheder uden over-

enskomst er altid omfat-

tet af Grakoms funktio-

næroverenskomst.

Grafisk tekniker-elever, 

der er fyldt 18 år, har ret 

til pension efter 2 måne-

ders ansættelse.

* For grafisk tekni-

ker-elever gælder 4. 

års lønsats kun for det 

sidste halve år af uddan-

nelsen. Kontorelever på 

DE-området, der inden 

uddannelsesforholdets 

start har bestået studen-

tereksamen, HF, HTX eller 

HHX, betales et tillæg på 

860 kr./md. 

Elever på DI-området, der inden uddannelsesforholdets 

start har bestået HHX betales et tillæg på 985 kr./md. 

DI-området: Elever, der er fyldt 20 år ved uddannelsens be-

gyndelse, har efter 2 måneders ansættelse ret til pension.

DE-området: Elever, der er fyldt 20 år, har ret til pension 

efter 3 måneders ansættelse.

Overenskomsterne 
med Dansk Erhverv

Funktionæroverenskomst 
med Dansk Industri

 Kontorelever  Mediegrafiker Kontorelever
Elev på 1. år  11.043 kr./md. 12.494 kr./md. 11.140 kr./md.

Elev på 2. år 12.310 kr./md. 13.772 kr./md. 12.345 kr./md.

Elev på 3. år 13.544 kr./md. 15.653 kr./md. 13.575 kr./md.

Elev på 4. år 14.672 kr./md. 17.151 kr./md. 14.675 kr./md.

Skolepraktikelever
Elever uden praktikplads, som starter i skolepraktik (SKP), 

får ikke løn som elever med praktikplads. 

Pr. 1. januar 2016 er satserne: 

Unge under 18 år: 720 kr./uge 3.120 kr./md.

Unge over 18 år: 1.725 kr./uge 7.475 kr./md.

Tjek din lønseddel
Elevlønningerne i it, medie og 
kommunikationsbranchen pr. 1. marts 2018

Satserne herunder er mindstebetalingssatser  
– der kan aftales højere satser med virksomheden

Kontakt din lokale HK-afdeling, hvis du er i tvivl om, 

hvilken overenskomst din virksomhed er omfattet af, 

eller hvis du har andre spørgsmål.


