Tillykke
med din nye
elevplads!

Elev i
staten

Kære elev i staten
Din elevtid er garanteret både
spændende og udfordrende. Du
arbejder på fuld tid, du skal lære en
masse nye mennesker at kende, og
du får fyldt masser af ny viden på.
Der er mange ting at holde styr på.

Er du tvivl
om noget, så
kontakt HK Stat
– Vi er til for dig

Ring: 7011 4545
Skriv: hkstat@hk.dk

I HK kan vi hjælpe dig med det
meste. Fra gode råd om økonomi,
konkret viden om dine rettigheder
til masser af inspiration, der får det
hele til at hænge sammen.
HK Stat er fagforeningen for dig,
der er elev i staten. Kontakt os, hvis
du har brug for råd om fx løn, ferie,
arbejdsmiljø eller arbejdstid. Vi forhandler også dine løn- og ansættelsesvilkår.
Vi har masser at byde på af kurser
og arrangementer, hvor du sammen med andre elever i HK Stat kan
styrke din faglige profil.

Hvor kan du få hjælp
og støtte?
Tillidsrepræsentanten
Din tillidsrepræsentant er én af
dine kolleger, som er valgt til at
repræsentere dig og dine kolleger
over for ledelsen.
Tillidsrepræsentanten forhandler
aftaler med ledelsen og støtter dig
og dine kolleger. Så tag en snak
med din tillidsrepræsentant, når
du er ny elev. Han eller hun kan
hjælpe dig med spørgsmål om dine
rettigheder som elev.
Hvis du ikke har en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, kan
du altid ringe til din lokale HK-afdeling på 70 11 45 45. Eller find HK
Stat på Facebook.

Den store elevguide
På hk.dk/underuddannelse/elev/
elevguide kan du læse mere om
dine muligheder og rettigheder i
forbindelse med din uddannelse.

Få viden om:
• Uddannelses- eller praktikplan
• Prøvetid
• Arbejdstid og overarbejde
• Ferie
• Pension og løn
• Kørepenge
• Skolebøger
Din elevansvarlige
Din elevansvarlige (også kendt
som oplæringsansvarlig eller
elevvejleder) guider dig gennem
uddannelsestiden. Din elevansvarlige står for din oplæring – og kan
være den samme gennem hele
din uddannelse eller flere, hvis du
skifter afdeling eller område i løbet
af din uddannelse.
Du kan altid spørge om et godt råd.
Du må hellere spørge en gang for
meget end lade eventuelle problemer vokse.

Spørg din elevvært, som det
hedder på mit elevsted. Vær
ikke bange for at åbne munden.
Du er selv med til at forme din
uddannelse. Fx ved at sige
fra, hvis du bliver bombet med
opgaver. Man skal undgå at blive
stresset...
Helle Andersen, kontorelev med speciale
i offentlig forvaltning hos Banedanmark, i
afdelingerne for henholdsvis Signalprogrammet og
Elektrificeringsprogrammet.

Vær nysgerrig. Det gælder om at
prøve en masse ting af. Spørg ind.
Jeg spurgte om at komme i Økonomi
og i HR-afdelingerne. Og jeg fik
muligheden, men nåede desværre
aldrig til afdelingerne, fordi nogle
skoleperioder kom i vejen.
Emma Feldborg Andersen, kontorelev med speciale i offentlig
administration, Aarhus Universitet 2020-2022.

Værd at vide, når du
er ny i staten
Din løn
HK Stat har sammen med statens
arbejdsgivere aftalt en grundløn
for elever. Grundlønnen afhænger
af, om du er ansat i provinsen eller
hovedstaden og af længden på din
uddannelsesaftale. Er din elevtid
på to år i alt, begynder du på tredje
års elevløn. Er du voksenelev – det
vil sige, at du er fyldt 25 år ved ansættelsen – skal du have voksenelevløn. Se den aktuelle sats på
HK.DK/stat/elev.

Pension
DU FÅR 11,19 PROCENT af din løn i
pension, når du enten er fyldt 20
år og har minimum ni måneders
sammenlagt beskæftigelse i det
offentlige, eller har været omfattet
af en pensionsordning i et tidligere
job.

Hvem forhandler din løn?
Som elev er du omfattet af Ny løn
ligesom andre HK-ansatte. Det
betyder, at du indgår i den årlige
lønproces på arbejdspladsen.
Det er din tillidsrepræsentant,
der skal forhandle Ny løn for hele
medarbejdergruppen, så tag en
snak med ham eller hende om dine
muligheder.

Har du tidligere været ansat på en
offentlig arbejdsplads (fx som pædagogmedhjælper, SOSU eller
lærervikar), skal du selv fremskaffe
dokumentation. Via borger.dk kan
du søge på ’ATP livslang pension’
og finde oplysninger om dine tidligere ansættelser. HK hjælper dig
gerne med dette, hvis du kommer
i tvivl.

DU FÅR 15 PROCENT af din løn i
pensionsbidrag, når du har haft
sammenlagt 2 års beskæftigelse i
det offentlige.

Medlemskab til lave priser
Det koster 95 kroner om måneden at være medlem af HK’s
fagforening, så længe du er under
uddannelse. Kontingentet kan du
trække fra i skat.

A-kassen – dit økonomiske
sikkerhedsnet
Som medlem af HK’s a-kasse er du
sikret en ordentlig økonomi, selv om
du ikke får job med det samme efter
elevtiden. I 2022 er dagpengesatsen for dimittender 13.836 kroner
om måneden for ikke-forsørgere og
15.868 kroner for forsørgere (altså
hvis du har børn). Fra 2023 bliver
satsen for nyuddannede uden børn
sat ned med over 4.000 kroner. om

måneden. Samtidig stiger dagpengesatsen de første tre måneder,
for dem, der har været længe på
arbejdsmarkedet.
Få dagpenge fra dag 1
Du kan få dagpenge, så snart du er
udlært. Du skal bare have meldt dig
ind i a-kassen mindst 12 måneder
før, du afslutter din uddannelse.

Billig forsikring
og gode rabatter
Som medlem af HK får du gavn af
nogle meget gunstige, kollektive
forsikringer hos Alka – og desuden
sparer du mindst 10 procent på de
forsikringer, du selv tegner hos
dem.

Jo før,
du melder
dig ind,
jo bedre!

HK sikrer dig desuden faste
rabatter og særtilbud på alt fra
ferier til kulturelle oplevelser.
Via Forbrugsforeningen får
du rabat i mere end 4.500
forretninger og webshops.

Helle Andersen, kontorelev med speciale
i offentlig forvaltning hos Banedanmark, i
afdelingerne for henholdsvis Signalprogrammet
og Elektrificeringsprogrammet.
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Sæt dig ind i, hvad din
afdeling laver. Altså
elektrificering, hvad
er det lige? Det fandt
jeg ud af under min
elevtid. Og det giver
en bedre forståelse
af helheden at vide,
hvad din afdeling og
virksomhed laver.

