Retningslinjer for ansøgning om
voksen-elevløn
Gælder: Sydvestjysk Sygehus og Psykiatrien i Region
Syddanmark, Esbjerg.

Elever over 25 år skal opfylde betingelserne i overenskomsten mellem Danske Regioner og FOA – Fag og
Arbejde, § 20 stk. 2, som lyder:
Stk. 2. Elever, der påbegynder elevuddannelse pr. 01-01-2008 eller derefter, som ved elevkontraktens
indgåelse er fyldt 25 år og har 1 års relevant beskæftigelse, aflønnes med voksenelevløn.
Med relevant beskæftigelse forstås i denne sammenhæng, at eleven inden for de seneste 4 år før
elevkontraktens indgåelse har været beskæftiget:
• inden for overenskomstens område
• inden for tilsvarende overenskomst i kommunerne og de tidligere amter
• inden for tilsvarende overenskomst ved selvejende institutioner og private plejehjem
• som omsorgs- og pædagogmedhjælper inden for det voksenpædagogiske område
• som handicaphjælper på voksenområdet, eller
• i vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver inden for voksenområdet.
Ansættelse med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes fuldt ud.
Ansættelse med mellem 8 og 24 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse medregnes med 50 %.
Eksempel:
20 timers ansættelse i 6 måneder regnes som 3 måneders beskæftigelse i henhold til bestemmelsen.
Ansættelse som elev medregnes ikke.
Voksenelever aflønnes på løntrin 11.
Ansøgere må være indstillet på, at der kan indhentes referencer, og at ansættelsesmyndigheden måske
indkalder til en personlig samtale.

Vigtigt!
Du skal medsende det udfyldte sammen med din ansøgning til social- og sundhedsassistentelevstillingen.
Skemaet udfyldes på tro og love. Tro og love betyder, at du svarer ærligt.
Bilag til ansøgningsskemaet:
Dokumentation fra arbejdsgivere skal indeholde oplysning om ansættelsesperiode og den ugentlige
arbejdstidsnorm.
Ansættelsesbreve kan ikke anvendes som dokumentation

Ansøgningsskema til voksen-elevløn
Gældende for: Sydvestjysk Sygehus og Psykiatrien i Region Syddanmark, Esbjerg.
1. På skemaet skal du redegøre for din beskæftigelse inden for de seneste 4 år.
2. Vedlæg skriftlig dokumentation for beskæftigelse fra arbejdssteder (ikke ansættelsesbreve) Dokumentationen skal vedlægges, ellers behandles ansøgningen om voksen-elevløn ikke, og du får
almindelig overenskomstbestemt elevløn.
Ansættelsessted

Arbejdets art

Fra dag/måned/år

Til dag/måned/år

Timetal/uge

Har du en anden uddannelse? Ja _____ Nej _____
Hvis Ja, hvornår har du gennemført den? År: _________
Hvilken uddannelse: ______________________________________________________________________
Har du tidligere været påbegyndt uddannelsen til social- og sundhedsassistent? ______________________

Herunder bekræfter du på tro og love, at ovenstående oplysninger er korrekte, og at du ikke har
mulighed for at supplere elevlønnen på andre måder – f.eks. revalideringsydelse og supplering fra din Akasse.

Navn:____________________________________________ Cpr.nr:________________________________

Dato: ___________________________ Underskrift: ___________________________________________
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