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Registrering af lånelæreres 
timer i EASY-A 
07-06-2016/version 3.0/ 

 

Indhold 

Ændringer 
En formulering er rettet to steder. 

 

Generelt 
Vejledningen er rettet mod personer, der i forvejen er fortrolige med ad- 

ministration af arbejdstidsaftaler og timeregistrering, som har brug for en 

vejledning om, hvorledes man kan administrere lånelærere i EASY-A. 
 

Der er tale om lånelærer når: 
 

 en skole ikke selv aflønner en medarbejder for undervisning eller 

lignende, men lønnen udbetales af den udlånende erhvervsskole 

eller anden offentlig institution og herefter sender en regning på 

den lønandel, den lånende skole skal betale. 

 en skole udlåner en medarbejder til en erhvervsskole eller anden 

offentlig institution og således aflønner medarbejderen for timer, 

der er afviklet ’ude’. 
 

Lånt lærer 
Der oprettes en ny arbejdstidsaftale på B007 Arbejdstidsaftale (Personale 

 Arbejdstidsaftale). Det gøres på samme måde som til en kvotatimelæ- 

rer, bortset fra at man kan vælge om felterne under ’honorerede timety- 

per’ skal udfyldes. Udfyldes ’honorerede timetyper’ – på vinduet A967 

Timetyper på saldoregnskab (Personale  Kartoteker) skal man sørge  

for at de er oprettet med N i søjlerne ’Pr. mdr.’ og ’Med i opg’ så timerne 

ikke kommer med på udskrifterne. Udfyldes ’honorerede timetyper’ ikke, 

skal man se bort fra meddelelsen i loggen for månedskørsel, hvor der står 

at de mangler. Feltet Lønkode må ikke i nogen af tilfældene udfyldes. 
 

Feltet ”Indgår i lønpulje” kan være udfyldt med Ja/Nej afhængig af, om 

skolen vælger at lade timerne/udgifterne indgå i lønpulje. 
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Personen oprettes på vinduet A021 Medarbejder (Personale  Stamdata) 

med navn, adresse og evt. fiktivt CPR-nr. og på A036 Ansættelsesforhold 

skoleoplysninger med løbenr., afdeling og arbejdstidsaftale. Hvis perso- 

nens timer skal indgå i lønfordeling skal A037 Ansættelsesforhold SLS 

oplysninger (Personale  Stamdata) også udfyldes med lønpuljens kon- 

tering. Vær opmærksom på, at EASY-A ikke kan beregne en individuel 

timesats til lønfordelingen, den er man nødt til selv at beregne og regi- 

strere på B933 Individuelle satser (Personale  Fordelinger). 
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Medarbejderen skemaregistreres som normalt og evt. registrering af 

timeposter sker også som for alle andre. 
 

Det er medarbejderens hjemskole, der skal lave periodeopgørelsen. 
 

 

Udlånt lærer 

Udlånet sker til en erhvervsskole: 

Da personen allerede er ansat ved skolen og er tilknyttet en arbejds- 

tidsaftale, skal der kun oprettes en øvrig aktivitet til registrering af 

udlånte timer. 

 

På den øvrige aktivitet registreres det timetal, personen afvikler på 

den anden institution, således at timetallet kan indgå i periodeopgø- 

relsen på lige fod med de timer, der afvikles på egen institution. 
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Om den øvrige aktivitet skal indgå i lønpulje eller ej afgøres af 

skolen. Hvis der kun skal betales den faktiske timeløn pr. time, kan 

man med fordel bruge lønfordelingen.  

 

Det er medarbejderens hjemskole, der skal lave periodeopgørelsen. 

Udlånet sker til en anden institution under Undervisningsministeriet: 

Da personen allerede er ansat ved skolen og er tilknyttet en arbejds- 

tidsaftale, skal der kun oprettes en øvrig aktivitet hvor timerne kan 

registreres. 

 

På den øvrige aktivitet registreres det timetal, personen afvikler på 

den anden institution, således at timetallet kan indgå i periodeopgø- 

relsen på lige fod med de timer, der afvikles på egen institution. 

Om den øvrige aktivitet skal indgå i lønpulje eller ej afgøres af sko- 

len. 

 

Det er medarbejderens hjemskole, der skal lave periodeopgørelsen. 


