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GUIDEN
TIL DIG,
SOM ER I LÆRE I VVS- OG
SKORSTENSFEJERBRANCHEN

HEJ
LÆRLING

V

elkommen som lærling i Blik og

og arbejdsgiverne, og den beskriver, hvad du skal

RørUngdom.

have i løn, tillæg, pension m.v.

Når man er i lære, har man ofte

Hvis du har spørgsmål, som ikke besvares i

mange spørgsmål til sin uddannelse

denne folder, kan du finde flere oplysninger på

samt de løn- og arbejdsforhold, som

gælder for lærlinge.

www.blikroer.dk eller ved at kontakte din lokale
kreds i Blik- og Rørarbejderforbundet.

I Blik og RørUngdom har vi derfor la-

vet en guide til lærlinge, så du kan finde

Find kontaktoplysningerne bagerst i denne guide.

ud af, hvilke regler du arbejder under. No-

get er lovgivning, mens andet er beskrevet

i overenskomsterne. Overenskomsterne er

aftalt mellem Blik- og Rørarbejderforbundet

Vi håber, at du får glæde af guiden.
Venlig hilsen
Blik og RørUngdom

INDHOLD

lærlingeguiden / SIDE 3

ER DU STARTET I LÆRE?

4

HAR DU TJEK PÅ DIN LØNSEDDEL?

22

TJEKLISTE FOR LÆRLINGE

6

DIN UDDANNELSE

23

DET HER SKAL DU VIDE

7

PRAKTIK I UDLANDET (PIU)

26

ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED

28

BLIK OG RØRUNGDOM
- STÆRK, NÅR DU SKAL BRUGE DET!

31

KREDSE

32

NOTER

33

 END DIN LØN OG DINE RETTIGHEDER
K
FOR DIG, DER ER VVS-LÆRLING

12

 END DIN LØN OG DINE RETTIGHEDER
K
FOR DIG, DER ER VVS-VOKSENLÆRLING

15

SMUDSTILLÆG

16

FOR DIG, DER ER SKORSTENSFEJERLÆRLING 17

SIDE 4 / lærlingeguiden

ER DU START

6

Er du startet i lære i VVS-branchen eller som
skorstensfejer, bør du være medlem i Blik og RørUngdom.
Det er nemlig Blik- og Rørarbejderforbundet, der
forhandler overenskomsterne og indholdet
på uddannelserne.

GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM

1.

FAGFORENINGEN HJÆLPER
DIG, HVIS DU FÅR PROBLEMER
PÅ DIN ARBEJDSPLADS

3.

Hvis du bliver uberettiget fyret, eller din
arbejdsplads går konkurs, er det godt at have
en fagforening i ryggen. Det samme gælder,
hvis du ikke får den løn, som du har krav på.
Får du en arbejdsskade, kan Blik- og
Rørarbejderforbundet også hjælpe dig.

2.

DU FÅR ET FAGLIGT FÆLLESSKAB
Som medlem af Blik og RørUngdom bliver du en del af et
fagligt fællesskab med andre lærlinge i hele landet. Landet
over bliver der holdt en række kurser og spændende arrangementer, som du får adgang til. Selv om alle kurser og
arrangementer handler om dig og dit fag, så er der også tid
til socialt samvær og hygge.

BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET UDVIKLER
DIN UDDANNELSE
Det er Blik- og Rørarbejderforbundet, der sammen med arbejdsgiverne ejer og står for udviklingen
af VVS-energiuddannelsen og skorstensfejeruddannelsen. Alle med
en elevplads eller en læreplads
skal have en uddannelsesaftale. Vi
hjælper dig med at tjekke, om din
aftale er i orden. Og hvis du mister
din læreplads, hjælper vi dig videre.
Når du har afsluttet din uddannelse, så kan vi også hjælpe dig
videre i dit arbejdsliv, hvis du ønsker
efteruddannelse eller ønsker at
læse videre.

TET I LÆRE?
4.

5.

DU KAN MÅSKE FÅ GRATIS A-KASSE
Som medlem af Blik og RørUngdom kan du
ansøge om gratis medlemskab i Din Faglige
A-kasse. Det er gratis, hvis du er lærling og
mellem 18 og 30 år og ikke har bijob eller
andre indtægter ved siden af din lærlingeløn.
Dog kan du maks opnå gratis medlemsskab
i fem år. Som medlem af Din Faglige A-kasse
er du sikret dagpenge, når læretiden slutter, eller hvis dit lærlingeforhold ophæves.
Det er dog sådan, at hvis lærlingeforholdet
ophæves, så skal du have været medlem af akassen i mindst et år, og du skal, mens du har
været medlem, have haft en minimumsindtjening, som typisk først er oparbejdet igennem
halvandet år. Så meld dig ind i Din Faglige
A-kasse nu, hvis du ikke allerede er medlem
af den.

BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET
FORHANDLER GODE LØN- OG
ARBEJDSFORHOLD
I Blik- og Rørarbejderforbundet har du indflydelse på dine løn- og arbejdsforhold. Når
overenskomsten skal fornyes, er det Blik- og
Rørarbejderforbundet, som forhandler dine
løn- og arbejdsforhold med arbejdsgiverne.

6.
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VOKSENLÆRLINGE
Reglerne for voksenlærlinge er mere indviklede, så du skal kontakte
din lokale kreds i Blik- og
Rørarbejderforbundet
for mere information.

DU FÅR
GODE RABATTER
OG VIGTIGE
FORSIKRINGER
Som medlem af Blik og RørUngdom får du adgang til en lang
række attraktive medlemstilbud. Du får et PlusKort, som
giver rabat i en række butikker
og andre fordele. Du kan også få
rabatter på oplevelser, og du får
mulighed for at leje sommerhuse gennem Blik- og Rørarbejderforbundet. Du kan også spare
mange penge på forsikringer. Du
kan fx tegne en billig indbo- og
fritidsulykkesforsikring samt få
andre rabatter hos forsikringsselskabet ALKA.

V
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TJEKLISTE FOR LÆRLINGE
Har du styr på de basale ting?
Sæt et V i boksen ud for de ting, du har helt styr på, og læs
videre på de næste sider for at få styr på endnu mere …

Min uddannelsesaftale er underskrevet af både arbejdsgiver og mig.
Jeg har styr på, hvad det er for en overenskomst, der gælder for mig.
Jeg er medlem af Blik og RørUngdom.
Min løn og alle mine tillæg fremgår af min lønseddel.
Jeg får indbetalt til min pensionskonto.
Jeg kan se saldoen på min Opsparings-, Frit-valgs- og Søgnehelligdag-konto.
Jeg ved, hvem der er valgt som tillidsrepræsentant i virksomheden.
Jeg ved, hvem der er valgt som arbejdsmiljørepræsentant i virksomheden.
Jeg ved, hvem der er min kontaktperson i fagforeningen.
Jeg får alle mine lønsedler og ugesedler fysisk eller elektronisk.
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DINE RETTIGHEDER:

DET HER

SKAL
DU VIDE
Arbejdsmarkedet består af fagforeningerne, som
repræsenterer arbejderne – det er dig, og arbejdsgiverorganisationerne, som repræsenterer arbejdsgiverne – det er din chef. Det er de organisationer,
der forhandler spillereglerne på arbejdsmarkedet, de
såkaldte overenskomster.
I overenskomsten står alt, hvad der vedrører os på
arbejdspladsen, og både ansatte og arbejdsgivere
er forpligtet til at følge de fælles regler.
Denne guide indeholder et udvalg af de mange
regler for lærlinge i VVS-branchen og på skorstensfejerområdet. Husk, at du også har mulighed for at
forhandle dig til endnu bedre individuelle forhold på
din arbejdsplads.

DU

SKAL HAVE EN
UDDANNELSESAFTALE
Når du er påbegyndt en uddannelse, skal du
have indgået en uddannelsesaftale. Det er
et stykke papir, som er dit bevis på, at du har
en læreplads. Det er samtidig arbejdsgivers
bevis på, at han har en lærling ansat.
Denne aftale kan ikke ophæves, uden at én af
parterne (dig eller virksomheden) misligholder aftalen i væsentlig grad, eller at du
underskriver en ophævelse af aftalen.

➔
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TJEK
DU

SKAL HAVE BETALT
TRANSPORT VED OPHOLD
PÅ SKOLEHJEM

Til indkvarterede elever ydes godtgørelse for befordringsudgifter
til og fra indkvarteringsstedet og for rejsen mellem dette og den
sædvanlige bopæl i forbindelse med weekends, påske- og juleferie,
såfremt afstandsbetingelserne er opfyldt. Hvis valget af skole medfører udgifter til skolehjem, betales disse ligeledes af arbejdsgiveren. Hvis du selv har valgt en anden skole, end den din arbejdsgiver
har anvist, står du dog selv for transportudgifterne hertil.

DU

SKAL HAVE LØN
UNDER SYGDOM

Som VVS-lærling får du fuld løn under sygdom.
Som VVS-voksenlærling overgår du til minimalløn
under sygdom - tjek din overenskomst for mere
info - vær dog opmærksom på anciennitetsregler.
Som skorstensfejerlærling får du fuld løn under
sygdom.

OM DU SKAL
HAVE PENSION

Det er overenskomsten,
som fastsætter reglerne
for pension til lærlinge. Se
specifikke regler for VVSlærlinge på side 14, reglerne
for VVS-voksenlærlinge
på side 15 og reglerne for
skorstensfejerlærlinge på
side 19. Igennem pensionsordningen er du også omfattet af en række forsikringer
og en sundhedsordning.
Sundhedsordningen giver
f.eks. adgang til behandling
hos en kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut eller
en massør.
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DU

HAR RET
TIL BARSEL

Også lærlinge er omfattet af den gældende lov om
ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven).
Desuden er lærlinge i VVS- og skorstensfejerbranchen
i overenskomsterne sikret de samme rettigheder til
frihed som svendene. Lærlinge modtager den sædvanlige løn under graviditets-, barsels-, fædre- og forældreorlov, og virksomheden modtager dagpengerefusion.
Voksenlærlinge modtager dog kun minimalløn under
barsel. Vær dog opmærksom på anciennitetsreglerne.

DU

ER ANSAT PÅ
PRØVE I STARTEN

De første 3 måneder, du er i lære, er prøvetid. Her kan både du og din mester ophæve
uddannelsesaftalen uden at begrunde det.
Eventuelle skoleperioder tæller ikke med.

Find flere informationer om dine rettigheder
som lærling i din overenskomst. Find den på
www.blikroer.dk/overenskomst

DU

FÅR HJÆLP, HVIS DIN
VIRKSOMHED GÅR
KONKURS

Hvis din virksomhed bliver ramt af konkurs, så kontakt din lokale kreds i Blik- og Rørarbejderforbundet.
De hjælper dig med tilgodehavender, og de kører en
sag, hvis der er tale om manglende løn. De vil også
hjælpe dig videre med enten læreplads eller
skolepraktik, så du kan gøre din uddannelse
færdig.

➔
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DU

FERI TJEK
ELOV
EN,

HVIS
re t s D U E R I
infor TVIV
mati L PÅ
on.d
k

HAR RET TIL FERIE

Alle lærlinge er omfattet af Ferieloven. Ferieloven sikrer alle lønmodtagere
ret til ferie i 25 hverdage om året, uanset om der er optjent ret til løn under
ferie eller ej. Ifølge Ferieloven skal du holde 15 dages ferie i sammenhæng i
perioden fra 1. maj til 30. september. Hvis du er startet i lære i perioden 2. september til og med 31. oktober, har du ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferieår.
Hvis du starter i lære 1. november eller senere, har du, i forbindelse med at virksomheden
holder lukket mellem 1. november og 30. april, ret til fem dages ferie med løn under lukningen.

TJEK, HVORNÅR DU HAR RET TIL FERIE:
For dig der har indgået en
uddannelsesaftale i perioden
fra den 1. juli til den 1.
september:

For dig der har indgået en
uddannelsesaftale i perioden
fra den 2. september til 31.
oktober:

Fra den 1. september i det år hvor du
er startet i lære.

Fra den 1. september året efter at du
er startet i lære.

Fra den 1.
september
de sidste år.

Ret til 5 ugers
ferie med løn

Ret til 5 ugers
ferie med løn

Ferieinfo

Fra den 1. september året efter du er
startet i lære.

Fra den 1.
september
de sidste år.

Ret til 5 ugers
ferie med løn

Ferieinfo

Fra den 1. september året efter du er
startet i lære.

Fra den 1.
september
de sidste år.

Ret til 5 ugers
ferie med løn

Ferieinfo

Fra den dag hvor
du starter i lære.

Ret til 5 ugers ferie
med løn

For dig der har indgået en
uddannelsesaftale i perioden
fra den 1. november til 30.
juni:

Mellem 1. maj
og 30. september
(hovedferieperioden).
Du har ret til
3 ugers ferie i
hovedferien samt
5 dage med løn,
hvis virksomheden
holder lukket før
hovedferieperioden.

OPTJENING AF FERIE

På dit tredje og dit fjerde år i
lære optjener du 2,08 dages
betalt ferie for hver måneds
ansættelse efter den normale ferielov.

FERIEFRIDAGE

Udover de 25 dages ferie om
året, som Ferieloven sikrer
dig, så sikrer din overenskomst dig yderligere fem betalte feriefridage til lærlinge i
VVS- og skorstensfejerbranchen. Du får fem feriefridage
tildelt fra 1. januar 2021, og
de bliver finansieret af din
opsparingskonto/fritvalgskonto, hvor der bliver indsat
2,4% af din ferieberettigede
løn. Du får derfor et beløb
tilsvarende din løn udbetalt,
når du holder fri, og der kan
derfor aldrig udbetales mere,
end der står på kontoen.
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KEND DIN LØN OG DINE RETTIGHEDER:

FOR DIG, DER ER VVS-LÆRLING
Mindsteløn pr. time for almindelige lærlinge, som er VVS-energispecialist, Ventilationstekniker,
VVS-installationstekniker eller Blikkenslager og VVS:
1. marts 2021

1. marts 2022

Trin 1

1. marts 2020
67,30 kr.

68,40 kr.

69,60 kr.

Trin 2

77,60 kr.

78,60 kr.

80,25 kr.

Trin 3

97,80 kr.

99,45 kr.

100,15 kr.

Trin 4

111,30 kr.

113,20 kr.

115,15 kr.

Trin 5 (EUX)

122,25 kr.

124,30 kr.

126,45 kr.

Hvis du vil finde ud af, hvilket løntrin du er på, skal du tage din slutdato på din uddannelsesaftale, og så gå baglæns derfra (se
nedenfor). Hvis du f.eks. er udlært d. 1/1-2023 som VVS- og blikkenslager, VVS-energispecialist eller ventilationstekniker, så
ser dit eksempel således ud:

Blikkenslager- og VVS, VVS-energispecialist, Ventilationstekniker
Start på skolen
Her får du en
med og uden aftale uddannelsesaftale

Slutdato for din
uddannelsesaftale

01-01-2019

01-07-2019

01-01-2020

01-01-2021

01-01-2022

Uden aftale - ingen løn

1. års løntrin

2. års løntrin

3. års løntrin

4. års løntrin

31-12-2022

Med aftale - 1. års løntrin

VVS-installationstekniker
Start på skolen
Her får du en
med og uden aftale uddannelsesaftale

Slutdato for din
uddannelsesaftale

01-01-2019

01-07-2019

01-01-2020

01-01-2021

01-01-2022

Uden aftale - ingen løn

1. års løntrin

2. års løntrin

3. års løntrin

4. års løntrin

30-09-2022

Med aftale - 1. års løntrin

EUX-uddannelse
Start på skolen
Her får du en
med og uden aftale uddannelsesaftale

Slutdato for din
uddannelsesaftale

01-01-2019

01-01-2020

01-01-2021

01-01-2022

01-10-2022

Uden aftale - ingen løn

2. års løntrin

3. års løntrin

4. års løntrin

5. års løntrin

Med aftale - 1. års løntrin

30-06-2023
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OVERTIDSBETALING TIL LÆRLINGE
Når lærlinge over 18 år, udfører overarbejde betales
med følgende tillæg pr. time:
Første og anden time i forlængelse af almindelig
arbejdsdag:
Pr. 1. marts 2020

40,50 kr.

Pr. 1. marts 2021

41,15 kr.

Pr. 1. marts 2022

41,80 kr.

For tredje time og de efterfølgende timers overarbejde, samt fra første time ved overarbejde efter
udkald uden for den daglige arbejdstid på fridage,
lørdage, søndage og helligdage betales pr. time
Pr. 1. marts 2020

88,45 kr.

Pr. 1. marts 2021

89,85 kr.

Pr. 1. marts 2022

91,30 kr.

LÆRLINGE UNDER
18 ÅR MÅ IKKE
ARBEJDE OVER

PÅ AKKORD

FRIHED

Når lærlinge, der aflønnes efter lærlingesatserne,
deltager i akkordarbejde, fastsættes deres timeløn
for udbetaling og overskudsandel efter den på
akkordaftalesedlen aftalte udbetaling til svendene
efter følgende regler:
1. læreår = 0,3 x svendenes udbetaling
2. læreår = 0,4 x svendenes udbetaling
3. læreår = 0,5 x svendenes udbetaling
4. læreår = 0,7 x svendenes udbetaling

Du har som VVS-lærling ret til at holde fri med din
sædvanlige løn:
• 1. maj
• Grundlovsdag
• Helligdage
• Juleaftensdag
• Nytårsaftensdag
• og til session.

Du skal dog som lærling altid som minimum have
udbetalt timeløn iht. lærlingesatsen.
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PENSION
Som VVS-lærling skal du have en pensionsordning,
hvis du er 18 år eller fylder 18 år og har minimum 2
måneders anciennitet i virksomheden.
Bemærk: Hvis du tidligere har været omfattet af en
arbejdsmarkeds-pension, så skal du have pension
fra dag ét.

OPSPARINGSKONTO /
FRIT-VALGS-KONTO
Lærlinge opsparer en del af deres ferieberettigede
løn på en særlig konto. Den særlige konto administreres og udbetales efter samme principper som
det SH-tillæg, som gælder for svende og voksenlærlinge.

Den særlige opsparing for lærlinge under VVS-overenskomsten og Industri- og VVS-overenskomsten
udgør:
Pr. 1. marts 2020:
7,5 %
Pr. 1. marts 2021:
8,5 %
Pr. 1. marts 2022:
9,5 %

KØRSEL
Når du bliver bedt om at møde andre steder end på
virksomhedens adresse, så skal din mester betale
for den mertid og de merudgifter, som du bruger
ved at køre et andet sted hen. Din mertid og dine
merudgifter beregnes ud fra rejseplanen. Det gælder
uanset transportmiddel - også selvom mester stiller
transportmidlet til rådighed. Kontakt eventuelt din
kreds for yderligere information.
HUSK OGSÅ AT TJEKKE REGLERNE FOR
SMUDSTILLÆG PÅ SIDE 16.

NU BETALES DE FEM
FERIE-FRIDAGE
AF HENHOLDSVIS
DEN SÆRLIGE
OPSPARINGSKONTO OG
FRITVALGSKONTOEN.
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KEND DIN LØN OG DINE RETTIGHEDER:

FOR DIG, DER ER
VVS-VOKSENLÆRLING
Mindstelønnen pr. time til voksenlærlinge på VVS-uddannelsen er fra og med begyndelsen af den lønperiode,
hvori nedenstående startdatoer indgår:
Pr. 1. marts 2020

122,10 kr.

Pr. 1. marts 2021

124,60 kr.

Pr. 1. marts 2022

127,10 kr.

AKKORD
Din betaling for akkordarbejde kan ikke udgøre mindre
end betalingen for almindelige lærlinge med samme
restlæretid. Se evt. satserne side 13.

FRIHED
Du har som VVS-voksenlærling ret til en betalt fridag
den 1. maj, på søgnehelligdage og på Grundlovsdag.
Udbetaling sker i henhold til overenskomstens punkt
17. Du har desuden ret til den fornødne frihed med
løn til deltagelse i session.

PENSION
Som voksenlærling skal du have pension fra dag ét.

SYGDOM
Som VVS-voksenlærling overgår du til minimalløn under
sygdom – tjek din overenskomst for mere info, og vær
opmærksom på anciennitetskrav.

KØRSEL
Hvis du som VVS-voksenlærling bliver bedt om at møde
ved arbejdstids begyndelse og/eller har fyraften, et andet
sted end i firmaet, kan du have ret til betaling for kørsel.
Se Pkt. 23 i overenskomsten og kontakt din kreds.

SH-KONTO
Du har som VVS-voksenlærling en søgnehelligdagekonto, der følger svendenes. Se pkt. 17 i overenskomsten for mere information.
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SMUDSTILLÆG
- generelle regler for alle VVS-lærlinge (gælder både dig,
der er VVS-lærling, og dig, der er VVS-voksenlærling).
Overenskomstens smudstillæg for svende gælder også
for alle lærlinge.
Smudstillæg pr. time er:
Pr. 1. marts 2020

9,75 kr.

Pr. 1. marts 2021

9,90 kr.

Pr. 1. marts 2022

10,15 kr.

Der betales mindst for 3 timer pr. dag.

SMUDSTILLÆG
Smudstillæg udbetales i forbindelse med
reparation, udskiftning eller rensning af:
• Ledninger i jord.
• Oliefyr og olieledninger.
• Kedler.
• Beholdere.
• Installationer i skunkrum og krybekældre.
• Spildevandsledninger.
• Gennemløbsbrønde.
• Kloakker.
• Urinaler og klosetskåle.
• Nedtagning af rør i gamle kedelrum. / teknikrum.
• Nedtagning af gamle afløbsrør.
• Arbejde i udgravninger i jord, undtaget dog
støbte kanaler.
• Gamle tage (tagrender, hætter, kviste m.m.).
• Arbejde i brønde.

FOR DIG, DER ER
SKORSTENSFEJERLÆRLING
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Ugelønnen for lærlinge i skorstensfejerbranchen er mindst:

KØBENHAVN
Incl. Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre,
Høje Taastrup, Ishøj, Egedal, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Rudersdal, Tårnby, Vallensbæk og Furesø.
Lærling

2020

2021

2022

1. års

2517,47

2567,82

2619,17

2. års

3356,62

3423,76

3492,23

3. års

4195,78

4279,70

4365,29

4. års

5034,94

5135,63

5238,35

Voksenlærling

2020

2021

2022

1. års

5622,34

5734,79

5849,49

2. års

5706,26

5820,39

5936,79

3. års

5790,18

5905,98

6024,10

4. års

5874,09

5991,57

6111,40

Lærling

2020

2021

2022

1. års

2324,90

2371,40

2418,83

2. års

3099,87

3161,86

3225,11

3. års

3874,84

3952,34

4031,38

4. års

4649,81

4742,80

4837,66

Voksenlærling

2020

2021

2022

1. års

5192,29

5296,13

5402,05

2. års

5269,78

5375,18

5482,68

3. års

5347,28

5454,23

5563,31

4. års

5424,78

5533,27

5643,94

PROVINSEN
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OVERARBEJDE
Ved overarbejde umiddelbart efter normal arbejdstids ophør betales følgende tillæg til den til enhver
tid gældende timeløn:
1. – 2. – 3. time tillægges lønnen 50 procent. Ved
efterfølgende timer og på arbejde på en lørdag samt
søn- og helligdage er tillægget 100 procent.
Ved overarbejde betales tillægget altid for mindst 2
timers arbejde.

LÆRLINGE UNDER
18 ÅR MÅ IKKE
ARBEJDE OVER
SKOLEOPHOLD
Mester skal betale alle udgifter, som lærlingen har
under ophold på skolen.

Indestående på
fritvalgskontoen skal
ved kalenderårets udløb
udbetales med første
lønudbetaling i det nye
kalenderår. Indestående
ved fratræden udbetales
med sidste lønudbetaling
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FERIEFRIDAGE
Du har en fritvalgskonto, der bruges til feriefridage.
Den kan også bruges til barns lægebesøg og pension.
På kontoen indsættes: 2,5 % af ferieberettiget løn til
afholdelse af 5 feriefridage
- Pr. 1. marts 2020 forhøjes kontoen med 1 % til 3,5 %
- Pr. 1. marts 2021 forhøjes kontoen med 1 % til 4,5 %
- Pr. 1. marts 2022 forhøjes kontoen med 1 % til 5,5 %.
Det udbetales som forskudsbeløb på henholdsvis:
1. og 2. års lærlinge

500 kr.

3. og 4. års lærlinge

700 kr.

1. og 2. års voksenlærlinge

700 kr.

3. og 4. års voksenlærlinge

900 kr.

FRIDAGE
Du har som skorstensfejerlærling ret til fridage med
fuld løn på følgende dage:
•
•
•
•

Grundlovsdag
Helligdage
Juleaftensdag
Nytårsaftensdag

OMSORGSDAGE
Du har to dage med fuld løn, når du har børn under 14 år.

SIDE 20 / lærlingeguiden

PENSION
Som skorstensfejerlærling skal du have indbetaling til
pension fra første dag.

ARBEJDSTØJ
Komplet sæt arbejdstøj til lærlinge udleveres af
arbejdsgiveren ved ansættelsens start, dog senest
ved prøvetidens udløb.
Sikkerhedsmæssigt udstyr og personlige værnemidler udleveres under samme betingelser som for
firmaets øvrige ansatte.
Reglerne for arbejdstøj er beskrevet i Overenskomsten mellem Skorstensfejerlauget og Blik- og
Rørarbejderforbundet.
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FIND HELE
DIN OVERENSKOMST PÅ
WWW.BLIKROER.DK/
OVERENSKOMST
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HAR
DU

TJEK PÅ DIN LØNSEDDEL?

T

jek din lønseddel, og gem den i fem
år, før du smider den ud. Lønsedlen
er den eneste dokumentation, du
har, hvis der opstår problemer med
f.eks. at få udbetalt løn for overarbejde, feriepenge og pension. Husk
også
at gemme din lønseddel, hvis du
modtager den elektronisk.
Du skal reagere, lige så snart du opdager fejl eller
mangler på din lønseddel. Kontakt den lønansvarlige på din
arbejdsplads, hvis ikke din lønseddel opfylder kravene. Du
er selv ansvarlig for at holde øje med din lønseddel, men du
kan altid få hjælp eller vejledning af din tillidsrepræsentant
eller i din lokale kreds.
Acceptér aldrig en lønseddel med fejl eller mangler.
Husk at gemme både dine lønsedler og ugesedler. Du
skal faktisk have en kopi af din ugeseddel i hånden, også
selvom du får ugesedlen udleveret elektronisk.

HUSK

AT GEMME DINE
LØNSEDLER OG UGESEDLER!

Er du i tvivl, om du får den rigtige løn?
Hvis ja, så kontakt din lokale kreds for
at få dem til at lave et løntjek.
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DIN UDDANNELSE

H

vad enten du er i lære på
VVS-uddannelsen eller som
skorstensfejer, så er det vigtigt
at kende indholdet og målene
for din uddannelse. Det er en
god hjælp, så du undervejs i dit
uddannelsesforløb kommer til at
beskæftige dig med så mange

forskellige ting som muligt, og derved bliver klar til
livet som udlært svend.
Det er Blik- og Rørarbejderforbundet, der sammen
med arbejdsgiverne, tilrettelægger og udvikler din
faglige uddannelse. Det er også de samme organisationer, som udpeger censorer til at
bedømme opgaverne til svendeprøven.

➔
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SKOLEPRAKTIK
I Blik og RørUngdom kæmper vi for, at alle elever og
lærlinge gennemgår deres uddannelse i en virksomhed.
Alligevel er der nogle, som må gennemføre deres uddannelse som skolepraktik.
Du kan komme i skolepraktik (SKP), hvis du ikke har en
uddannelsesaftale efter grundforløbet, hvis du efter afslutning af en kort- eller delaftale ikke fortsætter i samme
virksomhed, eller hvis du ikke finder et nyt uddannelsessted.
Du kan også komme i SKP, hvis du uforskyldt har fået
ophævet din uddannelsesaftale af virksomheden.
For at blive optaget og vedblive i SKP skal du være
EMMA-egnet.
Som SKP-elev betragtes du ikke som lønmodtager.
Det har en række konsekvenser, blandt andet er du ikke
omfattet af reglerne om løn- og arbejdsforhold i overenskomsten. Derudover er du som SKP-elev ikke omfattet af
Ferieloven samt loven, der giver ret til orlov og dagpenge i
forbindelse med barsel.
Som SKP-elev er du berettiget til en skolepraktikydelse.
Denne ydelse er afhængig af din alder – ikke hvor langt du
eventuelt er nået i uddannelsen. Ydelsen er væsentligt
lavere end en normal lærlingeløn, den er skattepligtig,
men der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag. Du kan som
skorstensfejerlærling ikke komme i skolepraktik

Hvad er EMMA-EGNET?
For at komme i skolepraktik, skal du
opfylde egnethedsbetingelserne
(EMMA-kriterierne), og det er:
1. Egnet
2. Mobil geografisk
3. Mobil fagligt og
4. Aktivt praktikpladssøgende.
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ation om
Find mere inform
skolepraktik på:
sen.dk
www.praktikplad
.dk
www.praktikplus

www.UVM.dk
hvervs– skolepraktik i er
uddannelserne
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PRAKTIK I
UDLANDET
(PIU)

E

t praktikophold i udlandet
giver dig en oplevelse for
livet: Du lærer sprog, møder
nye mennesker og oplever en
anden kultur. Kort sagt får du
spændende udfordringer både
på det personlige og på det
faglige plan.
Du kan både komme i praktik i udlandet, hvis du har en
dansk praktikplads – det kaldes en ”udstationering”,
og hvis du ikke har – det hedder en ”skoleudsendelse”.
Lige meget, hvilken ordning, som gælder for dig, så
er der mulighed for at få tilskud til dit praktikophold
i udlandet. Men der er en lang række regler, som skal
overholdes. Få hjælp hos din PIU-koordinator på din
skole.
Hvis du skal udstationeres fra din praktikplads i
Danmark, så skal du aftale det med din mester, og der
skal findes en egnet praktikplads i udlandet. Det mest
almindelige er at tage tre til seks måneder i udlandet.
Din mester kan få refunderet de fleste udgifter via AUB
(Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), men du skal
også være parat til selv at dække mindre udgifter.
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FÅ MERE INFORMATION OM MULIGHEDERNE FOR PRAKTIK
I UDLANDET PÅ DIT LOKALE UDDANNELSESSTED.
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ARBEJDSMILJØ O

I

løbet af din uddannelse får du en bred viden om arbejdsmiljø. Det er vigtigt, at du
bruger den viden, du har fået om arbejdsmiljø i din dagligdag og siger fra, hvis du
føler, at arbejdssituationen ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt i orden. Det er
dit helbred, og også dine kammeraters helbred, det går ud over.
Stil krav til dine arbejdsopgaver, og sørg for at blive instrueret i, hvordan opgaven
skal løses.

PAS PÅ DIG SELV OG DINE KAMMERATER!
Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg (BFA-BA) udarbejder vejledninger samt gode råd og tips til at forbedre arbejdsmiljøet i bygge- og anlægsbranchen.
På deres hjemmeside findes en stor mængde materiale, som kan hjælpe dig og dine
kolleger inden for tunge løft, belysning
på byggepladsen, stilladser og stiger,
trivsel, asbest og meget mere.
Blik- og Rørarbejderforbundet er med i
BFA-BA og det er arbejdsgiverne også –
så der er enighed.

FÅ GODE RÅD OG TIPS TIL
BEDRE ARBEJDSMILJØ
PÅ BFA-BA.DK
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G SIKKERHED
UNDGÅ ASBEST
Det er forbudt og farligt at arbejde med
asbest, men tidligere er asbestholdige
materialer blevet brugt i stor stil, så du kan
godt risikere at støde på det i dit arbejde.
Asbest og asbestholdige materialer kan
støve, og støvet kan ikke altid ses med
det blotte øje. Støvet kan trænge ind i
lungerne, hvor det kan forårsage alvorlige
sygdomme blandt andet kræft.
Det er vigtigt, at du ikke rører ved det.
Hvis du er i tvivl, om der er asbest, så start
ikke på opgaven, før du har en rapport på,
at der ikke er asbest i det arbejde, som
du skal udføre. Udsættes du for asbest,
så pak dit arbejdstøj i en pose og gå i bad.
Efterfølgende skal dit firma udføre en
protokol om asbestudsættelsen, som skal
opbevares i virksomheden i 40 år. Sørg for
at få en kopi og gem den resten af dit liv.

Læs om eksempler på, hvor der kan
være brugt asbest, hvad du skal gøre
og mere på www.asbest-huset.dk
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HVIS UHELDET ER UDE!

Skulle du være uheldig at komme til skade, mens du er i lære eller i
praktik, er der nogle ting, du skal være opmærksom på:
HVAD ER EN ARBEJDSSKADE/ARBEJDSULYKKE?
Arbejdsskader er en fælles betegnelse for arbejdsulykker (en pludselig opstået hændelse) og arbejdsbetingede lidelser (påvirkning over længere tid).

HVORNÅR SKAL EN ARBEJDSULYKKE ANMELDES?
En arbejdsulykke skal anmeldes inden 9 dage efter
første fraværsdag. En ulykke kan anmeldes inden for
et år efter, at skaden er sket, eller så snart du bliver
opmærksom på skaden. Selv en mindre skade kan give
gener
senere. Derfor bør enhver ulykke anmeldes.

Hvis ingen vil anmelde din ulykke, så skal du kontakte din kreds. Så hjælper de dig med anmeldelsen.

HVORDAN VED DU, OM DIN ULYKKE ER ANMELDT?
Når en skade bliver anmeldt til Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen), vil
du i løbet af en uge modtage en bekræftelse på anmeldelsen. Den vil enten komme fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller fra et forsikringsselskab.
Modtager du en henvendelse fra et forsikringsselskab, skal du kontakte din kreds, inden du svarer.
Er du i tvivl, om din sag er anmeldt, eller har du
spørgsmål, kan du altid kontakte din kreds.

HVEM SKAL ANMELDE ULYKKEN?
Som udgangspunkt er det altid din arbejdsgiver,
som har pligt til at anmelde en ulykke, hvis du kommer til skade på jobbet. Også når du er på skole.
Er du SKP-elev, er det skolens ansvar, at ulykken
bliver anmeldt.
Hvis du er i tvivl, kan du altid kontakte din kreds
for hjælp.

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER
Ifølge Arbejdsmiljøloven skal arbejdsgiveren
sørge for personlige værnemidler til sine ansatte.
Det gælder også lærlinge, og derfor skal du have
udleveret sikkerhedssko og alle nødvendige
værnemidler fra første arbejdsdag. Personlige
værnemidler kan eksempelvis være støvmaske,
handsker, briller og høreværn.

FIND SIKKERHEDSPJECEN PÅ WWW.BLIKROER.DK/ARBEJDSMILJOE
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BLIK OG RØRUNGDOM

- STÆRK, NÅR DU SKAL BRUGE DET!
Som medlem af Blik og RørUngdom
har du en stærk fagforening bag
dig, hvis du får brug for det.
I Blik og RørUngdom får du mere
indflydelse på dine uddannelsesforhold, men du får også et socialt
fællesskab og et netværk, der rækker langt ud over læretiden.
Du er meget velkommen til at
deltage i de lokale arrangementer, sommerdysten og til Blik og
RørUngdoms årsmøde, hvor lærlinge fra hele landet mødes til et væld
af faglige og sociale aktiviteter.

LÆS MERE OM
BLIK OG RØRUNGDOM PÅ
WWW.BLIKROER.DK/
UNGDOM
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KONTAKT DIN LOKALE KREDS, NÅR DU HAR BEHOV FOR VEJLEDNING OG HJÆLP
KREDS NORDMIDTJYLLAND

KREDS SYDJYLLAND-FYN

Aalborg
Hadsundsvej 184 B
9000 Aalborg
Tlf. 3638 3510

Middelfart
Valmuevej 2
5500 Middelfart
Tlf. 3638 3550

Viborg
Vestervangsvej 6
8800 Viborg
Tlf. 3638 3510

KREDS SJÆLLAND-BORNHOLM

Aarhus
Rymarken 4
8210 Aarhus V
Tlf. 3638 3510

Roskilde
Grønnegade 14
4000 Roskilde
Tlf. 4634 0097
Næstved
Åderupvej 12
4700 Næstved
Tlf. 4634 0097

Bornholm
Fabriksvej 1
3700 Rønne
Tlf. 4634 0097
KREDS KØBENHAVN
Byggefagenes Hus
Lygten 10
2400 København NV
Tlf. 3583 2422

NOTER

NOTER

Blik- og Rørarbejderforbundet, Nyropsgade 14, 1602 København V, www.blikroer.dk

