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Kære Læremester

Dalum, den 27. december 2019
Cvr: «CVRnr»

Vi håber du har haft en dejlig juletid og ønsker dig et rigtigt godt nytår.
Din elev skal møde ind på skolen mandag den 14. januar kl. 9.00 her på skolen. Der er 19 elever
på holdet, som en del af tiden skal læse sammen med et hold 2. hovedforløbselever uden EUX.
Vedlagt dette brev får du den seneste information fra Jordbrugets Uddannelser www.judd.dk –
omkring løn til elever og i særdeleshed omkring løn under skoleopholdet. Ligeledes får du vores
information om refusions- og ferieperioder.
Under skoleopholdet skal vi registrere fravær og skulle din elev få registreret ulovligt fravær, vil
dette kunne betyde en reduceret lønrefusion til dig. Du vil evt. kunne følge din elevs evt. fravær
samt andet omkring din elev på www.elevplan.dk. Hvis der registreres ulovligt fravær på din elev,
så hører du fra os.
Vi har sendt information til eleven omkring løn under skoleopholdet. Fra 2015 har det været sådan, at hvis eleven har krav på at få betalt kost og logi iht overenskomsten, så kan læremester få
fuld refusion for beløbet, dog maks. Kr. 550,00 pr. uge. For at understøtte dette vedlægger vi en
blanket, som I bedes udfylde og sende med eleven på skole. Den kan også bruges i det tilfælde, at
I har aftalt anden betaling under skoleopholdet – ud over de bekendtgørelsesmæssige som er løn,
befordring samt kost og logi. Vi vil gerne understrege, at der ikke er krav om yderligere betaling
fra din side.
Din elev skal medbringe den vedhæftede praktikerklæring i udfyldt stand ved start på skoleopholdet. Sammen med dette brev får du kopi af holdets kalender, som den ser ud lige nu.
Din elevs skoleophold slutter fredag den 28. juni, hvor vi glæder os til at sætte de EUX-huer på
hovedet af det hold, som din elev er en del af.
Jeg håber, at dette besvarer de spørgsmål du måtte have? Hvis du herudover har spørgsmål, så
er du altid velkommen til at kontakte os.
Med venlig hilsen
Dalum Landbrugsskole
Gitte Borup
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