
Lønkørsel – Aftenskolerne 2007. 
 
Vedhæftet fil er en skabelon til ansættelsesbrev for timelønnede lærere. 
 
Dette ansættelsesbrev bedes blive brugt fra den 1. januar 2007 og fremover. Ansættelsesbrevet 
sendes i udfyldt stand til Heidi Iversen, Organisation og Personale, Personaleteam 1, Søvej 1-3, 
8600 Silkeborg. 
 
Hvordan udfylder jeg ansættelsesbrevet? 

 

Den vedhæftede fil kan benyttes på følgende måde. (jeg vejleder gerne gennem telefonen) 
 

• Åben filen.  
o Dobbelt klik på den vedhæftet fil → vælg åben → op i Filer → vælg gem som → 

vælg dokumenter → klik gem. 
• Luk mailen og den vedhæftede fil. 
• Åben Word 

o Op i filer → vælg åben → vælg dokumenter → dobbelt klik på skabelonen = 
skabelonen åbnes, og er klar til at blive udfyldt. 

De grå felter i skabelonen skal nu udfyldes, og den letteste måde at gøre dette på er ved at bruge 
tasten F11. Med F11 ”hopper” du fra grå felt til grå felt, og kan derfor hurtigt udfylde 
ansættelsesbrevet. 

 
I de grå felter skal der stå følgende: 

• Navn 
o Her udfylder du den ansattes fulde navn → tast F11 

• Adresse 
o Her udfylder du den ansattes adresse → tast F11 

• Postnr. og by 
o Her udfylder du den ansattes postnr, og by → tast F11 

• ? aftenskole 
o Her indtaster du aftenskolens navn → tast F11 

• Navn 
o Den ansattes navn → F11 

• CPR-nummer 
o Den ansattes CPR-nummer → F11 

• ? aftenskole 
o Aftenskolens navn → F11 

• Holdnummer 
o Indtast holdnummeret → F11 

• Holdnavn 
o Indtast navnet for holdet → F11 

• Start dato 
o Indtast hvilken dato holdet starter → F11 

• Slut dato 
o Indtast hvilken dato holdet slutter → F11 

• Mødegange for holdet 



o Indtast dato → F11 → fra kl. → F11 → til kl. → F11 → i antal lektioner → F11 
� Dette forsættes der med indtil der ikke er flere datoer for hvor holdet 

mødes. 
• Navn 

o Arbejdsstedets navn → F11 
• Adresse 

o Arbejdsstedets adresse → F11 
• Postnr. og by 

o Arbejdsstedets postnr. og by. 
• Sats 

o Indtast sats → F11 
• Dato 

o Indtast den sidste arbejdsdag for den ansatte. 
• ?aftenskolen 

o Aftenskolens navn → F11 
• Underviserens 

o Den ansattes fulde navn. 
Ansættelsesbrevet er nu udfyldt og skal udskrives i 3 eksemplarer. Husk at få den ansatte til at 
skrive under på alle 3 eksemplarer.  
 

• 1. eksemplar sendes til Heidi Iversen 
• 2. eksemplar gives/sendes til den ansatte 
• 3. eksemplar er til aftenskolen selv. 

Gem evt. det udfyldte ansættelsesbrev. 
• Op i filer → Gem som → dokumenter → fil navn (i fil navn kan man evt. skrive den 

ansattes navn, hold, og dato) → gem. 
 
Sammen med ansættelsesbrevet sender i mig den ansattes skattekort, så personen ikke bliver trukket 
60 %. 
 
Når jeg har modtaget ansættelsesbrevet og skattekortet har jeg alle de nødvendige oplysninger, for 
at den ansatte får den rette løn, i den periode den ansatte har et hold i. 
 
Dette betyder at lønnen kører automatisk. 
 
Derfor ar det vigtig at I kontakter mig hvis holdet bliver aflyst, hvis underviseren er blevet syg eller 
andet og derfor ikke har alle de timer, som er påført ansættelsesbrevet. 
 
Hvis I har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig på 8970 1260 
 
   
 
 
  


