
FOTOGRAFELEVERS RETTIGHEDER 
 
LØN 
            1. marts 2017          1. marts 2018          1. marts 2019 
1. år       kr. 14.104                  kr. 14.344                 kr. 14.587 
2. år       kr. 14.692                  kr. 14.941                 kr. 15.195 
3. år       kr. 15.909                  kr. 16.179                 kr. 16.454 
4. år       kr. 16.321                  kr. 16.598                 kr. 16.880 
5. år       kr. 17.086                  kr. 17.376                 kr. 17.671 
 
Lønnen stiger 2 gange om året. Den 1. marts efter overenskomsten og efter anciennitet. Grundforløbet tæller altid 
med i ancienniteten. 
 
PENSION 
Eleven har ret til pension, når eleven er fyldt 20 år og har 2 måneders anciennitet: 
 
Mesters pensionsbidrag = 8 %.  
Elevens pensionsbidrag = 4 %. 
 
FERIE 
Det år hvor uddannelsesaftalen starter: 

• Start efter 1. maj og inden 1. juli = eleven har ret til 25 dages betalt ferie 

• Start fra 1. juli til 30. april = hvis virksomheden holder ferielukket i tiden mellem 1. oktober og 30. april, har 
eleven ret til 5 dages betalt ferie 

 
I 1. og 2. hele ferieår har eleven ret til 25 dages betalt ferie. Ferieåret er 1. maj til 30. april. 
 
Ferietillægget er 1% af elevens årsindtægt i det foregående kalenderår. 
 
Eleven har ret til 5 betalte feriefridage efter 9 måneders anciennitet samt betalt fridag den 1. maj, Grundlovsdag, 
juleaftensdag og nytårsaftensdag. 
 
FRITVALGS LØNKONTO 
Mester skal betale et beløb, som eleven kan bruge til mere fritid, løn eller pension: 
 
Pr. 1. marts 2018:  3,4 % af elevens ferieberettigede løn  
Pr. 1. marts 2019: 4,0 % elevens ferieberettigede løn  
 
ARBEJDSTID OG OVERARBEJDE 
37 timer pr. uge ekskl. frokost. 
 
Eleven kan kun deltage i overarbejde, når det er en nødvendig del af uddannelsen. Overarbejdsbetaling udgør: 

• De første 2 timer = elevens timeløn + 50 % 
• Efter 2 timer = elevens timeløn + 100 % (gælder også overarbejde på lørdage, søn- og helligdage) 

 
Overarbejde ud over 2 timer skal varsles dagen før, inden normal arbejdstids ophør. Ellers skal mester betale: 
Pr. 1. marts 2018 udgør tillægget kr. 135,20 
Pr. 1. marts 2019 udgør tillægget kr. 137,40 
 
Overarbejde kan udbetales, hvis det er under 10 timer pr. måned. Hvis det er over 10 timer pr. måned, skal det 
afspadseres. 


