Praktiske informationer om at være rollemodel hos EEO

Hvordan foregår lønkompensation?
Når en rollemodel skal på skolebesøg eller deltage i andre events med EEO, betaler vi lønkompensation for det
samlede antal timer, rollemodellen har været væk fra arbejde, inkl. transporttid. Kompensationen er tilsvarende
rollemodellens timeløn inkl. pension og ferietillæg. Kan rollemodellen ikke nå på arbejde før og/eller efter besøget,
betaler vi kompensation for det antal timer rollemodellen skulle have været på arbejde. Man kan få lønkompensation
på to måder:
1) Virksomheden opkræver lønkompensation gennem faktura
I fakturaen skal det fremgå, hvilke dage og hvor mange timer rollemodellen har været på skolebesøg.
Faktura sendes til rollemodel@eeo.dk
2) Rollemodellen får udbetalt lønkompensation på sin nemkonto
Rollemodellen udfylder selv en timeseddel i slutningen af hver måned, for de timer han/hun har brugt på skolebesøg.
Som arbejdsgiver kan man dermed trække de timer fra rollemodellernes løn.

Hvordan foregår refusion for transport?
Rollemodellen er selv ansvarlig for transporten. Efter et skolebesøg udfylder rollemodellen en kørselsrefusionsseddel
og sender til rollemodel@eeo.dk. Kører rollemodellen i bil er taksten 2,50 kr/km. Benytter rollemodellen offentlig
transport sendes bilag sammen med kørselsrefusionssedlen.

Hvor ofte skal en rollemodel på skolebesøg?
Som rollemodel skal man som minimum kunne tage på skolebesøg én gang om måneden. Det varierer hvorvidt
besøget tager 2-3 timer eller en hel arbejdsdag. Dette afhænger af antallet af oplæg og afstanden mellem
arbejdspladsen og den skole, hvor besøget finder sted.

Hvor lang tid er man rollemodel?
Man kan være rollemodel så længe man har lyst eller indtil man fylder 29 år. Vi forventer dog, at man er rollemodel i
mindst tre måneder.

Kan rollemodellen holde pause?
Har man i perioder ekstra travlt på arbejdet, skal på udveksling eller ønsker at holde pause i forbindelse med
hovedforløb på erhvervsskolen, kan man godt holde en pause som rollemodel. Dette skal blot aftales med EEO.

Du er altid velkommen til at kontakte os
Kontakt projektleder Mille Neumann, T 2510 0046 / rollemodel@eeo.dk

