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
svarer til 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. Fakturaen 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 til og fra
skolebesøg mv. Efter et skolebesøg udfylder rollemodellen en kørselsrefusionsseddel og sender den til
rollemodel@eeo.dk. Kører rollemodellen i bil er taksten
2,50 kr./km. Benytter rollemodellen offentlig transport
sendes bilag sammen med kørselsrefusionssedlen.

DU ER ALTID VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS
Ring til projektleder Mille Neumann på 2510 0046
eller skriv til rollemodel@eeo.dk

HVOR OFTE SKAL EN ROLLEMODEL PÅ
SKOLEBESØG?

Som rollemodel skal man kunne tage på skolebesøg
mindst én gang om måneden. Det varierer om
besøg tager 2-3 timer eller en hel arbejdsdag. Dette
afhænger af antallet af oplæg og afstanden mellem
arbejdspladsen og den skole, man skal besøge.

HVORNÅR FÅR MAN BESKED OM, HVILKE DAGE
DER ER SKOLEBESØG?

3 uger inden den 1. i hver måned sender EEO et
skema ud for den kommende måned. Inden da
skal rollemodellerne have givet besked om, hvilke
dage de ikke kan tage skolebesøg. Nogle gange
får vi bookinger efter skemaet er lavet. I de tilfælde
kan rollemodellerne blive spurgt, om de kan tage et
besøg med kort varsel, med så kan de altid sige nej.

HVOR LANG TID ER MAN ROLLEMODEL?

Indtil man fylder 29 år, kan man kan være rollemodel, så længe man har lyst. Vi forventer dog, at man
er rollemodel i mindst tre måneder.

KAN ROLLEMODELLEN HOLDE PAUSE?

Hvis man i perioder har 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.

