Vejledning for snedker- og maskinsnedkeruddannelsen
Rejse- og opholdsudgifter samt honorar i forbindelse med svendeprøver
Honorar
Der afregnes med et vederlag på kr. 200,- pr. påbegyndt skuetime.
Der udbetales højest det anførte antal skuetimer pr. elev, til den enkelte skuemester/censor.
Maskinsnedker, projektsvendeprøve

2 ¼ time

Bygningssnedker/møbelsnedker, traditionel svendeprøve

1,5 time

Bygningssnedker/møbelsnedker, projektsvendeprøve

1,5 time

Orgelbygger svendeprøve

1 time

Produktionsassistent, afsluttende prøve

0,45 time

Træoperatør/bygningsmontør, afsluttende prøve

0,45 time

Rejsetid
Rejsetid afregnes med et vederlag på kr. 200,- pr. time.
Øvrig tid
Øvrig tid kan være følgende aktiviteter, som skal specificeres på honorarblanketten:
•

Deltagelse i Skuemesterkonference afregnes med kr. 1480 for en dag (7,4 time x 200 kr.). Der afregnes ikke for yderligere rejsetid, men for rejseudgifter.

•

Godkendelse af projektoplæg før svendeprøve, og bedømmelse af DM afregnes med kr. 200,- pr. time.

•

Deltagelse i festligholdelse af de nye svende afregnes kr. 200,- pr. time for max. 3 timer inklusiv rejsetid.

Feriegodtgørelse
Feriepenge er indeholdt i honoraret.
Transportudgifter
Kørsel i egen vogn godtgøres med statens takst.
Specifikation på honorarblankettens bagside skal udfyldes.
Det forudsættes, at skuemestre/censorer kører i samme vogn, når dette er muligt.
For befordring med offentlige transportmidler godtgøres billetprisen for 2. klasse. Billetten skal vedlægges
honorarskemaet.
Kvittering for befordring med hyrevogn fra offentlige trafikmidler til bestemmelsesstedet skal ligeledes
vedlægges honorarskemaet.
Udgifter til fly godtgøres kun i ganske særlige tilfælde, og skal aftales med sekretariatet. Regning og boardingkort skal vedlægges.
Godtgørelse for leje af bil ydes kun, hvis det er aftalt med sekretariatet.

Udgifter til ophold og fortæring
Såfremt der i forbindelse med gennemførelse af skue- og censorarbejde skønnes behov for overnatning,
skal dette aftales forud med sekretariatet.
Ved rejser med overnatning betales der pr. hele døgn højest kr. 435,- til fortæring.
Ved rejser uden overnatning, hvor den anvendte skuetid og rejsetid udgør mere end 6 timer betales der
højest kr. 220,- til fortæring.
Udgifter til ophold og fortæring dækkes som udlæg efter regning, og originalbilag skal derfor vedlægges
honorarskemaet.
Grundforløbsprøver
Honorar og rejseudgifter ved censorarbejde udført i forbindelse med grundforløbsprøver skal ifølge reglerne dækkes af den enkelte erhvervsskole.
Udbetaling
Udbetaling af honorar sker enten privat som A-indkomst til egen bankkonto, eller til en virksomhed eller
lokal 3F afdeling.
Udbetalte honorarbeløb, indeholdt A-skat samt arbejdsmarkedsbidrag angives til skattemyndighederne
efter gældende regler.
Husk at anføre bank-kontonummer på forsiden af honorarskemaet.
Indsendelse af honorarblanket
Honorarblanketter skal indsendes senest en måned efter prøvens afholdelse.
Ikrafttræden
Ovenstående regler er gældende for prøver, der bedømmes fra og med 01.01.2012 for maskinsnedker- og
snedkeruddannelsen.
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