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FOA møder ofte medlemmer, der ansættes 
som tilkaldevikarer og er timelønnede, men 
har ret til at komme på månedsløn.
Derfor bliver de snydt.

Er du en af dem?
Læs mere om reglerne for offentligt ansatte 
her.

Er du på timeløn?
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Timelønnet

Som timelønnet er dine rettigheder få og små:

Du kan opsiges fra dag til dag.

Du bliver kun lønnet for præsterede timer.

Du kender ikke din arbejdstid på forhånd.

Du får ikke løn under sygdom og barsel.

Du kan sige nej til vagter (men kan risikere, at du ikke 
bliver tilbudt flere).
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Månedslønnet
At være ansat som månedslønnet kan give dig 
mere stabilitet og tryghed i jobbet. Du får bl.a.:

Et opsigelsesvarsel fra arbejdsgiver på op til  
6 måneder. Du kan selv sige op med en måneds 
varsel, til en måneds udgang.

Fast løn hver måned med evt. ulempetillæg samt 
bedre pensionsopsparing og risikodækning.

Kendskab til dine arbejdstider på forhånd.

Fuld løn under barsel, sygdom og frihed med løn 
ved barns 1. og 2. sygedag.

Du kan ikke sige nej til vagter.
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Har du ret til at komme på månedsløn, hvis 
du er ansat til mere end 1 måneds beskæf-
tigelse.

FOA kan hjælpe med at få dig på månedsløn, 
hvis du arbejder kontinuerligt og har en fast 
tilknytning til arbejdsstedet. Det kan vi gøre, 
hvis du eksempelvis indgår i vagtskema i 
mere end 1 måned – så har du fast tilknyt-
ning til arbejdspladsen.
Selv om du er ansat som tilkaldevikar, kan din 
beskæftigelse altså være sådan, at du har ret 
til månedsløn. 

Få nærmere vejledning i din lokale  
FOA-afdeling.

På det offentlige 
område …
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Ansættelse på månedsløn kan have konse-
kvenser for udbetaling af dine dagpenge – 
spørg din a-kasse. 
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