VEJLEDNING

PÆDAGOG MED ENEANSVAR
FASTE TILLÆG
TRIO

IST.DK

Funktionstillæg, pædagog med eneansvar
Ifølge arbejdstidsregler for skolepædagoger pr. 1. august 2014 får pædagoger, der som en del af deres
ansættelse har eneansvar for at varetage undervisningen i børnehaveklassen og på 1.- 3. klassetrin, et
pensionsgivende funktionstillæg pr. undervisningstime.

Opsætning
I Trio kan man danne tillæggene for disse timer automatisk. Det kræver dog følgende opsætning:
I menuen Tjenestetid | Undervisning skal aktivitetstypen være ”Pædagog, eneansvar”

Indberetning af faste timer med eneansvar
Gå i Afregninger | Posteringer:

Vælg Dan posteringer | Faste tillæg/lønbrøk:
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Sig ja til at tage en backup.

Du bliver nu guidet gennem processen vha. en Wizard.
I venstre side af vinduet, kan du se, hvor langt du er kommet (grøn firkant).
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Afkryds de tillæg, du ønsker at danne som faste tillæg, der skal udbetales månedsvis.

Vælg personale:
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Trio er nu klar til at danne tillæggene.
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I fanebladet Faste tillæg ser du de tillæg, der er dannet.

Farvekode:
Grøn = klar til at blive sendt
Hvid = er sendt
Gul = der mangler noget
Grå = er udsat/skal ikke sendes.
Lige nu ser du ”kun” en enkelt pædagogs tillæg. Klik på knappen
posteringer.

, og vælg ”Alle”, hvis du vil se alle

Du har mulighed for at rette i, tilføje eller slette posteringer ved hjælp af funktions-knapperne nederst i
vinduet:

Når du har oprettet dine faste tillæg/lønbrøk og er tilfreds med resultatet, er du klar til at sende.
Vælg menupunktet Send til udbetaling.

- Indsend elektronisk | Faste tillæg/lønbrøk
eller
- Indsend på papir | Faste tillæg/lønbrøk.
Skal du sende elektronisk vælger du Indsend elektronisk. Ønsker du en papirudgave, vælger du Indsend på
papir.
Uanset om du vælger elektronisk eller på papir, er den næste procedure den samme.

Du får nu oplyst, hvor dine data bliver sendt til. Disse oplysninger kommer fra Grunddata | Institution |
Lønopl. (Sti til aflevering af data).
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Eksempel:

Hvis det er den rigtige sti, klikker du
ikke klik

, hvis

og gå tilbage og ret.

Er der slet ikke angivet en sti, får du flg. meddelelse:

Klik

Nu laver Trio en transaktionsjournal, som er din dokumentation for de posteringer, der er dannet.

Klik
Nu ser du Transaktionsjournalen. Udskriv og/eller gem den!
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Du har IKKE mulighed for senere at vende tilbage for at gemme/udskrive den.

Klik på
”Luk”.

Sæt flueben ved ”Ja”, når du har tjekket, udskrevet og/eller gemt transaktionsjournalen.
Klik

Afregningen er nu gennemført. Klik

Nu bliver dine posteringer hvide, og dags dato bliver indsat i kolonnen ”Indsendt”.
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