LÆRLINGE I
MALERFAGENE

BYG, SKILT & AUTO
LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR

INTRODUKTION
Kære lærling/malermester
Malerfagets faglige fællesudvalg har med denne folder forsøgt at give
jer et overblik over de løn og ansættelsesvilkår, som gælder for lærlinge
i malerfagene.
Bygningsmaler, skiltetekniker og autolakerer.
Hvis der er styr på det formelle, er det så meget nemmere at koncentrere sig om det vigtige, nemlig lærlingens uddannelse.
Vi håber med denne folder at kunne bidrage til, at læretiden bliver en
god oplevelse for både lærling og mester til gavn for faget.

Forfatter: Niels Håkonsen og Kim Lasse Petersen
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Ferieregler
• Et ferieår går fra 1/9 til 31/8 året efter (12. måneder).
• En ferieafholdelsesperiode går fra 1/9 til 31/12
året efter (16 måneder).
• Alle har ret til 25 feriedage i en ferieafholdelsesperiode.
Lærlinge har ret til ferie med løn som
beskrevet herunder:
Starten på læreforholdet
• Kommer lærlingen i lære i perioden fra 1/7 til og
med 31/8, starter lærlingens første hele ferieår
d. 1/9, og lærlingen har først ret til ferie med løn
efter d. 1/9.

• Kommer lærlingen i lære i perioden fra 2/9 til og
med 31/10, starter lærlingens første hele ferieår 1/9 året efter, lærlingen har dog også ret til 5
ugers ferie med løn i indeværende ferieår.
• Kommer lærlingen i lære i perioden fra 1/11 til og
med 30/6, starter lærlingens første hele ferieår
den efterfølgende 1/9 – lærlingen vil dog i perioden frem til første hele ferieår have ret til 3
ugers betalt ferie + løn hvis virksomheden holder kollektivt lukket i op til en uge (typisk hvis
man har lukket mellem jul og nytår).
• Ferietillæg – lærlinge har ret til 1 % ferietillæg i
hele læretiden.

Når lærlingen bliver
udlært
I det ferieår, hvor lærlingen bliver udlært, skal der
udarbejdes en feriepengeberegning.
• Fra udlæringsdatoen regner man hele måneder
og dage tilbage til 1/9.
• Man optjener 2,08 dages ferie pr. måned.
• Man optjener 0,07 dage pr. dags ansættelse.

Herefter fratrækker man det antal dage, som lærlingen har holdt ferie i indeværende ferieperiode.
De optjente dage, som er tilbage, indberettes til
feriepengeinfo.

Eksempel:
Udlæringsdato 16/6 – 2022
Fra 1. sep. 2021 til 30. maj 2022 er der 9 måneder – 9 måneder x 2,08 dage		
= 18,72 dage
										= 1,12 dage
Fra 1. juni 2022 til 16. juni 2022 er der 16 dage – 16 x 0,07 dage				
								minus
I perioden har lærlingen holdt 12 dages ferie						

= 19,84 dage

Optjent ferie, som lærlingen skal have anvist på feriepengeinfo 		

= 7,84 dage

		

= 12,00 dage

Feriepengene, som den nyudlærte svend skal have anvist, er lærlingens timeløn x 7,4 timer pr. dag x antal
optjente feriedage. 7,84 x 7,4 = 58,02 timer x timelønnen.
Hvis lærlingen går på akkord eller har overarbejdstimer, kan lærlingen vælge at få 12,5 % i feriegodtgørelse i
stedet for ferie med løn.
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Arbejdstid og overarbejde
Lærlinge følger overenskomstens bestemmelser
om arbejdstid. En arbejdsuge består af 37 timer,
og arbejdstiden skal ligge mellem kl. 06.00 og kl.
18.00. Hvis lærlingen skal køre for at nå frem til
sin arbejdsplads, tæller dette ikke med i arbejdstiden, men det kan være, at lærlingen skal have
kørepenge. Dette kan du læse om på side 7.
Lærlinge har fri på grundlovsdag efter kl. 12 og
hele 1. maj.
Overarbejde
Lærlinge under 18 år må ikke arbejde mere end
37 timer pr. uge. Lærlinge over 18 år må gerne
arbejde over. Lærlingen skal have sin almindelige
timeløn plus den samme overtidsbetaling,

som malersvende. De første 4 timer på hverdage skal betales med 50 % af den akkordmæssige
udbetaling, og efter 4 timer, i weekenden og på
helligdage skal der betales 100 % tillæg. Du kan
finde satserne på www.maler.dk eller www.malermestre.dk
Arbejde alene
Mange virksomheder og lærlinge er usikre på, om
en lærling må gå alene. Det må de gerne. Men da
det er virksomheden, der har ansvaret for, at lærlingen kan komme til svendeprøve, er det klart, at
lærlingen altid skal kunne få fat på en, som kan
råde og vejlede. Og det er også klart, at det vil
være svært for en lærling at gå alene i starten af
læretiden.

Hvad er en
uddannelsesaftale?
Når en lærling skal i lære hos en virksomhed, skal
I indgå en uddannelsesaftale. En uddannelsesaftale er en skriftlig kontrakt mellem lærling og arbejdsgiver, som skal sikre, at lærlingen bliver lært
op i henhold til bekendtgørelsen/uddannelsesplanen for malerfagene.
Der findes flere typer uddannelsesaftaler, men i
malerfaget anbefaler vi uddannelsesaftaler som
gælder i hele læretiden. Alt afhængig af, hvilken
aftale der indgås mellem lærling og virksomheden, kan denne uddannelsesaftale også omfatte
både grund- og hovedforløb.
Det er vigtigt, at uddannelsesaftalen bliver korrekt udfyldt, så der ikke på et senere tidspunkt
opstår tvivl om, hvad lærlingen og virksomheden
har aftalt og skrevet under på. Både skolen, Ma-
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lernes Fagforening og Danske Malermestre vil
altid hjælpe, hvis der skulle være usikkerhed om,
hvordan uddannelsesaftalen skal udfyldes. Hellere spørge én gang for meget end én gang for lidt.
Når aftalen er udfyldt og underskrevet, skal mester sende aftalen til den erhvervsskole, som lærlingen skal gå på, så de kan godkende og registrere aftalen.
Prøvetid
De første 3 måneder i virksomheden er en såkaldt
prøvetid. Under prøvetiden har både lærlingen og
virksomheden mulighed for at ophæve uddannelsesaftalen. Efter endt tid kan aftalen ikke længere
opsiges. Eventuelt skoleophold tæller ikke med i
prøvetiden.

Løn
Fra den dag, uddannelsesaftalen er gældende, skal
lærlingen have løn fra arbejdsgiveren. Dette gælder også, når lærlingen er på skole. Under skoleophold får mester refunderet det meste af lærlingens
løn fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).
Løn til lærlinge bliver aftalt til overenskomstforhandlingerne mellem fagforeningen og arbejdsgiverorganisationerne.
Lønnen kan tjekkes ved at gå ind på www.maler.dk og finde lønberegneren. Her kan man få et
overblik over, hvad lønnen skal være, og hvornår
lønnen stiger hver år.

Der er 4 løntrin i malerfaget. Der bliver taget udgangspunkt i lærlingens udlærlingsdato, og der
regnes hele år tilbage. Det vil sige, at det kun er
løntrin 1 der er variabel.
Eks. Uddannelsesaftalen indgås d. 1. december
2021, med udlærlingsdato d. 10. december 2024:
Løntrin 4 fra 11. december 2023 til 10. december
2024
Løntrin 3 fra 11. december 2022 til 10. december
2023
Løntrin 2 fra 11. december 2021 til 10. december
2022
Løntrin 1 fra 1. december 2021 til 10. december 2021
Man skal i øvrigt være opmærksom på at der altid kommer en overenskomst stigning omkring d.
1. marts hvert år.

Pension
Pension er en vigtig del af lærlingens løn. Selv om
der er lang tid til, at lærlingen skal på pension, så
er det vigtigt at have styr på reglerne fra læreforholdet starter. Lærlingen skal selv betale 1/3 af
indbetalingen, og mester skal betale 2/3. Satserne
kan findes på www.maler.dk eller www.malermestre.dk. Ud over pension er der også forsikringer i pensionsaftalen, som gør det vigtigt, at man
indbetaler korrekt. Der er blandt andet et beløb,

hvis man bliver kritisk syg. En god idé er at gå ind
på pensionsselskabets hjemmeside og kontrollere, at alt er i orden.
De fleste lærlinge optjener pension efter endt
prøvetid, men er din mester medlem hos DI/Dansk
byggeri eller er du ansat inden for det offentlige,
er der nogle særlige regler. Kontakt din organisation, så der er styr på indbetalingen fra starten.

Akkord
Gælder kun for bygningsmalere.
Som lærling i bygningsmalerfaget er der mulighed for at tjene lidt ekstra. Akkorden er et system,
hvor alt fra slibning til færdigmaling er prissat, og
lønnen afhænger af hvor hurtig og dygtig, man
er. Man kan vælge selv at måle sit arbejde op, eller man kan vælge at ringe til en af de dygtige

opmålere i hele landet, som er ansat til at hjælpe
og måle op. Kontakt Malernes Fagforening, hvis I
ønsker råd og vejledning om opmålingssystemet.
Akkorden er også en vigtig del af de 3 hovedforløb i skolen. Derfor skal lærlingen i forbindelse
med praktikum udføre opmålingsopgaver.
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Løn under sygdom/barns
første sygedag/barsel
Lærlinge i malerfaget følger samme regler som
malersvende hvad angår løn under sygdom, barns
første sygedag og barsel.

gen selv betaler 4,25 kroner pr. time. (Beløbene
for forhøjet pensionsindbetaling, kan blive ændret ved overenskomstforhandlingerne).

(XXX) = Se satserne på www.maler.dk eller
www.malermestre.dk

Forældreorlov
• Hvis lærlingen har været på barselsorlov (mor)
og har 9 måneders ansættelse, skal lærepladsen betale fuld løn under forældreorloven, dog
maksimum (XXX) kroner i timen i maksimum 8
uger.
• Hvis lærlingen ikke har været på barselsorlov
(far), så har lærlingen ret til fuld løn under forældreorlov, dog maksimum (XXX) kroner i timen i maksimum 11 uger.

Der gælder følgende regler for udbetaling
af sygedagpenge
• Fra 0 – 8 ugers ansættelse: Ingen betaling fra
lærepladsen, men sygefraværet skal dog anmeldes på virk.dk, så lærlingen kan ansøge om
sygedagpenge hos kommunen.
• Fra 9 uger til og med 6 måneders ansættelse:
Lærepladsen skal betale lærlingen den sædvanlige løn i op til 30 dage, dog maksimum
(XXX) kroner i timen.
• Efter 6 måneders ansættelse har lærlingen ret
til løn under sygdom, dog maksimum (XXX)
kroner i timen i maksimum 9 sammenhængende uger.
Der gælder følgende regler for barns første
sygedag
• Lærlinge, som har børn, har efter 6 måneders
ansættelse ret til fuld løn på barns første sygedag, dog maksimum (XXX) kroner i timen i én
dag.
Graviditetsorlov
• Hvis lærlingen har 9 måneders ansættelse, skal
lærepladsen betale fuld løn, dog maksimum
(XXX) kroner i maksimum 4 uger op til fødslen.
Barsel
• Hvis lærlingen har 3 måneders ansættelse, skal
lærepladsen betale fuld løn under barsel, dog
maksimum (XXX) kroner i timen i maksimum
14 uger.
• Der skal også indbetales en forhøjet pensionsindbetaling på 12,75 kroner pr. time, hvor lærepladsen betaler 8,50 kroner pr. time og lærlin-
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Fædreorlov
• Lærlinge, som har været ansat i 9 måneder, har
ret til fædreorlov i 14 dage med fuld løn, dog
maksimum (XXX) kroner i timen.
Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til
den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til
lærlingen tilsvarende.
Generelle regler
Hvis lærlingen er syg mere end 10 % af læretiden,
kan virksomheden og lærlingen indgå aftale om
forlængelse af uddannelsestiden med et bestemt
tidsrum.
Hvis man ikke kan blive enige om forlængelse,
kan Malerfagets Faglige Fællesudvalg efter anmodning fra en af parterne forlænge uddannelsestiden med et af udvalget fastsat tidsrum.
Med hensyn til lærlinge på barsel gælder der de
samme regler som ved sygdom, når man skal forlænge læretiden.

Lærlinge og kørsel
I praktik i hos læremesteren
Når lærlingen arbejder i virksomheden – er i praktik – følger lærlingen overenskomstens regler om
kørepenge på samme måde som svendene.
I skole
Når lærlingen går i skole, skal lærlingen have betalt hvad der svarer til billigst mulige offentlige
befordring. Virksomheden vil få 80 % af dette
beløb refunderet af AUB.

Satsen kan findes på www.maler.dk eller www.
malermestre.dk
Transport i forbindelse med svendeprøve
Mester skal betale de udgifter, der er forbundet
med transport til og fra svendeprøven. Hvis lærlingen selv stiller bil til rådighed, skal der betales
med statens kørepengetakster.
Der kan ikke søges tilskud til ovennævnte udgifter.

Hvis lærlingen bor, så det ikke er muligt at benytte offentligt transportmiddel, skal virksomheden
betale et ørebeløb pr. km. frem og tilbage minus
de første 20 km.
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Lærlinges ret til søn- og
helligdage samt 5 feriefridage
Helligdage
Lærlinge har i hele deres læretid ret til løn på helligdage, som ikke ligger i en weekend (skæve helligdage). Det gælder også for hele 1. maj, hvis den
ikke ligger i en weekend, samt efter kl. 12.00 på
grundlovsdag.
For autolakerere gælder, at den 24. december
samt 31. december. 31. december er betalte fridage, såfremt disse ligger på en hverdag.
Feriefridage
Lærlinge har også ret til 5 feriefridage med løn pr.
ferieår efter følgende regler:
• Et ferieår går fra 1/9 til 31/8 året efter.
• Kommer lærlingen i lære i perioden mellem d.
1/9 og d. 30/6, har lærlingen ret til 5 feriefridage
i indeværende ferieår.
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• Kommer lærlingen i lære mellem d. 1/7 og d.
31/8, har lærlingen først ret til feriefridage pr. d.
1/9 samme år.
• Ubrugte feriefridage kan ikke udbetales.
Søn- og helligdagsopsparing de sidste
12 måneder
Opsparingen i de sidste 12 måneder af læretiden
vil løbe hen over et årsskifte. Den del, der er opsparet frem til årsskiftet, skal lærlingen have udbetalt med den sidste løn som lærling (der må
ikke modregnes i det opsparede).
Den resterende opsparing frem til udlæringsdatoen skal lærlingen have udstedt på et søn- og
helligdagskort til januar.

Sæt en stopper for
krænkende adfærd
Klap bagi, sjofle vittigheder, kommentarer om udseendet eller direkte fysiske overgreb. Seksuelle
krænkelser og chikane kan komme til udtryk på
mange måder. Både fysisk og verbalt. Men ingen
skal finde sig i at blive krænket eller chikaneret,
og det kan have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser.
Her er nogle råd til lærlingen, der oplever krænkelser og til lederen, hvis ansvar det er at forebygge og håndtere eventuelle krænkelser:
Hvis du bliver krænket
• Skriv hændelser ned for at dokumentere situationerne i forhold til f.eks. ledelsen, fagforeningen, Arbejdstilsynet samt evt. politianmeldelse
eller retssag. Beskrivelse af et forløb kan hjælpe
med at skabe bevidsthed om episoderne. Gem
SMS, snaps, mails, screenshots eller lignende.
• Sig tydeligt fra og gerne, når der er andre til
stede.
• Tal med kolleger, du stoler på, måske din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant.
Og tal også med venner og familie om hændelsen.
• Gå til din leder og fortæl om hændelsen. Hvis
du ikke er tryg ved det, kan du altid gå til din
fagforening for hjælp.
• Hold fast i, at du ikke selv var skyld i, at den
uønskede seksuelle opmærksomhed fandt sted.
• Søg hjælp, eventuelt gennem egen læge eller
psykolog, hvis du har behov for det.
Lederens rolle:
• Hav klare retningslinjer for, hvordan I vil identificere og forebygge seksuel chikane og andre krænkende handlinger samt hvordan I vil
håndtere et opstået problem. Sørg for, at alle
på arbejdspladsen kender retningslinjerne.
• Alle involverede – også dem, der bliver beskyldt
for at udøve krænkende handlinger – bør inddrages i en upartisk undersøgelse af, hvad der
faktisk er foregået, og have mulighed for, at
deres version bliver hørt og taget alvorligt.

• Undgå at drage forhastede konklusioner, og udvis diskretion over for alle implicerede personer.
• Sørg for, at de involverede har mulighed for, at
de kan tale om oplevelserne med kompetente
personer, som de har tillid til. Det kan være kolleger, arbejdsmiljørepræsentanten, fagforeningen eller eksterne rådgivere.
• Vær opmærksom på, at både personer, der har
oplevet sig krænket, og personer, der har været
beskyldt for at have krænket andre, kan have
brug for en særlig indsats og social støtte for at
genetablere forholdet til kolleger og ledelse.
• Husk: Som leder er det dit ansvar at sikre et
trygt og sikkert arbejdsmiljø for de ansatte.
Ring til Arbejdstilsynets hotline
– Du kan være helt anonym!
Alle kan ringe anonymt til Arbejdstilsynets hotline og få råd og vejledning om seksuel chikane
og andre krænkelser på arbejdspladsen. Ring til
hotlinen på tlf. 70 22 12 80

Kilder: Arbejdstilsynet og BFA
Krænkende handlinger kan være:
• Mobning, ydmygelser og nedværdigende
behandling, sårende bemærkninger, latterliggørelse, ubehagelige drillerier og trusler.
Seksuel chikane kan være:
• Uønskede berøringer
• Uønskede verbale opfordringer til seksuelle
aktiviteter
• Sjofle vittigheder og kommentarer
• Upassende blikke og nærgående
kommentarer om udseende
• Irrelevante spørgsmål om seksuelle emner
• Visning af pornografisk materiale
• Trusler og bestikkelse for at opnå sex mod
at opnå en belønning som ansættelse,
lønforhøjelse eller forfremmelse
• Nedsættende kommentarer om kvinder
eller mænd
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Uddannelsesaftalen og
læretiden
Uddannelsen til maler er opbygget efter vekseluddannelsesprincippet med skiftevis praktiktid og
skolegang.
Grundforløb
P

Hovedforløb
Praktik

1. fag Praktik

0

Længden af læretiden
Malerfaget er bygget op med 2 grundforløb af
hver 20 uger + et hovedforløb på mellem 2 år og 9
måneder og 3 år og 3 måneder.
Grundforløb 1
Varighed 20 uger - grundforløb 1 er kun for unge,
som kommer direkte fra folkeskolen og som endnu ikke har valgt fag.
Grundforløb 2
Varighed 20 uger – grundforløb 2 er for lærlinge,
som har valgt malerfag, og for dem, der allerede
har en læreplads. Grundforløb 2 afsluttes med en
grundforløbsprøve (skal bestås).
Hovedforløbet
Varighed mellem 2 år og 9 måneder og 3 år og 3
måneder – hovedforløbet er opbygget af 3 skoleforløb på henholdsvis 10 + 10 + 5 uger, hvor der
er praktiktid mellem skoleforløbene. Læretiden
afsluttes med en svendeprøve.
Uddannelsesaftalen
Den almindelige aftale
Her uddannes lærlingen i et uddannelsesforløb,
der omfatter hele uddannelsen; aftalen kan indgås på hvilket som helst tidspunkt.
Ny mesterlære
Med ”Ny mesterlære”-aftalen erstattes lærlingens grundforløb på erhvervsskolen helt eller delvist af praktisk oplæring i virksomheden. I stedet
for at gennemføre grundforløbet på lærlingens
erhvervsskole som andre lærlinge, vil den grundlæggende praktiske oplæring af lærlingen foregå

10

2. fag

Praktik

3. fag

Praktik

S
ca. 3,5 år

i virksomheden, eventuelt suppleret med korte
skoleophold. Lærlingen skal bestå samme grundforløbsprøve som de almindelige lærlinge.
Kortaftale
Den korte aftale består af en praktikperiode og et
skoleophold; typisk er aftalen af et års varighed,
det kan dog variere meget i forhold til, hvor langt
lærlingen er i sin uddannelse, når aftalen indgås.
Ved udløb af den korte aftale kan lærestedet og
lærlingen kun forlænge aftalen med en restlæreaftale, altså til og med svendeprøven.

Voksenlærlinge
(erhvervsuddannelse for voksne - euv lærlinge)
Euv er erhvervsuddannelse for voksne lærlinge på
25 år og derover. Mange voksne er både modne
og målrettede, da de har erfaringer fra en anden
uddannelse eller beskæftigelse. Derfor er en euv
som udgangspunkt af kortere varighed end den
tilsvarende uddannelse for lærlinge under 25 år.
Længde på uddannelsesaftalen:
Når man taler om voksenlærlinge, har man tre kategorier, som man beregner læretiden ud fra; i alle
tre tilfælde skal lærlingen til en kompetenceafklaring på teknisk skole for at finde ud af, om lærlingen har noget erhvervserfaring, som kan give
merit og dermed en nedsættelse af læretiden.
Man taler om euv1, euv2 og euv3
• Euv1 Her er der tale om voksne uden formel
uddannelse, men som har arbejdet inden for
faget i minimum 2 år; læretiden vil være individuel på baggrund af skolens vurdering af lærlingens kompetencer. Men som udgangspunkt
vil både skoleophold og praktiktid blive forkortet væsentligt, og i enkelte tilfælde vil lærlingen kunne gå direkte til svendeprøve.
• Euv2 Her er der tale om voksne, som har mindre end 2 års erhvervserfaring eller som har en
anden uddannelse. I disse tilfælde vil læretiden
også være individuel, men modsat euv1, så vil
der både være tale om skoletid og praktiktid.
• Euv3 Det er for voksne uden erhvervserfaring
eller anden uddannelse; de vil som udgangspunkt skulle gennemføre uddannelsen som de
almindelige lærlinge og med samme læretid
som dem.

Løn til voksenlærlinge
Som udgangspunkt skal alle lærlinge uanset alder have samme løn. Der er dog mulighed for at
kunne indgå en aftale mellem parterne om, at
voksenlærlinge betales med et særligt løntillæg.
I overenskomsten er det aftalt, at voksenlærlinge
med særligt løntillæg skal have hvad der svarer
til den overenskomstbestemte akkordudbetaling
minus 7,80 kroner.
Tilskud til voksenlærlinge
Det er jobcenteret i den kommune, hvor lærlingen
har bopæl, som afgør, om der kan gives tilskud til
voksenlærlingen.
Der er 2 muligheder for tilskud; i begge tilfælde
skal lærlingen være over 25 år, og man skal som
minimum betale den aftalte mindsteløn til voksenlærlingen.
1. Lærlingen kommer fra beskæftigelse og har
enten ingen anden uddannelse eller en uddannelse, der ikke har været brugt i 5 år. Her vil tilskuddet, hvis det bevilliges, være på 30 kroner
i timen i op til 2 år.
2. Lærlingen har enten ikke været beskæftiget i
de sidste 3 måneder og har enten ingen anden
uddannelse eller en anden uddannelse, der ikke
har været brugt i 5 år.
Her vil tilskuddet være 45 kroner i timen i hele læretiden.
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Vigtige kontaktoplysninger
Malerfagets Faglige Fællesudvalg
Islands Brygge 26, 2300 København S
Tlf.: 33156101
Mail: Post@mffu.dk
Hjemmeside: www.mffu.dk

Skilt & Print Branchen
Islands Brygge 26, 2300 København S
Tlf.: 32630370
Mail: la@skiltogprint.dk
Hjemmeside: www.skiltogprint.dk

Danske Malermestre
Islands Brygge 26, 2300 København S
Tlf.: 32630370
Mail: sekretariatet@malermestre.dk
Hjemmeside: www.malermestre.dk

Malerforbundet
Nyrupsgade 14, 1602 København V
Tlf.: 39167900
Mail: maler@maler.dk
Hjemmeside: www.maler.dk

Autobranchens Arbejdsgiverforening
Dansk Erhverv, Børsen, 1217 København K
Tlf.: 33746259
Mail: cbur@danskerhverv.dk
Hjemmeside: www.autobranchendanmark.dk

Malerfagets Faglige Fællesudvalg kan ikke drages til
ansvar for eventuelle faktuelle eller redaktionelle fejl.

