
FÅ MERE  
UD AF DIT  
ARBEJDE?
Med en overenskomst  
er der flere fordele til dig  
og dine kolleger.

TIL DIG DER  
IKKE HAR  

OVERENSKOMST



2   DANSK METAL    OVERENSKOMST

Regn selv dine fordele ud på 
danskmetal.dk/okberegner

Det får du ekstra

5 feriefridage (den 6. ferieuge) 
9.775 kr.

Betalt fri 1. maj, Grundlovsdag 
og 24. december 
5.865 kr.

8 % arbejdsgiverbetalt pension 
34.972 kr.

14 dages efter- eller videre-
uddannelse 
16.618 kr.

7% af din løn, som arbejds-
giveren  indbetaler på din 
Fritvalgs Lønkonto 
23.582 kr.

DERUDOVER SIKRER 
OVERENSKOMSTEN DIG OGSÅ:

Fuld løn under søgnehelligdage 
(hvis ikke der gives løn under 
søgnehelligdage skal der sættes 4 % af 
din løn ind på din Fritvalgs Lønkonto)

Fuld løn under graviditetsorlov 
(4 uger), barselsorlov (14 uger) og 
fædreorlov (2 uger) samt 16 uger af 
forældreorloven.
(fordelt med 5 uger til mor, 8 uger til 
den anden forælder og yderligere 3 
uger til den ene af forældrene)

Løn under sygdom i op til 14 uger 

Barns sygedag 
(gælder den første dag, du 
forlader arbejdspladsen og 
barns første hele sygedag)

Fratrædelsesgodtgørelse 

Overarbejdstillæg

Ret til seniorordning

Ret til 2 omsorgsdage betalt 
fra Fritvalgs Lønkontoen.

Hvis du fx har en timeløn 
på 199,70 kroner, får du  

i alt 90.812 kr. om året. 
Det svarer til 7.568 kr. 

om måneden.



VIL DU VIDE MERE?
Vil du gerne vide 
mere om Dansk 
Metals overens-
komster, er vi klar til 
at hjælpe: 
 
Find din lokale  
Metalafdeling på  
danskmetal.dk/
finddinafdeling

 
Du kan også skrive 
en mail med dit 
spørgsmål til os via  
medlemskontakt@
danskmetal.dk

VI GLÆDER  
OS TIL AT  

HJÆLPE DIG!

JERES TILLIDSREPRÆSENTANT
Med overenskomsten følger oftest en 
tillidsrepræsentant. Tillidsrepræsentanten 
er din og kollegernes talsperson over for 
ledelsen – fx når I forhandler løn, eller hvis 
der opstår konflikter. 

SÅDAN FÅR I EN OVERENSKOMST

1
  

Kontakt jeres lokale Metalafdeling, 
og hør om mulighederne for at få en 
overenskomst. 

2
  

Tal med jeres ledelse om at få en 
overenskomst. Jeres Metalafdeling 
kan også være med til at tage den 
dialog. 

3
  

Jeres lokale Metalafdeling  
indgår en overenskomst med  
jeres  arbejdsgiver.

HVAD ER EN OVERENSKOMST?
En overenskomst er en aftale, der er 
forhandlet og indgået af lønmodtagere 
og arbejdsgivere – ofte mellem en 
arbejdsgiver forening og en fagforening. Den 
sætter nogle klare regler for rettigheder og 
pligter på virksomheden, først og fremmest 
når det gælder løn- og arbejdsforhold. 

I kan godt få en overenskomst, selvom 
jeres arbejdsgiver ikke er medlem af 
en arbejdsgiverforening. Så skal der 
indgås en såkaldt tiltrædelsesaftale.

Dansk Metal kan  
hjælpe dig med at få en  

overenskomst.
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Regn selv dine fordele ud på 
danskmetal.dk/okberegner

Det får du ekstra

5 feriefridage (den 6. ferieuge) 
9.775 kr.

Betalt fri 1. maj, Grundlovsdag 
og 24. december 
5.865 kr.

8 % arbejdsgiverbetalt pension 
34.972 kr.

14 dages efter- eller videre-
uddannelse 
16.618 kr.

7% af din løn, som arbejds-
giveren  indbetaler på din 
Fritvalgs Lønkonto 
23.582 kr.

DERUDOVER SIKRER 
OVERENSKOMSTEN DIG OGSÅ:

Fuld løn under søgnehelligdage 
(hvis ikke der gives løn under 
søgnehelligdage skal der sættes 4 % af 
din løn ind på din Fritvalgs Lønkonto)

Fuld løn under graviditetsorlov 
(4 uger), barselsorlov (14 uger) og 
fædreorlov (2 uger) samt 16 uger af 
forældreorloven.
(fordelt med 5 uger til mor, 8 uger til 
den anden forælder og yderligere 3 
uger til den ene af forældrene)

Løn under sygdom i op til 14 uger 

Barns sygedag 
(gælder den første dag, du 
forlader arbejdspladsen og 
barns første hele sygedag)

Fratrædelsesgodtgørelse 

Overarbejdstillæg

Ret til seniorordning

Ret til 2 omsorgsdage betalt 
fra Fritvalgs Lønkontoen.

Hvis du fx har en timeløn 
på 199,70 kroner, får du  

i alt 90.812 kr. om året. 
Det svarer til 7.568 kr. 

om måneden.

LønTjek 
Få tjekket din lønseddel hos  

Dansk Metal. Så er du sikker på,  
at du får det, du skal have.  

Send løn sedlen til  
lontjek@danskmetal.dk



DANSK METAL
Telefon 3363 2000
metal@danskmetal.dk
danskmetal.dk
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