Nyhedsbrev påsken 2014 (rettet 24/04-2014)
1. Aflønning
Endelig (!!!) er der kommet klarhed over hvordan vi kan (læs: skal) aflønne Jer
fremover. Angela har brugt meget lang tid på at skabe den nemmeste og bedste måde for
Jer. Nogen vil have B-skat, nogle A-skat, nogle vil sende EAN-regning, andre bruger
moms etc etc. Det har gjort det temmelig uoverskueligt for Universitets lønningskontor
og Angela!
Universitetet har derfor besluttet følgende to måder, på hvilke vi fremover må betale
Jeres løn – og KUN disse to måder:
(i)

A-indkomst til din NemKonto. [Obs! Vi kan IKKE udbetale B-indkomst.]
Vi skal have dit fulde navn og dit CPR-nummer, så får du din løn automatisk. Der
leveres IKKE honorarsedler mere. Angela udfylder et lønregnskab for en hel
måned i slutningen af måneden, hvor undervisningen finder sted, og lønnen
udbetales den 30. af den næste måned. Derfor, hvis du underviser i juni, uanset
datoen, får du først din løn i slutningen af juli. Din lønseddel vil dukke op i din eboks og der vil stå datoen for undervisningen og emnet du underviste i. Så tjek,
om det er korrekt, når du får din lønseddel.
Den anden mulighed er at -

(ii)

Sende os en e-faktura. Vores EAN nummer er 5798000421813.
Du bedes skrive undervisningsdatoen, emnet og antallet af timer på fakturaen,
f.eks.:
”28/04-2014 – Specialeuddannelsen: Supervision af konsultation – 4,5 timer”

Antallet af timer er:
6
hvis du underviser alene en hel dag
4,5
hvis du underviser sammen med én eller flere andre en hel dag
3
hvis du underviser alene en halv dag
2,25
hvis du underviser sammen med én eller flere andre en halv dag
Du skal fakturere os for 1.597,94∗ kr. pr. time plus moms.
Der SKAL stå moms på fakturaen.
Obs! Hvis du IKKE har en momsregistreret virksomhed, har du derved IKKE
mulighed for at sende os en e-faktura og du skal derfor have din løn udbetalt som Aindkomst til din NemKonto.
For en forklaring om, hvorfor der skal moms på fakturaen, se SKATs juridiske
vejledning ”D.A.5.3.7 Underleverandørydelse til undervisning” eller spørg Angela
(ved at sende en mail til aamspec@sund.ku.dk).

∗

Taksten gælder fra d. 1. april 2014.

2. Underviserseminar
I lighed med 2010 og 2012, har vi søgt om og fået penge gennem Sundhedsstyrelsen til
afholdelse af endnu et Underviserseminar i 2014. Dette seminar tilbydes alle faste
undervisere på de 3 kursussteder og vi har igen i år allieret os med nogle af de
skarpeste, bedste hjerner indenfor læring og pædagogik. Så hvis du synes din egen
formidling trænger til at blive gået efter i sømmene, savner du lidt inspiration til lige at
komme lidt bedre ud over rampen eller måske bare mødes uformelt med nogle
ligesindede og udveklse erfaringer og ideer, ja så sæt allerede stort kryds ud for:
fredag-lørdag den 19. - 20. September 2014!
Der vil i år lige som de foregående år kun være plads til ca. 40 undervisere – og vi er
omtrent 140 i alt, så det vil være først til mølle der gælder. I kan først tilmelde Jer, når I
får en særskilt mail om det.

3. Den nye masterplan
Den nye masterplan er netop skudt i gang og det første hold (ØST-01) er i fuld gang. Det
bliver spændende at følge den nye ordning, og jeg vil sige mange tak til alle de nye
undervisere, som har kastet sig ud i nye emner eller tilrettede emner med krum hals,
tak!

Så er der kun tilbage at ønske Jer alle nogle dejlige påskedage – måske endda i sol. ☺
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Angela og Martin
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