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Starfslokavottorð skólastjóra / 
aðstoðarskólastjóra grunnskóla

Sveitarfélag/Skóli: 

Kt.:

1. Upplýsingar um starfsmann

Nafn:  

Heimili/staður/Póstnúmer: 

Tilkynning launagreiðanda til LSR um starfslok eða skerðingu launa

2. Upplýsingar um starfslok

3. Upplýsingar um launaviðmið við starfslok

Hér þarf að sundurliða launaröðun m.t.t. ákvæða í kjarasamingi.  Geta þarf um röðun sbr. 1.1.2 þ.e. ef nemendum fækkar.

Hafi starfsmaður gengt hærra launuðu starfi hjá vinnuveitanda fyrr á starfsferlinum í 10 ár eða lengur, skal það einnig 

sundurliðað.

Grunnröðun Við starfslok 
Vegna hærra 
launaviðmiðs

Nemendafjöldi síðasta skólaár (eða þegar mestur var þegar viðkomandi gengdi stöðunni):

Stig skólans sbr. gr. 1.1.2 í kjarasamningi:

Grunnröðun í launaflokk sbr. gr. 1.1.2:

Launaflokkar ofan á grunnröðun
V/ sérdeild eða móttökudeild fyrir nýbúa, sbr. gr. 1.3.3:

Útibú/starfstöð frá skóla sbr. gr. 1.3.4:
Umbun vegna lengdrar viðveru sbr. 1.3.5:
Viðbótarlaunaflokkar vegna prófa sbr. 1.3.6:

Viðbótarlaunaflokkur vegna stjórnunarreynslu sbr. 1.3.7:

Lokalaunaflokkur
Lokalaun (kjarasamningur - launaflokkur - þrep):

Dagvinnulaun í kr. skv. launatöflu:

Nánari skýring á forsendum röðunar í launaflokk: 

Dags:

Undirskrift og stimplun launagreiðanda: 

Netfang:________________________________________               Sími:______________________________

Starfsaldur: Ár:_______   Mán:________ Stjórnunarferill:  Ár:_______   Mán:________ 

Ástæða starfsloka:  Vegna töku ellilífeyris       Vegna örorku       Vegna andláts

Upplýsingar um skerðingu launa ef um slíkt er að ræða:_________________________________________________________

Starfshlutfall:___________ 

Laun voru:  Fyrirframgreidd           Eftirágreidd
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