
Læssøesgade Skole 
Læssøesgade 24, 
8000 Aarhus C 

 

Løn- og ansættelsesforhold 
Tavshedspligt: 

Som medarbejder ved Aarhus Kommune har du tavshedspligt i forhold til oplysninger, som du får kendskab til gennem dit arbejde. 

Dette gælder, når det er bestemt, at en oplysning er fortrolig, eller det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde oplysningen af 

hensyn til væsentlige private eller offentlige interesser. Tavspligten består også efter, at du er fratrådt. 

Hvis du uden lovlig grund giver fortrolige oplysninger videre til andre, må du forvente, at der kommer en reaktion fra din leder. Det 

er også strafbart at give fortrolige oplysninger videre til andre. 

 

Hvis du ikke kan møde på arbejde på grund af sygdom: 

Hvis du er forhindret i at møde på arbejde pga. sygdom, graviditet eller tilskadekomst i tjenesten, skal du give besked til din 

arbejdsplads straks ved arbejdstids begyndelse den første fraværsdag. Hvis du giver besked for sent, anser vi det som ulovlig 

udeblivelse, og det kan i alvorlige tilfælde betyde, at du bliver afskediget. 

 

Arbejdsskade: 

Hvis du kommer til skade i arbejdstiden, skal dette straks anmeldes til tjenestestedets leder, også selvom arbejdsskaden ikke 

medfører sygefravær. 

 

Kronisk sygdom skal oplyses ved ansættelsen. 
 

Lønudbetaling: 

Lønnen overføres til din NEM-konto. Lønseddel sendes til din e-boks. 

For ansatte med månedsvis udbetaling udbetales lønnen den 16. i hver måned eller den sidste hverdag i måneden.  

For ansatte med 14-dags udbetaling udbetales lønnen torsdag i 2. uge efter lønperiodens afslutning. 

Der henvises til gældende overenskomst for stillingen. 

 

Registrering af personoplysninger: 

Aarhus Kommune registrerer nødvendige oplysninger om dig, så som navn og CPR-nr., skatteoplysninger, sygefravær m.m., som er 

relevante for dit ansættelsesforhold(Persondataloven, Lov. nr. 429 af 31. maj 2000). 

 

Forbehold omkring ansættelsen: 

Hvis du skal arbejde med børn eller være i nærheden af børn, som en del af dit arbejde, indhenter din leder en børneattest hos 

Rigspolitiet. 

Uddrag af bekendtgørelse for Det Centrale Kriminalregister 

§36. Rigspolitichefen kan efter begæring til brug for ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i ansættelsen eller beskæftigelsen har 

en direkte kontakt med børn under 15 år, videregive oplysninger fra efterforskningsdelen om afgørelser, som er eller har været optaget i 

afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelse af straffelovens §222, §223, jf. §§224 og 225, og §235 samt om overtrædelse af §§210 og 232, hvis 

forholdes er begået mod et barn under 15 år. 

Stk. 2. Videregivelse af oplysninger efter stk. 1 kan kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår. §16, stk. 2 og 3, finder tilsvarende 

anvendelse. 

Stk. 3. I forbindelse med Rigspolitichefens videregivelse af oplysninger efter stk. 1 skal det tydeligt fremgå, at en uberettiget videregivelse af 

oplysninger kan straffes. 

Stk. 4. Ved fremsættelse af begæring om videregivelse af oplysninger efter skt. 1, skal den af Rigspolitichefen udformede blanket til rekvisition af 

særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister anvendes. 

Stk. 5. Ved skriftlig henvendelse til Rigspolitichefen kan en person få meddelelse om oplysninger, der er videregivet om den pågældende efter stk. 1. 

 

Underskrifter: 

Undertegnende medarbejder erklærer herved, at jeg har gjort mig bekendt med og er indforstået med ovenstående 

ansættelsesbetingelser, og der afleveres en straffeattest. 

 

 

Dato: __________ Underskrift medarbejder:_______________________________________ 


