Har du tjekket
dit barns fritidsjob?
3F har udarbejdet denne tjekliste, der gennemgår de
10 vigtigste ting børn og unge bør være opmærksom på,
når de arbejder i ferier, efter skole eller i weekenden.
Kan du svare JA! til alle 10 forhold?
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JA! Mit barn har fået en ansættelseskontrakt. Alle der
har været ansat i en måned, og har mere end 8 timer
om ugen har krav på en ansættelseskontrakt.
JA! Mit barn får den rigtige løn. De fleste virksomheder
er dækket af overenskomst med fagforeningen. Det kan
være en god idé at få tjekket lønsedlen hos tillidsrepræsentanten eller fagforeningen.
JA! Mit barn arbejder ikke i lokaler hvor der udskænkes
alkohol. Unge som ikke har afsluttet 9. klasse må ikke
arbejde, hvor der serveres øl, vin eller spiritus.
JA! Mit barn arbejder ikke sort. Det kan få alvorlige
konsekvenser at arbejde ulovligt. F.eks. er dit barn
kun dækket af arbejdsgiverens forsikringer, hvis det
foregår lovligt.
JA! Mit barn arbejder ikke med farlige stoffer eller
opløsningsmidler. Snak med dit barn om støv, røg, os,
svampe, sprøjtemidler osv.
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JA! Mit barns skoleklasse har haft besøg af en gæstelærer fra
fagforeningen, der fortalte om rettigheder og muligheder på
arbejdsmarkedet.
JA! Mit barn får 12,5 % i feriepenge. Også børn og unge har krav på
feriepenge, spørg barnets arbejdsgiver om de har styr på reglerne.
JA! Mit barn får dagpenge ved sygdom. Alle der har været ansat i
8 uger og arbejdet 74 timer inden for de sidste 8 uger, har krav på
sygedagpenge.
JA! Mit barn arbejder ikke alene i butik mellem kl. 18.00 og 06.00
på hverdage og 14.00 og 06.00 i weekenden, medmindre der går
en sikkerhedsvagt rundt i området.
JA! Mit barn er medlem af fagforeningen. Børn og unge under 18 år
kan blive medlem af 3F Randers for kun ca. 1 krone om dagen.
Har du øvrige spørgsmål omkring dit barns fritidsjob, er du velkommen
til at ringe til Jan Guldmann på telefon 88 92 63 40.
Du kan også ringe til Fagbevægelsens Hotline på tlf. 80 24 10 10,
der har åbent mellem 9 og 16 på hverdage.

RANDERS
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HUSK at dit barn kan blive medlem i 3F Randers for
ca. 1 kr. om dagen! Ring til 3F Randers på tlf. 70 300 936

HENT
APP’en
Ta’ Jobpatruljen og
Fritidsjob.dk med i lommen
– så har du mere end 200 jobs
og alle dine rettigheder
lige ved hånden!
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