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1

Tilgangur

Þetta vinnuferli tryggir að stjórnun launavinnsla og greiðslur launa hjá Tækniskólanum séu unnar
samkvæmt settum reglum og að stjórnun og stjórnunarákvarðanir verði markvissar og gagnsæjar.
Einnig tryggir þetta ferli að nægilegar auðlindir séu fyrir hendi til þess að Tækniskólinn geti uppfyllt sett
markmið skóla þess sem annarsvegar framhaldsskóla og hinsvegar IMO skóla.
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Gildissvæði (umfang)

Þetta vinnuferli gildir fyrir gagnaöflun og launavinnslu.

3

Hugtök

Skilgreiningar á hugtökum má finna í

4

INN-004.

Ábyrgð

Skólameistari ber ábyrgð á að unnið sé samkvæmt ferli þessum.
Rekstrar- og fjármálastjóri er ábyrgur fyrir daglegri umsýslu fjármála og fyrir bókhaldi.
Stjórnendur eru ábyrgir fyrir að réttar upplýsingar séu skráðar á vinnuskýrslur.

5

Framkvæmd

Vinnuferlinu er lýst í aðalatriðum í eftirfarandi flæðiritum með skýringum:

Gæðahandbók 2.5 Launavinnsla

Nr.: VKL-216
Útgáfa: 3.0
Dags: 18.04.2016
Höf: AS
Ábm: Skólameistari

Tækniskólinn
1. Launavinnsla

Síða 2 af 2

Fjármálastjóri vinnur
mánaðarlega launavinnslu og
heldur utan um og dagréttir alla
starfsmannasamninga.

Laun

Skólastjórar áritar allar
vinnuskýrslur sem tengjast
stundatöflu yfir önnin og skila til
áfangastjóra.

Mánaðarleg launavinnsla

Rekstrar- og
fjármálastjóri /
skólameistarar annast
undirbúning og
gagnavinnslu

Samþykktum
vinnuskýrslum
skilað

Stundakennsla er greidd skv.
verktakasamningi, sem
skólastjóar árita. Skólastjórar
bera ábyrgð á samanburði
vinnuskyldu og mætinga
stundakennara.

Laun unnin í
launakerfinu

Laun greidd út fyrsta
virka dag hvers
mánaðar

Launaseðlar
birtast í
heimabanka.

Skilagreinar sendar og
launatengd gjöld greidd.
Laun bókuð

Launavinnslu lokið

6

Tilvísanir í skjöl


7

GAT-024 Vinnulisti

Viðeigandi skrár




Viðeigandi rafræn skjöl hjá rekstar- og fjármálastjóra.
Vinnuskýrslur geymast hjá rekstar- og fjármálastjóra.
Navision launakerfi.
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Stjórnendur annast skil og árita
mánaðarlega vinnulista skv.
GAT-024 vegna yfirvinnu og
afbrigða í launum.

Rekstrar- og fjármálastjóri
annast launavinnslu og greiðir út
laun og launatengd gjöld.

Gögn launavinnslu eru vistuð í
Navision á tölvukerfi skólans og
á skrifstofum skólameistara /
rekstrar- og fjármálastjóra

