
Löneblankett för lektioner i skolor 2022 

OBS! På fakturan skall alltid finnas uppgifter över antalet elever och ifrågavarande skolklass samt lärarens underskrift. 

 

På den här blanketten faktureras de lektioner som hålls under år 2022, 30 euro för varje hållen lektionstimme (på samma 

timme kan delta elever från olika klasser). För lektioner som hållits på hushållslärotimmarna betalas för högst två timmar 

per klass. 

 

Fakturan sänds direkt till FBF (Finlands Biodlares Förbund r.f., Ulrikasborgsgatan 1 A 3, 00130 HELSINGFORS) och 

pengarna betalas direkt till föredragshållaren. Alla punkter skall fyllas i, och fakturan skall sändas till FBF:s kansli inom 6 

månader från det att föreläsningen har hållits, dock alltid senast 15.12.2022. 

 

Om fakturan inte är korrekt ifylld eller saknar lärarens underskrift och uppgifter om antalet elever har FBF rätt att låta bli 

att betala ersättning. Skattekort behöver inte bifogas. 

 

Skola/Skolor: 

 

1._________________________________________________________________________________________ 

 

2._________________________________________________________________________________________ 

 

3._________________________________________________________________________________________ 

 

4._________________________________________________________________________________________ 

 

 

Skolklass(er): 1.____   2._____   3._____   4._____           Antalet elever:  1._____   2._____   3._____   4._____ 

 

 

Undervisningsdag                Antal timmar         Lärarens underskrift 
1.   

2.   

3.   

4.   

_____________________________________________________________ 
 

Att betala totalt: ___________________ €  (Lön 30,- € per hållen undervisningstimme.) 

Skatte- och kontaktuppgifter (fyll i tydligt och korrekt – tack!) 

 

Utbildarens namn: __________________________________________________________________ 

 

Adress: ___________________________________________________________________________ 

 

Telefon: _________________                                   Socialskyddssignum: ____________-_________ 

 

Skattekommun: _____________________________ Tilläggsskatteprocent: ___________________ 

 

Bankkontouppgifter IBAN: __________________________________________________________ 

  

Föreläsarens underskrift: ______/______ 20__    _________________________________________ 

 

Godkännande: _____________________________________________________________________ 

 



Anvisningar: 

 

Undervisningstimmar i skolan 2022 

 

Målsättningar för undervisning i skolan: Skoleleverna och studerandena får bekanta sig med honung och 

lära sig använda honung som del av kosten. Åt ungdomarna berättar man om pollinerarna och vilken betydelse 

pollineringen har i livsmedelsproduktionen och matkulturen. 

 

Undervisningens målgrupp: 7–19-åriga skolelever och studeranden. 

 

Tidtabell: Ungefär 500 timmar undervisning hålls under tiden 1.1.–31.12.2022. Ifall 500 undervisningstimmar 

blir fullt under året, har FBF rätt att upphöra med att betala ut ersättning. 

 

Utförande: Undervisningstimmarna hålls i grundskolorna, gymnasierna och i restaurang- och kockskolor. 

Under lektionerna berättar man speciellt om honungens egenskaper, näringsvärde och användningsområden 

och om binas och de övriga pollinerarnas betydelse för den finska livsmedelsproduktionen. 

 
 


