
NYTTIG Å VITE ANGÅENDE TIMEREGISTRERINGEN 

Enten du velger å bruke Proresult appen, eller fører timer på papirtimeliste, 

er det en del ting som alltid skal være med. 

 

Oppdragsgiver 

På papirtimeliste skriver man 

navnet på oppdragsgiveren på 

toppen, ovenfor sitt eget navn. 

Og begge signerer i bunnen når 

timene er ført på. I Proresult 

velger man oppdragsgiver  

(kunde) før man kommer videre 

til timeføring. Og bonden får en 

e – post med link for å god - 

kjenne timene før lønnskjøring 

(som signering). 

 

 

 

 

Timer 

Timer føres alltid per dato,  

vi ser helst ikke sammendrag  

av antall timer i løpet av en  

måned, f.eks. 

«Mai jobbet 120 timer».  

Vi ønsker å vite hvor mye som  

blir jobbet per arbeidsdag, og  

hvor mange dager på en uke  

eller i løpet av en måned det  

har vært arbeid. Dette er blant 

annet for å holde øye med at  

Arbeidsmiljølovens  

bestemmelser om arbeidstid  

blir overholdt. Om dere har  

som rutine å føre timene som 

det siste man gjør før man drar 

hjem, så blir det ikke vanskelig 

å holde styr på. Om arbeids- 

dagen er delt i to skal man  

likevel føre alle timene samlet  

på den dagen, bare legge dem 

sammen. 

 



Hvilken type timer? 

Du velger om det har være «ferie/fritid» avløsing, «sykdom» avløsing, eller «andre oppdrag». 

For det meste er det "ferie/fritid". Er du 15 år eller eldre, kan du krysse av på denne såfremt du ikke 

har fått beskjed at bonden er sykmeldt. Hvis bonden er sykmeldt, krysser du av på "sykdom". Dette 

er altså ikke snakk om ditt sykefravær hvis du er syk, men hvis bonden er det.  

"Andre oppdrag" krysses av 13 - og 14 - åringer uansett hva slags avløsing. Og ellers (fra 15 år og 

oppover) brukes denne kun for arbeid som ikke er gårdsarbeid, som f.eks. servering i kafè.  

Det er mye som nå kan defineres som gårdsarbeid, så spør oss eller bonden hvis du er usikker. 

Evt. tillegg 

Å føre opp noe på tillegg, nedenfor timene (Proresult), eller til høyre bortover papirtimeliste, gjør du 

hvis dette er avtalt. Du ser på din arbeidsavtale hva som gjelder. 

Er det avtalt kjøregodtgjørelse må du føre totalt antall km du får godtgjørelse for.  

Og huske å skrive hvor du har kjørt fra, altså stedsnavn eller gatenavn, og kjørt til. 

 

Månedlig frist for timer er den 10.  

Når du fører i Proresult ser vi fortløpende hva du har ført, vi tar med til og med 10. 

Papirtimeliste må sendes hit per mail eller post, og helst mottas her til den 10., 

men det går fint hvis det har kommet en helg mellom (eks. at den 10. er en lørdag eller søndag, 

og det ikke er folk på kontoret). 

 


