
 

Besøg Anette Sands blog med iværksætterbrevkasse: http://anettesand.dk 
Læs mere om Regnskabsskolens kurser og tilbud: http://regnskabsskolen.dk  
Gratis informationsmøde for nye iværksættere: http://regnskabsskolen.dk/kurser/korte/informationsmoder/ 

 
 

 

 

 

10 ting, du skal vide, hvis du overvejer at ansætte din første medarbejder (og et 

reklameindslag): 

 

1. Ansættelsesbeviser/ansættelsesbrev er obligatorisk. Du kan finde skabeloner på 

nettet. 

 

2. Forhold, som er så vigtige, at du vil kunne fyre medarbejderen, hvis de ikke er i 

orden, skal med i ansættelsesbrevet. Er kørekort f.eks. et krav, skal det stå i 

ansættelsesbrevet. 

 

3. Regn med, at en medarbejder koster 135% af sin løn. For ud over lønnen, skal du 

betale feriepenge, AtP, AER, AES, forsikringer og en række andre sociale bidrag. 

 

4. Brug et lønsystem. Danløn, Dataløn, Proløn – eller et af de andre. Lad være med 

at spare penge ved at låne ”nogen” hjemmegjorte regnark. Der går altid rod i det 

– og det er dyrt at få ryddet op. 

 

5. Hav medarbejderens første dag og første uge godt planlagt, så du ikke kommer 

til at bruge al din tid på introduktion. Det er meningen, du skal få mere tid til 

dine egne aktiviteter ved at ansætte en medarbejder. 

 

6. Medarbejderen er ansat – du er chef. Overvej, om nogle af dine vaner på 

arbejdspladsen, skal ændres, så ikke medarbejderen kopierer dem. 

 

7. Sæt målbare og realistiske mål for din medarbejders arbejdsindsats. 

 

8. Forvent ikke, at du får en iværksætter nr. 2. En ansat medarbejder vil som regel 

ikke knokle natten igennem uden god kompensation. Heller ikke selvom 

projektet er super vigtigt for dig. 

 

9. Problemer og konflikter bliver ikke mindre af at blive udsat. Tværtimod. Så saml 

ikke sammen til (kollektive)skideballer – få tingene på bordet med det samme. 

 

10. Evaluer løbende. Alene og med din medarbejder. Får du værdi for pengene – er 

din hverdag blevet bedre – går det den rigtige vej med forretningen? Ellers må 

du jo tænke dig om igen. Det er dit ansvar, ikke din medarbejders. 

 

11. Kik i indholdsfortegnelsen i ”Håndbog for nye chefer” her: 

http://regnskabsskolen.dk/boger/handbog-for-nye-chefer/ 


