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VORES SAMARBEJDE GØR
OS SINDSSYGT STÆRKE
Tag magten over din smartphone

Gratis karrierehjælp

Nye gadgets

Henne Mølle Å Badehotel
| Årets funktionær 2015 |

Kom til Henne Mølle Å Badehotel ved Vesterhavet og lad os forkæle dig!
MINIFERIE (4 DAGE)

inkl. ½ pension

Trænger du til en miniferie, tilbyder Henne Mølle Å Badehotel et
4 dages ophold (3 overnatninger)
med ½ pension. Tilbuddet gælder
kun ved ankomst søndag, mandag
eller tirsdag.
Pris pr. person (14-25 og 34-42)
Normalpris 2.550 kr.
Medlemspris pr. person 1.785 kr.
Pris pr. person (uge 26-33)
Normalpris 2.950 kr.
Medlemspris pr. person 2.065 kr.

Glæd dem
du holder af
– med et gavekort
til Henne Mølle Å
Badehotel

Der ydes max. rabat for 4 personer pr.
medlemskort.

FILSØ MINIFERIE
Holder du af smuk natur? Så har du
muligheden for at komme med på en
guidet tur rundt om Filsø.
Filsø er et 2.320 ha stort naturområde
ved den jyske vestkyst mellem Ringkøbing Fjord og Vadehavet.
Søndag d. 9. september:
2-retters menu.
Mandag d. 10. september:
Ta' selv morgenbord.
Kl. 13-15.30: Guidet tur rundt om Filsø
med Merete Vigen Hansen. På turen
serveres der kaffe og sandwich.
Kl. 17.00: 2-retters menu.

Klik ind på hennemoelleaa.dk, hvor vi holder dig
opdateret med sæsonens menu og spændende
aktiviteter.

Kontakt os på tlf. 76 52 40 00

Tirsdag d. 11. september:
Ta’ selv morgenbord. Derefter afrejse.
Pris pr. person
Normalpris 1.600 kr.
Medlemspris pr. person 1.120 kr.

ELEVERNES AFTEN
På Henne Mølle Å Badehotel har
vi fire dygtige elever. Max, Michael
og Pernille i køkkenet og Louise i
restauranten. De tre kokkeelever
arbejder sammen om en lækker
4-retters menu, og tjenerelev
Louise står for vinmenuen.
Fredag den 5. oktober:
Velkomstdrink kl. 18.00.
4-retters menu.
Lørdag den 6. oktober:
Ta' selv morgenbord.
Derefter afrejse.
Pris pr. person
Normalpris 1.395 kr.
Medlemspris pr. person 976,50 kr.

GOLFOPHOLD
Book et golf-ophold og opnå en
særlig medlemsrabat på 30 %.
Læs mere på hennemoelleaa.dk

Meld dig ind i dag og opnå rabat
Som medlem af Frie Funktionærers fagforening får du en
særlig medlemsrabat, når du selv bor på hotellet. Har du tegnet Frie Mini, skal du opgradere til Frie Favorit/Frie Elite for
at få rabatten.
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NIPS-pigerne:
Vi giver hinanden tryghed i et
ustabilt arbejdsliv med mange
projektansættelser.

12 Find din indre ro
Det er svært at mærke sig selv, hvis man har et liv, der går
lidt for stærkt. Chris Norre, der til dagligt hjælper stressramte og har arbejdet med mindfulness i over 10 år, giver sit
bud på, hvordan du finder din indre ro – før det er for sent.

Styrer du din telefon, eller styrer den dig? Speciallæge
Imran Rashid har forsket i, hvorfor det er så svært at få
næsen væk fra telefonen og være til stede i virkeligheden.

26 Gadgets til dig!
Værsgo! Otte gadgets og tjenester, der kan gøre livet på
kontoret lidt lettere. Var det fx noget med en lampe, der
kan lade din telefon trådløst op eller en app, der husker
dig på at lave små øvelser i løbet af en lang arbejdsdag?

30 6 gode råd til lønforhandlingen
Drømmer du om højere løn? Karrierekonsulent Torben A.
Beyer giver dig konkrete tips til at øge chancen for succes
til din næste lønforhandling.

32 Snapchat i arbejdstiden kan koste
jobbet
Det erfarede 35-årige Christian Borch, da han delte et
billede på snapchat fra sin arbejdsplads. Sæt dig ind i
retningslinjerne for sociale medier på jobbet, lyder rådet
fra Frie Funktionærers jurist.

HVER GANG

Redaktørens leder

36

Faglige noter
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45

Det sker hos

Det FRIE ord
Her finder du os

Frie Funktionærers nye frontfigur Jesper Wengel mener,
at foreningens høje medlemstilfredshed er helt unik.
Hans mission er at få endnu flere til at opdage alt det
gode, som Frie Funktionærer har at byde på.

24 Digital junkie?
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10 Mød den nye direktør

Frie Funktionærer

46

Hjernebrud

38 Vil du have din efterløn udbetalt?
Der er både fordele og ulemper ved at få udbetalt efterlønnen skattefrit. Mød Per Nielsen, der siger ja tak, og
Lone Larsen, der sagde nej og sikrede sig et seniorjob.
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Kære læser
D
Af Maria Skovbjerg Henriksen

a magasin FRIE gik på gaden for at spørge danskerne, hvad der skal til for at have
det godt på jobbet, var svaret stort set entydigt. Gode kolleger! Det er afgørende
for vores trivsel som mennesker, at vi indgår i fællesskaber, der giver os følelsen
af at høre til.

De tre skuespillere Neel Rønholt, Julie R. Ølgaard, og Laura Christensen, der pryder forsiden, kalder sig NIPS-pigerne. De har dannet deres eget kollegafællesskab, der giver dem
tryghed til at turde tage chancer i et ustabilt arbejdsliv med mange kortere projektansættelser. En måde, som forskere mener, at også flere funktionærjob i fremtiden vil være indrettet på.

Udgives af:
Frie Funktionærer
Paghs Gård
Overgade 24
Postboks 925
5100 Odense C
Tlf.: 63 13 85 50
E-mail: fifu@f-f.dk
f-f.dk
Medlem af Dansk Fagpresseforening

Læg telefonen
I de senere år har digitale fællesskaber
været i fokus. Ifølge speciallæge Imran
Rashid i så høj grad, at det fx kan skade
vores evne til at holde øjenkontakt og vise
empati, for det er ikke noget, der kan trænes på en skærm. Det har skabt en miggeneration, der bliver rastløs, hvis ikke
den sociale anerkendelse kommer i en lind
strøm i form af nyheder, likes eller beskeder. SLUK hedder bogen, som Imran Rashid
er forfatter til, for uden telefonen er det
nemmere at være nærværende i virkeligheden.
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Evnen til at finde nærvær og ro er afgørende for, om vi har det godt. Det kan mindfulness-ekspert Chris Norre bekræfte. Efter
mange år hvor ekstremløb var hans middel
til at slippe bekymringer, fandt Chris Norre
en anden og mere afslappende vej til indre
ro.
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Værn om fællesskabet
Frie Funktionærers nye direktør Jesper Wengel har også erfaret, at han har det bedst, når
der er balance mellem familie- og arbejdsliv. Når han sammen med kollegerne skaber resultater, tager han arbejdsglæden med hjem, og når familien trives, er der også mere overskud til arbejdslivet.
Uanset hvor vi finder fællesskaber, derhjemme, på job eller i et fagligt og værdibaseret
fællesskab som Frie Funktionærer, skal vi værne om dem. I dem er både arbejdsglæde og
livsglæde størst. God fornøjelse med magasinet. n
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Nu er planen for
delegeretmødet 2018 lagt
Det er regionsbestyrelsesmedlemmerne, der er blevet
valgt ind på forårets regionale generalforsamlinger,
der i juni mødes i Nyborg med hovedbestyrelsen for
at lægge linjerne for Frie Funktionærers fremtid.
Af Maria Skovbjerg Henriksen

B

estyrelserne i de 8 regioner, i alt 40 medlemsvalgte,
udgør sammen med hovedbestyrelsen den øverste
myndighed i Frie Funktionærer. De mødes hvert andet
år på delegeretmødet, som i år afholdes på Sinatur
Hotel Storebælt i Nyborg den 8. -10. juni.
– De delegerede har et stort ansvar for deres forening, og
det er vigtigt for dem, at de har et godt overblik over aktiviteter, økonomi m.v., inden de deltager i afstemninger osv. Det
overblik får de på delegeretmødet, forklarer Iben Malling, der
er teamleder for medlemsaktiviteter.

I
Hvad sker der på et delegeretmøde?
• Frie Funktionærer holder delegeretmøde hvert 2. år, hvor
formanden aflægger en beretning, der fortæller, om de mål
som foreningen har sat, er nået.
• Årsrapporter (regnskaber) for de to beretningsår fremlægges for delegeretforsamlingen til godkendelse.
• De delegerede vælger medlemmer til hovedbestyrelsen for
4 år ad gangen. På hvert delegeretmøde er henholdsvis to
og tre hovedbestyrelsesmedlemmer på valg efter tur.
• Det er også på delegeretmødet, at eventuelle ændringer
i vedtægten besluttes.

På delegeretmødet skal de delegerede nemlig godkende regnskaber
m.v., og der skal vælges medlemmer til
hovedbestyrelsen. Det er også her, at linjen
lægges for foreningens arbejde frem til næste
delegeretmøde.
– Udover det faglige arbejde på delegeretmødet,
er det også en god tid for de delegerede til at netværke på kryds og tværs af regionerne for at lære
hinanden af kende og udveksle synspunkter og
erfaringer, forklarer Iben Malling, og fortsætter:
– Frie Funktionærer er en demokratisk forening,
og det betyder, at det i sidste ende er medlemmerne,
der bestemmer. Sådan skulle det gerne blive ved med
at være, og derfor er de delegeredes rolle og indsats
også vigtig for foreningens fremtid. n

De 8 regionsbestyrelser og
sektionsformænd udgør de
delegerede og
repræsenterer
medlemmernes
stemme i hver
region, når der
afholdes delegeretmøde i juni.

Læs mere om bestyrelsesarbejdet på f-f.dk/om-os/
de-8-regioner.
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DYRK
DIT NETVÆRK
– TRE GODE RÅD

At bruge dit faglige netværk aktivt kan booste både
jobsøgningen og karrieren. Men hvordan gør man det
helt konkret? Her får du tre gode råd fra karrierekonsulent
i Frie Funktionærer, Anette Colbert Jacobsen.

1

Giv først

En god netværker er uselvisk. Det handler først og fremmest om at give noget
til andre – og så kan man bagefter være heldig at få hjælp retur. Så start med
at byde ind med interesse, gode råd, kommentarer og hep, når andre efterspørger det og deler opslag på fx LinkedIn. Når du bidrager positivt over for
andre, er der større sandsynlighed for, at de også vil hjælpe dig retur.

Vær personlig

2

Uanset om du gerne vil skabe nye kontakter, have et godt råd til en konkret
problemstilling i dit nuværende arbejde eller hjælp til at søge nyt job, så får du
mest ud af at henvende dig direkte og personligt. At sende en enslydende ”vil
du ikke dele mit CV”-mail ud til alle dine kontaktpersoner er måske fristende,
men effekten vil formentlig være minimal. Prioriter derfor i stedet at formulere dig direkte og personligt til dem, du kontakter.

3

Følg op

Efter mødet er det vigtigt at følge op. Skriv fx en e-mail, hvor du fortæller,
hvad du har brugt jeres møde til og tilbyd din hjælp, hvis vedkommende har
brug for den i en lignende situation. Alle har brug for et godt og aktivt netværk
på et tidspunkt, og det kræver vedligeholdelse.
Kilde: Frie Funktionærer, karrierefokus
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Er du blandt de
mest eller mindst
indtjenende danskere?
Viser din lønseddel 23.517 kroner om måneden, ligger du faktisk blandt den øvre halvdel
af danskerne, når det kommer til indkomst. Vil
du op blandt de 10 procent mest indtjenende,
skal der dog stå 49.900 kroner, mens den
øverste top – svarende til en procent af danskerne – i gennemsnit tjener 114.817 kr.
Det viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik
fra 2016, som Cepos har bearbejdet. Tallene
dækker over løn, pensionsindbetalinger, aktieindkomst, overførselsindkomst og renteindtægter for 4,5 mio. danskere over 18 år.
Vil du kalde dig helt og aldeles gennemsnitlig,
så skal du have en årlig indkomst på 345.000
kroner. Det er gennemsnitsindkomsten for en
voksen dansker.
Kilde: Berlingske

DINE LIKES
AFSLØRER DIG
Vidste du, at hver gang du liker noget på sociale
medier, bliver informationerne gemt som algoritmer, der kan fortælle alt om, hvad du har
foretaget dig. Er du fx på Facebook, ved deres
database, hvem du er, og hvad du liker og deler.
Der er lavet undersøgelser over, hvor godt man kan lære
dig at kende ud fra dine likes. 70 af dine likes gør algoritmen i stand til at udkonkurrere dine venners viden om dig.
300 likes udkonkurrerer din partners viden om dig, og mere
end 300 likes udkonkurrerer din egen viden om dig selv.
Forstået på den måde, at hvis du blev spurgt: ”vil du klikke
på denne video?”, så ville du måske sige nej, men Facebook
ved, at du har klikket på 49 af den slags videoer før, så gang
nummer 50 klikker du nok også.
Informationerne lagres for at optimere din opmærksomhed. Når platformen er gratis, så er gevinsten at fastholde
dig, så du bliver eksponeret for annoncer. Jo flere annoncer,
du kigger og klikker på, jo højere bliver indtjeningen på
sociale medier.

FIND

5

TING,
DU GLÆDER
DIG TIL

Tankevækkende ...
8 millioner e-mails åbnet.
2 millioner sms’er afsendt.
309.375 Facebook-likes.
96.756 Snaps.
52.836 tweets.
10.185 Instagram-posts.
Det er, hvad der skete på sociale medier i løbet af de få
sekunder, det tog dig at læse disse linjer.

Kilde: Speciallæge og forfatter Imran Rashid

Når weekenden nærmer sig sin afslutning, og hverdagen trænger sig på igen, kan man let komme til at tænke på alle de ubehagelige, trælse og svære ting, der kan vente i ugen, der kommer.
Men du kan også vælge at vende dine tanker rundt.
Din mission er at starte ugen med at lave en liste på mindst 5
ting, du glæder dig til på arbejdet. Skriv dem alle sammen ned.
Hvis du absolut ikke glæder dig til noget som helst på jobbet,
så spørg dig selv hvorfor? Måske er det bare en ekstra hård uge,
men det kan også være et tegn på, at du skal videre til et andet
job, som du kan glæde dig til.

Kilde: Arbejdsglaede.nu
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Tag ikke arbejde
med på ferie!

Boganmeldelse
SLUK

– kunsten at overleve i en digital verden
Af Imran Rashid
Forlag: Lindhardt og Ringhof 2017
Pris: 249 kr.

Kender du det, når arbejdet sniger sig ind i tankerne, selv om du holder fri? Få tips til, hvordan
du kan parkere arbejdet mentalt i påsken.
Det kan næsten ikke undgås, at dine tanker indimellem tuner
ind på arbejde, selv om du holder ferie. Hav derfor et sted, hvor
du noterer dine tanker og idéer med det samme, så de ikke får
lov at stjæle dit mentale nærvær.
Brug en notesbog eller din smartphone, der altid er ved hånden. Skriv tankerne ned, så de kommer ud af hovedet, men
ikke går tabt – nyd så ferien, og tag dig af det, når du starter
på arbejdet igen.
Kom tilbage på den gode måde
Book allerede nu tid til dine opgaver i din kalender et par gange
i ugen efter ferien. Hvis du sørger for at give dig selv åndehuller, hvor du er ”optaget”, så har du tid til at få overblik og styr
på opgaverne igen.
Kilde: Søndagsavisen.dk

10 %
RABAT

Oplev verden til medlemspris
Er du Favorit eller Elitemedlem hos Frie Funktionærer, får du 10 % rabat hos DTF travel.

DTF travel er eksperter i kør selv ferie til de skønneste destinationer i Danmark og resten af Europa – og vil du have færgeoverfart, fly, udlejningsbil eller Disneyland® Paris, så klarer de
også det – Alt sammen til budgetvenlige priser! Og du får altid
10 % rabat som FF-medlem (gælder også i forvejen nedsatte
ophold).
Læs mere om alle vores gode rabatter og tilbud på f-f.dk.
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Den er på samme tid ubehagelig
og inspirerende, speciallæge Imran
Rashids bog SLUK. Ubehagelig, fordi
den minder os om noget, vi inderst inde
godt ved, men som vi måske ikke helt
er klar til at ændre, og inspirerende
fordi bogen er et wake up call, som er
nødvendigt.
Problemet, som Imran Rashid stiller skarpt på i bogen, er, at den
vestlige hjerne aldrig mere holder pauser. Vi udfylder pauserne
med Facebook, YouTube og spil på telefonen, fordi det giver et lille
kortvarigt dopamin-kick, hver eneste gang vi kigger på den. I jagten på den hurtige lykkefølelse er vi blevet digitale junkier.
I bogen påviser Rashid, hvordan vores hjerner allerede efter få
årtiers daglig online-brug er begyndt at ændre sig, og det påvirker
vores adfærd over for andre mennesker. Hjerneskanninger viser
eksempelvis forandringer i de centre, der har at gøre med empati,
behovskontrol og opmærksomhedsfastholdelse.
Samtidig er der opstået et nyt begreb kaldet digitale følgesygdomme som stress, søvnbesvær og andre problematikker, der
påvirker vores livskvalitet, helbred og produktivitet. Det bliver vi
nødt til at tage alvorligt, før det er for sent, er forfatterens pointe.
Bogen starter lidt tungt, fordi det er nødvenligt med tal, teori og
undersøgelser af menneskets psykologi og digitaliseringens magt
for at forstå bogens alvor. Men med den dybe indsigt, Imran Rashid
formår at videreformidle med sine gode eksempler, kommer forståelsen af, hvorfor bogen har sin berettigelse og prikker til udfordringer, som kun vil blive større og mere alvorlige i fremtiden, både
i forhold til vores sundhed og vores sociale relationer. Læs den!
… du kan også læse mere om Imran Rashid og digitale junkier her
i magasinet på side 24. Som medlem af Frie Funktionærer kan du
spare 30 %, når du køber bogen på lindhardtogringhof.dk/sluk.
Indtast koden SLUKFF18 i din indkøbskurv, så sparer du 30 %
på prisen.
Anmeldt af: Maria Skovbjerg Henriksen, redaktør
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“Vi har fået skruet vores mentale tomgang op på
et niveau, hvor vi bliver rastløse, hvis der går 5
minutter, hvor vi ikke har fået social anerkendelse
i form af nyheder og likes eller mails. Hvis der ikke
er nogen, der har interageret med dig, så mangler
du det. Det er en usund udvikling, fordi det træner
hjernen til, at den konstant skal dyrke sig selv.”

12
Find ro!

Chris Norre

Ifølge Chris Norre har mange mennesker så travlt med
alt det, de skal nå, at de glemmer at nyde nu’et og slippe bekymringerne. Han giver sine råd til, hvordan du
kan være mere til stede i dit liv.

22

Fuld løn for fire dages arbejde

”Ja tak, men hvordan?” vil de fleste nok tænke …
De ansatte hos IIH Nordic har med en 30-timers arbejdsuge ikke kun halveret sygefraværet, men også øget produktiviteten.

24

Læg telefonen og lev livet

Speciallæge Imran Rashid giver dig 10 gode råd til, hvordan du kan tage magten over din smartphone og undgå
at blive en digital junkie.

»

TEMA | Hav det godt |

NY DIREKTØR: Endnu flere skal have
Handlekraft, hurtig omstillingsevne og service
i topklasse gør Frie Funktionærer til noget særligt,
mener Jesper Wengel, der
satte sig i direktørstolen
1. marts.
Af Maria Skovbjerg Henriksen

E

gentlig drømte han om at blive
arkitekt og kunne bruge timevis
på at tegne huse, men det blev
interessen for erhvervsøkonomi,
der endte med at forme fremtiden for Jesper Wengel, der oprindeligt er
uddannet cand.merc fra Aarhus Business
School.
– Jeg voksede op i Billund, hvor min far
var fabrikschef hos LEGO, så jeg tror, det
var med til at lægge grundstammen til
min interesse for erhvervslivet, at der var
meget snak om forretning i familien.
Derfor var det også lidt af en drøm, der gik
i opfyldelse, da Jesper Wengel i 2015 fik
tilbudt at være direktør for projektledelse
under opførelsen af LEGO House:
– At tage del i Keld Kirks drøm om LEGO
House, et 12.000 m² stort oplevelseshus i Billund, var helt utroligt. Jeg fik lov
til at arbejde sammen med nogle af de
mest kreative mennesker i verden, bl.a.
folkene bag arkitektfirmaet BIG, der har
tegnet LEGO House. Det har været meget
inspirerende at skulle finde de her unikke
løsninger i fællesskab med mit team af så
dygtige medarbejdere.

Det startede i Aalborg
Før arbejdslivet bragte Jesper Wengel
tilbage til barndomsbyen, var han først
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|

FRIE NR. 1 2018

Frie Funktionærers nye direktør Jesper Wengel er en stor fortaler
for kreativitet og innovation. For ham er det vigtigt som direktør
at hjælpe med at skabe de bedste rammer for, at de ansatte kan
udnytte deres fulde potentiale.

glæde af Frie Funktionærer
ansat ved Aalborg værft og rejste verden
rundt for at hjælpe med finansiering og
økonomistyring, når der blev etableret
kraftvarmeværker i Mellemøsten. Efter en
årrække kom han til Krifa, hvor han blev
økonomichef og senere administrerende
direktør gennem 14 år. Det husker han tilbage på som en spændende tid.
– Der skete en markant udvikling i de år,
hvor de frie, uafhængige faglige organisationer trådte i karakter. Vi var oppe imod et
stort etableret system, hvor det var svært
at trænge igennem, både mediemæssigt
og politisk. Men i dag er der en helt anden
respekt omkring det arbejde, som de frie

Det er vigtigt, at vores identitet ikke
kun ligger i arbejdet. I dag er jeg meget
opmærksom på at finde balancen imellem
familie- og arbejdsliv. For det ene giver jo
energi til det andet.
Har jeg haft en god arbejdsdag, så tager
jeg arbejdsglæden med hjem, og det giver
energi til familien. Og når familien trives, så
har jeg også mere overskud til arbejdslivet.
Den balance har jeg nydt rigtig godt af de
seneste år hos LEGO.

sætte fokus på, hvad der gør Frie Funktionærer unik, og han ser også organisationens størrelse som en fordel:
– Der er en anden fleksibilitet og handlekraft og hurtig omstillingsevne i en mindre
organisation som Frie Funktionærer, og
samtidig kan jeg se på de målinger, der er
foretaget, at vi har et fantastisk fundament at bygge på, når både loyalitet og
tilfredshed er i top blandt medlemmerne.
Det er altafgørende!

Det betaler sig at være ambitiøs

Af samme årsag har Jesper Wengel heller
ikke planer om at revolutionere Frie Funktionærer, men i stedet arbejde målrettet
på at give værdi til medlemmerne:
– Jeg er så heldig at sætte mig i direktørstolen i en utrolig velfungerende organisation, som jeg har meget stor respekt for,
både værdimæssigt og produktmæssigt.
Men jeg har et inderligt ønske om, at vi bliver mere kendte og flere, ikke mindst unge,
der oplever den fantastiske service og alt
det gode, vi har at tilbyde, slutter Jesper
Wengel. n

I det hele taget bringer Jesper Wengel
mange af tankerne om udvikling og innova-

”

JEG ER SÅ HELDIG AT SÆTTE MIG I DIREKTØRSTOLEN I EN
UTROLIG VELFUNGERENDE ORGANISATION, SOM JEG HAR
MEGET STOR RESPEKT FOR, BÅDE VÆRDIMÆSSIGT OG
PRODUKTMÆSSIGT. MEN JEG HAR ET INDERLIGT ØNSKE
OM, AT VI BLIVER MERE KENDTE OG FLERE.
JESPER WENGEL

og uafhængige faglige organisationer gør,
siger Jesper Wengel.

At finde balancen
Selv om afgangen fra Krifa i 2014 ikke var
Jesper Wengels eget valg, var det set i bakspejlet det rigtige tidspunkt at komme
videre i karrieren.
– Jeg gik igennem en stor forandring på
privatfronten på det tidspunkt i mit liv med
min skilsmisse og havde ikke længere den
nødvendige opbakning fra min ledelse, fortæller Jesper Wengel, der lærte meget om
sig selv i den periode:

tion med sig fra LEGO til Frie Funktionærer.
– Vi skal skabe de rigtige rammer for, at
kreativiteten kan udfolde sig. Potentialet
i os er langt større, end vi kan tænke os til.
Mange af de projekter, vi kastede os ud i
hos LEGO, var meget ambitiøse, men de
lykkedes. Det viser bare, at hvis vi sætter
overlæggeren højt, udfordrer hinanden
og skaber de rigtige rammer for at udfolde
os – WOW – så kan vi altså også gøre en
kæmpe forskel.

Hellere lille og vågen …

I
Om Jesper Wengel:
Født: 11. juni 1963. Har tre voksne børn
og er bosat i Aarhus med sin hustru
Kirsten, der har to børn og tre børnebørn, som han også får lov til at låne.
Pr. 1. marts 2018 direktør for Frie
Funktionærer. Tidligere ansat som
direktør for projektledelse i forbindelse med opførelsen af LEGO House
i Billund og før det administrerende
direktør hos Krifa.
Uddannet cand.merc. fra Aarhus
Business School og har desuden taget
en MBA samt en række andre udviklingsforløb i ledelse.

For Jesper Wengel er det afgørende at
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Find ro og få mere livsglæde
Jo mere travlt vi har med at planlægge,
præstere og spekulere, jo sværere har
vi ved at nyde de små øjeblikke, som når
solen skinner, og man lige stopper op og
mærker den i ansigtet og lader den følelse
nå helt ned i tæerne, forklarer Chris Norre.

Har du også så travlt, at du en gang
imellem glemmer, hvordan livet udenfor hamster-hjulet føles? Her får du
ekspertens bud på, hvordan du finder
din indre ro – før det er for sent.
Af Maria Skovbjerg Henriksen
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D

e klienter, der kommer til mig, har glemt, hvordan man
er et helt menneske, konstaterer 45-årige Chris Norre,
der er indehaver af Mind Business. Han har arbejdet med
mindfulness i over 10 år og hjælper folk, der går ned med
stress, og virksomheder, der gerne vil forbedre arbejdsklimaet for de ansatte.
– Der er ikke noget galt i at have travlt, men når overtrykket
stiger i tankerne, fordi vi skal nå mere, end vi kan overskue, er
der fare for mentalt sammenbrud. Presset vækker en følelse af
utryghed i kroppen for at få os til at vågne op. Men hvis du er et
tænkende menneske, som ikke er i kontakt med kroppen, så mærker du måske ikke følelsernes budskab eller tolker det som noget
ubehageligt, der bare skal arbejdes væk.

– I hovedet bor tankerne, og i kroppen bor følelserne. Hvis vi
adskiller hovedet fra vores fysiske krop, så kan vi ikke mærke
vores følelser – det register, der spænder fra, om vi er dybt lykkelige eller dybt deprimerede, forklarer Chris Norre og uddyber:
Jo mere travlt vi har med at planlægge, præstere og spekulere,
jo sværere har vi ved at nyde de små øjeblikke, som når solen
skinner, og man lige stopper op og mærker den i ansigtet og
lader den følelse nå helt ned i tæerne.

Fandt sit eget frirum
Chris Norres kender selv til behovet for – i bogstavelig forstand
– at løbe fra sit tanke-gods for at skabe et frirum. Sådan kunne
han komme væk fra en hektisk hverdag i sin barndom. Faktisk
blev han så god til at løbe, at han i sit voksenliv både har løbet
Danmark rundt på 30 dage, løbet 560 km i Alaska i rystende
kulde og 325 km i Sahara i dræbende varme, men hvorfor udsætte sig selv for så ekstreme vilkår?
– Når ens krop er så træt, at den ikke kan mere, og ens sind er
så træt, at der ikke er flere tanker tilbage, opstår der en meditativ tilstand af ro og glæde, og den blev jeg nysgerrig på, forklarer
Chris Norre.
Ulempen var dog, at så snart han havde passeret mållinjen, så
forsvandt roen og frirummet også, og bekymringerne vendte
tilbage.
– Jeg søgte følelsen af frihed, så det var meget forførende
at jagte den meditative tilstand. Men da jeg så lærte, at meditation faktisk kunne gøre det samme for mig, mistede jeg helt
interessen for løb. Jeg fandt ud af, at jeg ikke behøvede at dyrke
ekstremsport for at arbejde med min egen bevidsthedstilstand.
Samtidig fik jeg børn og begyndte at studere filosofi og idræt og
blev mere nærværende i mit eget liv.

Træk vejret
I dag bruger han dagligt mindfulness til at finde indre ro. Det kan
være ved at starte dagen med at ligge i morgenfreden og mærke
krop og sind eller tage et par minutter i bilen, hvor han koncentrerer sig om sin vejrtrækning, inden han skal ind og undervise.
– I starten oplever mange, at det indre kontrolgen tager over
og man får modstand i kroppen imod at sidde der og lave ingenting, når man har travlt. Men den må man lære at acceptere og
prøve alligevel. Efter en uges tid eller to vil du opleve, at det
bliver nemmere og nemmere at sige farvel til tankestrømmen
og spændingerne i skuldrene og knuden i maven, hvis du øver
dig et par gange om dagen. n

Find

ro

din indre

Det er svært at mærke sig selv, hvis man
har et liv, der går lidt for stærkt. Spørg
dig selv, om du lever det liv, du har lyst
til? Man bliver nødt til at stoppe op og se
på, om der bare vil gå 10 år mere med fuld
fart på, uden du er rigtig til stede, hvis
ikke du ændrer noget. Lyt til hvad din
mave fortæller dig om dit liv.
Begynd at prioritere det, din krop fortæller dig. Hvis svaret er, at du har et godt
liv, men det går lidt for stærkt, så skal du
handle på det.
Tilegn dig færdigheder til at finde din
indre ro. Begynd at gå længere ture med
hunden, tag i skoven, snup en lur, tag
tidligere fri og vær sammen med dine
børn eller bag nogle boller. Det er meget
forskellige ting, der kan fremkalde mindfulness. Meditation er bare en af dem.
Det afgørende er, at du er til stede i dit liv.
Chris Norre
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– forsikring du fatter
Yndlings er en ny type forsikring, hvor du nemt og billigt
kan forsikre dig og dine yndlingsting fra bare
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Genhusning

Retshjælp

Den, der hjælper dig, hvis
du kommer til at skade
andre eller deres ting

Den, der sikrer, at du
stadig har et sted at bo,
hvis lejligheden brænder

Den der, der er god at
have, hvis din far ikke
er advokat

Computer

Cykel

Mobil
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Hvad er det gode liv?
Hvor tit tager vi os tid til at tænke over om vi er tilfredse
med det liv vi har? Ligesom vi kører vores bil til service, så
bør vi gøre det samme med vores liv. Er der noget, du
har brug for at få justeret for at få et bedre liv?

Af Finn D. Aalestrup, formand

V

i ved det faktisk godt, at vi skal
huske at gøre nogle gode ting
for os selv, uanset om det er
på jobbet, eller når vi har fri. I
Dronningens nytårstale sagde
Hendes Majestæt: ”Måske glemmer vi indimellem at spørge os selv, hvad der er vigtigst i livet”. Hun har en god pointe.

Hvad er det rigtige job?
Har du et job, der gør dig glad og fylder dig
med energi? Det er et simpelt spørgsmål,
men svaret er ikke nødvendigvis så simpelt.
Det kommer an på, hvad dit fokus er, og
hvordan du prioriterer det gode liv.
Nogle prioriterer arbejdslivet højt, mens
andre prioriterer fritiden højere. Det er det
samlede billede, der er afgørende for, om
du har et godt liv.

Gør noget unyttigt
Det lyder umiddelbart lidt fjollet at bruge
kostbar tid på unyttige ting, men det er det
faktisk ikke. Det kan også give energi.
Du kan gå en tur i biografen, spille kort med
vennerne, læse en god roman eller noget
helt andet, der ikke umiddelbart er nyttigt,
men som giver dig glæde og anderledes
indhold i din hverdag – noget der gør, at du
får et frirum.

Vi fik ny direktør
Frie Funktionærer har fået ny direktør,
fordi vores tidligere direktør valgte at prioritere hverdagen anderledes efter et sygdomsforløb. Der skulle være mere tid til
familien og venner.

Samtidig har vores nye direktør valgt at
prioritere jobbet som direktør for Frie Funktionærer højt. Her ser han opgaverne som
en del af sit gode arbejdsliv, fordi det at
kunne gøre en forskel er motiverende for
ham.
Der sker ting i livet, der gør, at man gentænker det gode liv. Det kan være, man
rammes af sygdom eller får tilbudt et nyt,
spændende job med udviklingsmuligheder.
Det vigtigste er blot, at du har det godt med
det, du bruger din tid på. For det er dit job.
Dit liv. n

”

HAR DU ET JOB, DER GØR DIG GLAD OG FYLDER DIG MED ENERGI?
DET ER ET SIMPELT SPØRGSMÅL, MEN SVARET ER IKKE NØDVENDIGVIS SÅ SIMPELT. DET KOMMER AN PÅ, HVAD DIT FOKUS ER, OG
HVORDAN DU PRIORITERER DET GODE LIV.
FINN D. AALESTRUP
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Vi giver hinanden
til at turde tage chancer
Forberedelse, mod og ikke mindst at have hinanden giver skuespillerne Neel Rønholt, Laura Christensen og Julie R. Ølgaard
tryghed i et ustabilt arbejdsliv.
Af Heidi Callesen Foto: Bo Nymann

16

|

FRIE NR. 1 2018

år de snakker, flyver ordene omkring,
de afslutter på skift hinandens sætninger og griner højt og indforstået
af interne jokes. De tre skuespillere
Neel Rønholt, Laura Christensen og
Julie R. Ølgaard er både bedste veninder, kolleger og konkurrenter – ”og
faktisk også hinandens familie”, lyder
det samstemmigt.
Julie: Vi er jo blevet en treenighed. De her piger er
både dem, jeg sparrer med fagligt og de første, der
kommer ud på sygehuset og siger tillykke, når jeg
har født.
Neel: Det er ret enestående. Især i en branche som
vores, hvor der kan være meget usikkerhed og konkurrence.
Som skuespiller er arbejdslivet nemlig omskifteligt.
Hver gang de starter optagelser til en ny film eller
tv-serie, er det med et helt nyt hold af mennesker
og derfor også helt nye kolleger, arbejdsgange og
rutiner. Noget, der minder meget om den måde,
forskerne forudser, store dele af arbejdsmarkedet
i fremtiden vil være indrettet på – med færre faste
stillinger og flere projektansættelser.
Neel: Vi er jo hver vores lille enmandsvirksomhed
og skifter fra det ene job til det andet. Det kan godt
være meget ensomt. Hvis nu man havde et fast
arbejde, så ville man have en tryghed der – men
det giver vi så hinanden i stedet for.
De gør det under navnet Nips. Et samarbejde, hvor
de siden 2005 har skrevet og opført egne teaterstykker og senest med succes har skabt en serie på
YouTube, der lige nu er i gang med anden sæson.
Julie: Det samarbejde, vi har med hinanden, er bare
et kæmpe privilegie og et fundament, som gør os
sindssygt stærke.
Laura: Så bliver vi tre en lille arbejdsplads. Vi kan
freelance og have projekter ved siden af, men vi
ved, at vi altid har vores eget fællesskab også
– og sådan et tror jeg virkelig er vigtigt at
have.

»

De tre skuespillere Laura Christensen (tv.),
Julie R. Ølgaard (i midten) og Neel Rønholt (th.)
er både bedste veninder, kolleger og konkurrenter – ”og faktisk også hinandens familie”,
lyder det samstemmigt.
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VI ER JO BLEVET EN TREENIGHED. DE HER
PIGER ER BÅDE DEM, JEG SPARRER MED
FAGLIGT OG DE FØRSTE, DER KOMMER UD
PÅ SYGEHUSET OG SIGER TILLYKKE, NÅR
JEG HAR FØDT.
JULIE R. ØLGAARD

»

En faglig fordel
For de tre skuespillere er Nips-samarbejdet derfor også blevet
et sted, hvor de kan få afløb for alle de kreative idéer, de (endnu)
ikke har fået overbevist en teaterinstruktør eller filmproducent
om, er en god idé.
Neel: Vores styrke er jo også, at vi kan skabe arbejde sammen,
som fx når vi producerer den her serie. Det tror jeg er rigtig vigtigt, fordi det gør, at vi ikke altid er afhængige af andre.
Laura: Når du ikke har et job eller gerne vil have et nyt, fordi
du ikke føler dig til rette, hvor du er, så er man hele tiden ude
og nærmest gå tiggergang og spørge ’vil du ansætte mig, vil
du ansætte mig’ …
Julie: ... og ingen bliver tiltrukket af desperate mennesker.
Det er pisse unfair, men sådan er det bare. Arbejdsgiverne vil
jo helst ansætte dem, det allerede går godt for.

Laura: Så giver det en enorm ro at kunne vende sig om og
mærke, at den ballast har jeg her.
Julie: Ja, fordi det med Nips gør os så glade. At finde ud af, at det
kan vi godt, og at det er en succes.

VI HAR FAKTISK ALDRIG HAFT SOM SUCCESKRITERIE AT SKULLE VINDE PRISER ELLER
OPNÅ ET BESTEMT ANTAL VIEWS. DET HAR
MERE HANDLET OM AT UDFORDRE OS SELV.
LAURA CHRISTENSEN
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Neel: Så er det heller ikke ligeså hårdt at få et afslag på en rolle
– for jeg har et andet sted, hvor jeg kan holde mig i gang.
Det er nemlig vigtigt for dem ikke at lade sig definere af, hvordan
andre ser på dem, men at dyrke og holde fast i en tro på sig selv
og egne evner – også når det er svært, eller der er lang tid mellem opgaverne.
Neel: Det skal ikke være sådan, at jeg kun er skuespiller, hvis
andre giver mig et job. Jeg er skuespiller – uanset hvad – og så
prøver jeg at have nogle projekter, hvor jeg holder mig i gang.

DET HAR HJULPET OS AT
MÆRKE EFTER, HVAD VI
GERNE VIL LAVE OG SÅ
TAGE MAGTEN OVER DET
– AT VI SELV DEFINERER
VORES SKÆBNE.
NEEL RØNHOLT

I
Julie: Man skal finde ud af, hvordan man
selv gerne vil være og så gå den vej. For
du kan aldrig behage alle mennesker.
Laura: Så kan man også bedre komme sig
over det, vi kalder spolehjernen, hvor man
i sine tanker gennemgår hver en detalje.
Hvis man ved, at man til fx en casting eller
jobsamtale fik gjort og sagt det, man havde
sat sig for, og som repræsenterer en selv,
så bliver det bare nemmere.
Julie: Så tager man det måske ikke helt så
personligt eller ligger og græder i tre dage,
hvis man ikke får jobbet.
Neel: Det har i hvert fald hjulpet os at
mærke efter, hvad vi gerne vil lave og så
tage magten over det – at vi selv definerer
vores skæbne.

Forberedelse giver tryghed til at turde
En måde, de gør det på, er ved at fordybe
sig. At tillade sig selv og hinanden at forsvinde ind i et filmmanuskript eller forberedelsen til nye afsnit af deres YouTube-serie
og lukke resten af verden ude imens. Noget
de synes, vi som samfund godt kunne blive
bedre til.
Julie: I vores generation går alting så
stærkt. Men det der med at yde noget ekstra og virkelig interessere sig for sit fag, er
en sindssygt vigtig investering.

Neel: Det gør, at man holder sin hjerne
varm, men også at man bliver glad.
Julie: Ja, man bliver da skide glad af netop
at være god til sit arbejde. Det tror jeg afspejler sig i alle fag, og derfor skal man ikke
være bange for at arbejde hårdt – det skal
nok give afkast på et tidspunkt.
Det har det i hvert fald gjort for Nips. Hver
for sig får de ros fra anmelderne og prisnomineringer, og over 25.000 danskere
ser med, hver gang der er et nyt afsnit på
kanalen.
Laura: Men vi har faktisk aldrig haft som
succeskriterie at skulle vinde priser eller
opnå et bestemt antal views. Det har mere
handlet om at udfordre os selv.
Julie: Man kan virkelig mange ting, når
man har den der ballast inde i sig selv og
troen på, at det kan man godt.
Neel: Ja, når man kommer et trygt sted
fra, så kan man bedre hoppe ud fra 10meter-vippen – og det tror jeg, man bliver
glad af. At tage en chance og mærke den
stolthed, det giver.
Laura: Og så er det bare rigtig rart at
gøre det sammen med nogen. Sammen
med jer. n

FAKTA:
• Nips består af 36-årige Julie R. Ølgaard,
34-årige Laura Christensen og
33-årige Neel Rønholt.
• Siden 2005 har de skrevet og produceret deres egne teaterstykker, og i
september sendte de en serie ud på
YouTube, hvor man følger deres jagt
på finansiering til en ny film. Seriens
anden sæson kører netop nu.
Julie R. Ølgaard
– 36-årige Julie R. Ølgaard fik sit gennembrud i 2013 med filmen ”Midsommer” og har udover at medvirke
i forskellige film- og tv-produktioner
også været tv-vært. I 2017 debuterede
hun som kortfilmsinstruktør. Privat er
hun gift og har et barn.
Laura Christensen
– Laura Christensen, 34 år, slog igennem
i 1994 med rollen som Mona i tv-serien
”Riget, ” og har siden medvirket i både
film og tv-serier både i Danmark og
udlandet. Hun er gift og mor til to.
Neel Rønholt
– 33-årige Neel Rønholt debuterede i
filmen ”Min søsters børn” i 2001 og er
senest kendt fra tv-serien Mercur og
julekalenderen ”Tinkas juleeventyr”.
Hun er forlovet og mor til to.
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Gode kolleger er altafgørende
Det er hverken en høj løn eller fin titel, der skal til, for at vi har det godt, når vi går på arbejde.
I stedet er gode kolleger og en rar omgangstone afgørende, siger en række danskere.
Af Heidi Callesen

Emma Egelund, 20 år, ledig
Hvad skal der til, for at du har det godt, når du går på arbejde?
Det vigtigste for mig er, at jeg har et godt samarbejde med mine kolleger, og at der er
en god stemning. Hvis nogen er uvenner, påvirker det hele gruppen, så vi skal helst alle
have det rart sammen.
Hvad gør du selv for at bidrage til et rart arbejdsmiljø?
Jeg vil ikke have, at andre skal opleve mig som en, der holder nogen udenfor. Så jeg forsøger altid at være venlig og opmærksom på at spørge ind til, om mine kolleger har haft
en god weekend, eller de har brug for hjælp med noget.

”

DET VIGTIGSTE FOR MIG ER, AT JEG HAR ET GODT SAMARBEJDE MED MINE
KOLLEGER, OG AT DER ER EN GOD STEMNING.
EMMA EGELUND

Michael Olsen, 54 år, førtidspensionist
Hvad skal der til, for at du har det godt, når du går på arbejde?
Jeg arbejder ikke længere, men det har generelt været vigtigt for mig at have nogle
gode, sociale fællesskaber, hvor vi griner og har det sjovt sammen.
Hvad gør du selv for at bidrage til et rart arbejdsmiljø?
Jeg prøver selv at være den, der får andre i godt humør, fx at sætte gang i stemningen
og joke lidt. Livet er kort, så det gælder om at have det sjovt, imens man er her – både
derhjemme og på arbejde.
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René Jensen,

Marie Egedal,

Stefan Dall,

Hvad skal der til, for at du har det
godt, når du går på arbejde?
Selvom en god løn er rar at have, er
pengene slet ikke det vigtigste. Det,
der gør mig glad, er i stedet at være
et sted, hvor der er et ordentligt
miljø og en god tone. Hvor man taler
pænt til hinanden.

Hvad skal der til, for at du har det
godt, når du går på arbejde?
Gode kolleger er altafgørende, men
der er også brug for arbejdsrum,
hvor man får lov og plads til at dyrke
sine egne idéer. Det at få ansvar
og at andre har tillid til ens kompetencer er vigtigt for mig – både på
arbejde og privat.

Hvad skal der til, for at du har det
godt, når du går på arbejde?
Det vigtigste er at have nogle gode
kolleger, som også er ens kammerater og veninder – det betyder
meget for mig. At vi har et venskab
og et samarbejde der gør, at vi også
har lyst til at blive hængende efter
arbejdstid og se hinanden i fritiden.

Hvad gør du selv for at bidrage til
et rart arbejdsmiljø?
Vores lærerværelse er forholdsvis
lille, så vi er alle tætte med hinanden og gode til at skabe hygge ved
fx at tage kage med på job. Jeg gør
meget ud af at snakke med alle
kollegerne og opsøge at have det
sjovt sammen. Det skaber en god
stemning.

Hvad gør du selv for at bidrage til
et rart arbejdsmiljø?
Jeg kommer på arbejde med godt
humør og vil altid gerne hjælpe til.
Det kan fx være, hvis nogen skal
til en fødselsdag og har brug for
at bytte en vagt – så prøver jeg at
være fleksibel.

42 år, produktionsmedarbejder

Hvad gør du selv for at bidrage til
et rart arbejdsmiljø?
Jeg gør meget ud af at tale ordentligt til alle og selv forsøge at skabe
en stemning, hvor der også er plads
til at lave lidt fis. Man behøver ikke
være venner og ses privat, men at
man har det rart sammen, når man
er på arbejde, er vigtigt.

28 år, studerende

26 år, juicer

Vibeke Lykke Sørensen, 48 år, lærer
Hvad skal der til, for at du har det godt, når du går på arbejde?
Det er rigtig vigtigt, at der er en stemning blandt os ansatte, hvor man kan sige, hvad man
mener, og hvor vi lytter til hinanden. Det at kunne være åbne om både godt og dårligt er
med til at skabe tryghed og løsne stemningen op, så man får et godt arbejdsmiljø.
Hvad gør du selv for at bidrage til et rart arbejdsmiljø?
Jeg er selv med til at skabe åbenhed ved at være en, man kan komme til, hvis man har
noget, der tynger. Jeg prøver at have fokus på at løse problemer og at bidrage med en
god portion humor.
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Arbejdsuge på fire dage er en

kæmpe gevinst
IT-virksomheden IIH Nordic indførte 30-timers arbejdsuge og ændrede rutinerne
– det halverede sygefraværet og øgede produktiviteten.
Af Heidi Callesen

I

et år har alle de ansatte hos IIH Nordic
holdt fri hver fredag. It-virksomheden
har skiftet de 37 timer ud med en arbejdsuge på fire dage – og det kan
mærkes:
– Selvom vi arbejder færre timer, så er
det mere effektivt og på nye måder. Det
har gjort mig mindre stresset og givet
mere overskud både som ansat og privat,
fortæller 28-årige Mette Kjølbro Hald, der
er HR-ansvarlig og står for at optimere
virksomhedens arbejdsgange.
Det kan lade sig gøre, fordi der med den
ændrede arbejdstid også fulgte nye rutiner, så de ansatte nu skiftevis arbejder
intensivt og koncentreret i 25 minutter
og bagefter holder helt fri i fem.
– Det har virkelig gjort, at jeg reflekterer
mere over mit tidsforbrug, og om noget kan
løses anderledes og hurtigere – fx ved at
udlicitere opgaver, siger Mette Kjølbro Hald.

En ny kultur
Direktøren traf beslutningen netop med
et ønske om at udfordre hamsterhjulet og
se, om der fandtes mere effektive måder
at gøre tingene på, som også gav gladere
ansatte:
– Vi er drevet af værdier og vil gerne
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skabe livskvalitet for medarbejderne. Det
her er en af måderne, som også kommer
os til gavn, forklarer Henrik Stenmann.
Tallene taler nemlig for sig selv – siden
forandringer blev implementeret, er sygefraværet halveret og produktiviteten øget
med 20 procent.
– Det skyldes, at vi har fået skabt en ny
kultur, hvor vi reflekterer meget mere over,
hvordan vi arbejder mest effektivt, siger
han og fortsætter:
– Både i forhold til den måde, vi holder
møder på, men også når det gælder at
bruge nye teknologier optimalt, så det
understøtter vores arbejde.

Udfordringer i praksis
Men selvom de ansatte ifølge Mette
Kjølbro Hald ’nærmest følte eufori’, da
ændringerne blev præsenteret, følger der
også forhindringer med at gennemføre
store forandringer i en virksomhed.
– Den største udfordring var at få de
ansatte til at se den dybere mening med
det og finde deres indre motivation. Selvom
man læser en masse bøger om, hvor godt
noget virker, så tager det alligevel tid at
ændre folks vaner – det kræver virkelig en
investering, forklarer direktøren.

Den samme oplevelse var der blandt de ca.
50 ansatte:
– Der blev sat mange tiltag i gang, og
det kan være svært at leve i konstante forandringer. Så det handler om at skabe en
stemning, hvor det ikke ses som en udfordring, men som en naturlig del af arbejdslivet, siger Mette Kjølbro Hald.

Den rette motivation
Netop udsigten til nedsat arbejdstid var
en stor del af guleroden, ligesom det satte
skub i tingene, da de systematisk satte
mål op for arbejdet med de nye rutiner og
ugentligt evaluerede på indsatsen og de
ansattes tilfredshed.
– Vi vil jo alle gerne arbejde smartere og
holde mere fri. At måle på effekterne gør
os meget bevidste om, hvad vi selv kan
gøre, og hvor vi stadig mangler at rykke
os lidt, fortæller Mette Kjølbro Hald.
Derfor er hendes gode råd til andre også
at gå ind i forandringsprocesser med åbenhed:
– Det er anderledes og kan være svært
at bryde en vane. Men hvis man selv gør en
indsats og engagerer sig med et åbent sind,
så kan det næsten kun blive en succes. n

I
FAKTA:
IT- virksomheden IIH Nordic har 50
ansatte og hjælper virksomheder
med at realisere deres digitale
potentiale.
De har indført en 30-timers arbejdsuge, øget fokus på sundhed og
implementeret pomodoro-teknikken, hvor man skiftevis arbejder
intensivt i 25 minutter og derefter
holder pause i fem.
Resultatet er en halvering af sygefraværet og øget produktivitet på
20 procent.

Jeg er blevet mindre stresset og har fået
mere overskud i hverdagen,” siger en af virksomhedens ansatte, Mette Kjølbro Hald.

IIH Nordic har også ændret længden på deres
møder. For hvorfor skal de vare en time, bare
fordi Outlook dikterer det, hvis det kan gøres
hurtigere og mere effektivt. siger direktør
Henrik Stenmann.
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Hver gang du tænder skærmen,
risikerer du at slukke for nærværet,
siger Imran Rashid, der er speciallæge og forfatter til bogen SLUK.

ER DU EN DIGITAL JUNKIE?
Lever du dit liv gennem din
smartphone i en verden,
hvor alt er nemt og lækkert
og med filter på, så fjerner
du, ifølge speciallæge Imran
Rashid, din realitetssans.
Han mener, at vi skal blive
bedre til at klare tilværelsens trivialiteter og langsommelighed.
Af Maria Skovbjerg Henriksen

I
Frie Funktionærer inviterer til foredrag
med Imran Rashid i Odense, København
og Aarhus. Læs mere på aktivitetskalenderen side 45 eller på f-f.dk.
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H

ar du det også svært med kedelige
møder og rutinearbejde? Måske er
du en af de mange, der glemmer
at træne din hjerne til kedsomhed. Med smartphonen som evig
underholdningskanal har vi nemlig skabt en
unaturlig tilværelse, hvor der altid skal ske
noget. Det koster på vores evne til at holde
koncentration.

Vores ukritiske tilgang til digitale medier
kan gøre os syge, fordi vi udsætter os selv
for en konstant mental overbelastning.
Derfor har Imran Rashid, der er speciallæge
og foredragsholder, skrevet bogen SLUK.
– Vi har vænnet vores hjerner til de her
hurtige dopaminbelønninger, vi får ved at
tjekke beskeder, nyheder eller likes utallige
gange dagligt. Pludselig tjekker du også din
arbejdsmail derhjemme og bruger ventetiden hos bageren eller toiletbesøget til at
tjekke op på Facebook. Du har speederen i
bund konstant uden overhovedet at tænke
over det – fordi din hjerne aldrig får ro.

Mig, mig, mig …
Men hvorfor er det så svært at lade telefonen ligge? Undersøgelser viser, at vi i

gennemsnit tjekker vores telefon mere end
100 gange og liker, swiper eller trykker ca.
2.500 gange – om dagen! Vi er med andre
ord blevet til digitale junkier, hvis adfærd
er drevet af jagten på alt det, vi selv synes
er spændende. Imran Rashid sammenligner
det med konstant at pakke små julegaver
op. Problemet er bare, at hvis hver eneste
dag er juleaften, forsvinder magien.
– Vi har fået skruet vores mentale tomgang op på et niveau, hvor vi bliver rastløse,
hvis der går 5 minutter, hvor vi ikke har fået
social anerkendelse i form af nyheder og
likes eller mails. Hvis der ikke er nogen, der
har interageret med dig, så mangler du det.
Det er en usund udvikling, fordi det træner
hjernen til, at den konstant skal dyrke sig
selv.

Få næsen væk fra telefonen
Imran Rashids pointe er, at man nogle
gange i det virkelige liv bliver nødt til at
bruge tid på kedelige forpligtelser som fx
arbejde, uddannelse, opsparing, familie osv.
– Bare fordi man skal!
– Alt, hvad du kigger på i dag, handler om
at få folk til at fejle ift. deres behovskontrol. Uanset om det handler om kviklån eller

10

Medlemstilbud – Spar 30 %
Køb bogen SLUK – Kunsten
at overleve i en digital
verden af Imran Rashid
med rabat på:
lindhardtogringhof.dk/sluk.
Indtast koden SLUKFF18
i din indkøbskurv, så
sparer du 30 % på prisen.

GODE RÅD

TIL AT TAGE MAGTEN
OVER DIN SMARTPHONE
slik. Hvis vi vænner os til, at alt er nu, og vi
aldrig behøver at vente, holde ud eller få
et nej, så mister vi evnen, for den skal trænes, og det er en udfordring, der er gennemgående på arbejdspladser, i relationer,
hos individer og på samfundsniveau, siger
Imran Rashid og fortsætter:
– En anden udfordring ved primært at
leve i den digitale verden med telefonen
foran næsen er, at vi mister evnen til at
udvikle empati og holde øjenkontakt og
være i noget, der keder os, for det træner
vi aldrig nede i skærmen.

Tag kontrollen?
Hvis du gerne vil tage kontrollen over dit liv
tilbage, foreslår lægen, at du, hver gang du
har din telefon i hånden, spørger dig selv:
Er det mig, der har valgt at tage min telefon
i brug, eller har den overtaget mig?
– Vi ved det godt, når vi står med telefonen, om vi selv har ønsket det, eller om
vi bare gør det pr. automatik, slutter Imran
Rashid. n

Læs mere på sunddigital.dk

•

Fjern farver fra skærmen og skru ned for lyset på din
smartphone, så bliver den mindre interessant at tjekke.

•

Opdateringer fra fx Facebook fungerer som “mikrobelønninger” i hjernen. Ved at fjerne dine tidsrøver-apps får du
et mere afslappet forhold til din smartphone.

•

Push-beskeder, lyde og vibrationer stresser hjernen og
får smartphonen til at kalde på dig. Slå dem fra.

•

”Forstyr ikke”-funktion slår lyden fra dine indgående
opkald, meddelelser og advarsler, mens enheden er låst.
Brug funktionen oftest muligt.

•

Læg din smartphone væk, når du arbejder, holder møder
eller er i selskab med andre.

•

Fjern batteri-ikonet, så din hjerne ikke skal registrere, at
batteriet taber energi.

•

Vær bevidst om, hvornår du bruger din smartphone – og
hvornår den bruger dig.

•

Smid smartphones ud af soveværelset og brug et gammeldags vækkeur, så sover du bedre.

•

Prioriter, hvem der skal have adgang til dig, hvornår,
hvorfor og gennem hvilke kanaler.

•

Husk, hver gang du tænder skærmen, risikerer du at
slukke for nærværet.

/SLUK – Kunsten at overleve i en digital verden af Imran Rashid.
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Teknologi
der gør din arbejdsdag lidt lettere

Hvis man bruger meget af sin
arbejdsdag på kontoret, kan
selv de mindste forbedringer
faktisk gøre en stor forskel.
Vi har samlet 8 gadgets og
tjenester, der kan gøre livet
på kontoret lidt lettere.
Af Torben Vognsen

Rollermouse

1

Du har helt sikkert hørt ordet museskader – og den er god nok:
Mange års arbejde med computerens mus kan give ganske gevaldige problemer med både arme, håndled og skuldre. Løsningen
kunne være Rollermouse fra Contourdesign – den ergonomiske
mus aflaster dit håndled og dine skuldre og skulle dermed forhindre de værste slidskader.
Pris: 2.605 kr.

2

IKEA Riggad
Hvis du er den lykkelige ejer af en nyere Samsung eller Apple telefon kan du oplade
dem trådløst. Så slipper du for at fedte med ledninger og eventuelt bøje dig ned til
gulvet, hvor stikket måske er placeret. En smart løsning er IKEA’s trådløse opladerserie, der både fås som indbygning i skriveborde og som her i Riggad lampen.
Pris: 449 kr.

3

Vinsic Powerbank
Hvis du har din telefon eller tablet med frem og tilbage til kontoret hver dag – eller
for den sags skyld på kundebesøg eller forretningsrejser – så ved du, at strøm kan
være svært at komme i nærheden af, når du har rejst dig fra kontorstolen. Vinsic
Powerbank er en relativt lille powerbank, der til gengæld leverer masser af strøm.
Den kan lade en mobiltelefon op hele fem gange, og løber du tør for strøm på computeren, klarer den også det. Sidst, men ikke mindst, leverer den hurtigopladning,
så hvis du lige har brug for lidt ekstra strøm nu og her, klarer den også det.
Pris: 499 kr.
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4

Ergonomics
Mangler du inspiration til at lave de små øvelser, der gør din hverdag på kontoret lidt lettere – og som forhindrer skader i at opstå?
Så kan der måske være hjælp at hente i appen Ergonomics, der
findes på Apples App Store. Appen giver dig besked, når det er tid
at lave øvelser og har meget pædagogiske animationer, der viser
dig præcis, hvad du skal gøre. Og hvis du kan forhindre langvarige
skader og skavanker for 9 kr., er det vel det hele værd?
Pris: 9 kr.

Apple AirPods
Apples bud på totalt trådløse hovedtelefoner er faktisk mere
egnede til kontorbrug, end man lige skulle tro. De er ganske
effektive til at udelukke støj, og der findes ikke mange trådløse
hovedtelefoner, der leverer en så gennemført kvalitet på lyden i
samtaler. Samtidig har de utroligt mange andre smarte funktioner, og selv om du bevæger dig væk fra skrivebordet, er du altid
klar til at tage telefonen. Eneste minus: Du skal bruge en iPhone.

6
7

5

Pris: 1.379 kr.

Philips Hue
Lyset i kontormiljøer er ofte både grimt, koldt og hårdt – både fra lamper i
loftet og kontorlamper. Men det kan der faktisk ret let gøres noget ved. Man
kan ændre lyset i rummet, så det passer til den stemning, man gerne vil have.
Philips Hue er et sæt pærer, der kan installeres både i kontorlampen og i spots i
loftet. Eksempelvis kan Hue lave lidt lav hyggebelysning, hvilket er fint en sen
eftermiddag, hvor man kun sidder et par stykker tilbage. Og julefrokosten kan
blive fejret i både rød og grøn belysning. Det hele styres via nettet på computeren eller apps på telefoner og tablets. Man glemmer heller aldrig at slukke lyset,
hvis man er den sidste, der går – man gør det bare, når man er kommet hjem.
Pris: 1.100 kr. (Startsæt med tre pærer)

Sennheiser PCX 550

		
Hvis du sidder i et meget støjfyldt lokale, er der ingen vej udenom
et sæt hovedtelefoner, der virkelig kan lukke af for lydene – både
når du arbejder og skal koncentrere dig, og når du taler i telefon.
Sennheiser er eksperter i at lukke støj ude og var nogle af de
allerførste med såkaldte ”noice cancelling” hovedtelefoner.
PCX 550 er deres bud på de perfekte hovedtelefoner til kontorbrug, og de skulle efter sigende være i stand til at lukke stort
set alt støj ude, så den du taler med tror, du er nærmest alene
i lokalet.

8

Vivofit 4
Garmins serie af trackere er noget af det mest avancerede på markedet, og hvis du er typen, der kan have
lidt svært ved at komme op af kontorstolen, giver
Vivofit dig besked, når det er tid. Du kan naturligvis
også holde øje med, om du går nok i løbet af dagen,
og armbåndet indeholder desuden en funktion, der
holder øje med din søvn, så du forhåbentlig får bedre
søvnvaner og lettere ved at komme ud af sengen.
Pris: 699 kr.

Pris: 2.584 kr.
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Få professionel

karrierehjælp – helt GRATIS
Karrierefokus tilbyder inspiration, motivation og konkrete redskaber, så du kan
have det godt i dit arbejdsliv. Her får du et
overblik over, hvad din karrierekonsulent
kan hjælpe dig med.
Af Maria Skovbjerg Henriksen

Ansøgningshjælp
Vi hjælper dig og giver inspiration til, hvordan du bedst kan skrive
en ansøgning, der gør indtryk.

Træning i jobinterview
Jobsamtalen er et afgørende tidspunkt i jobsøgnings- og rekrutteringsprocessen. Her kan vi hjælpe dig godt på vej, så du bevarer
roen og kan fokusere på at få sagt de ting, som er de vigtigste for,
at du fremstår som en attraktiv kandidat.

Lønvurdering
Det er ofte dit eget ansvar at forhandle dig til en god løn og
sikre, at du får lønstigninger, der modsvarer dine kompetencer,
kvalifikationer og de resultater, du skaber. Vi hjælper dig med en
lønvurdering og klæder dig på til lønsamtalen.

Karrierecoaching
Coaching er en professionel dialog, hvor du i samspil med din karrierekonsulent får hjælp til at se dine muligheder og nå dine mål,
hvis du fx er i tvivl om, om du er på rette vej i din karriere.

Frie Funktionærers karrierekonsulenter er spredt over hele landet,
så du kan få personlig karrierehjælp nær dig, uanset hvor du bor.

Personprofilanalyse
Et andet værktøj, som karrierekonsulenterne benytter, er en personprofilanalyse. Den giver dig større indblik i din egen adfærd og
sætter fokus på dine udviklingsområder. Analysen giver et godt
afsæt til at drøfte dine jobønsker og muligheder.

Videopræsentation

I
Er dit medlemskab af fagforeningen Frie Favorit, Frie Elite eller
Frie Uddannelse, er det gratis at få hjælp og rådgivning fra din
individuelle karrierekonsulent.
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Søger du job, kan det være en god idé at lave en videopræsentation. Flere og flere virksomheder har nemlig fået øjnene op for
fordelene ved at se deres ansøgere på video, og for enkelte er
det endda et krav i ansøgningsprocessen.
Karrierekonsulenterne giver gode råd til, hvordan du kommer
godt i gang med din præsentation og opnår et professionelt
resultat. n
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Ny lov

Ferie med løn fra første ansættelsesdag
Fremover får alle lønmodtagere ret til at holde betalt ferie allerede fra første arbejdsdag.
Det kommer især nyuddannede til gode.
Af Heidi Callesen

F

ra september 2020 har alle lønmodtagere ret til betalt ferie allerede fra starten af ansættelsen
– en ændring, der har været længe
på vej og vil få stor betydning:
– Det kommer til at gøre en kæmpe forskel, fordi man ikke længere risikerer at
skulle vente helt til næste ferieår med
at holde fri med løn, fortæller Anette
Damgaard Nielsen, der er jurist i Frie Funktionærer.

Ekstra fleksibilitet

Lovændringen giver ’samtidighedsferie’,
hvor man stadig optjener 2,08 feriedag
med løn per måned, men fremover har

Derudover giver de nye regler også lønmodtagerne fire måneder ekstra til at afvikle ferien i, altså 16 måneder i alt.
– Den fleksibilitet kommer alle ansatte

ret til at afvikle dem løbende. Det vil især
gøre en forskel for nyuddannede, der skal
ud i deres første job og langtidsledige, der
vender tilbage til arbejdsmarkedet.
– Det er mennesker, der før har undladt
at holde ferie, fordi det var for egen regning. Nu får de ret til ferie med løn allerede efter få måneders ansættelse, og
derfor er ændringerne så vigtige.

til gavn og mere frihed til at fordele fridagene, som man vil, forklarer Anette
Damgaard Nielsen.
Indtil de nye regler træder i kraft, vil man i
en overgangsperiode fra september 2019
til august 2020 få placeret sin opsparede
ferie i en fond.
Når tidspunktet for overgangsordningen og de nye regler nærmer sig, vil du
modtager yderligere information fra Frie
Funktionærer. n

I
FAKTA:
• Med den nuværende lov optjener
man ferie i kalenderåret, men afvikler det fra 1. maj til 30. april.
• De nye regler betyder, at kalenderog ferieår følges ad, og at man både
optjener og har ret til at holde ferie
med løn løbende.
• Du har stadig ret til fem ugers ferie
i alt og tre af dem sammenhængende i hovedferieperioden fra 1.
maj til 1. september.
• Derudover får man fire måneder
ekstra til at afholde ferien i.
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FÅ MERE I LØN:
Her er 6 gode råd til lønforhandlingen
Hvis du vil øge chancen for at
få mere i løn, er forberedelse
vejen frem.
Af Torben A. Beyer, karrierefokus

Det kan være grænseoverskridende for de
fleste at skulle sætte sig foran chefen og
kræve mere i løn. Her får du seks konkrete
råd til, hvordan du øger chancerne for succes ved næste lønforhandling.

3. Få styr på argumenterne
1. Research
For at finde ud af, hvad der er
realistisk for dig at sigte efter,
er det en god idé at kende din
arbejdsplads. Sæt dig derfor ind
i, hvordan økonomien er, hvad
andre i samme position tjener,
og hvor din chef gerne vil arbejde
jer hen. Det er alt sammen med
til at give dig et klarere billede af,
hvilken lønstigning du bør og kan
argumentere for.

2. Prioritér
Lønforhandling handler ikke kun
om kroner og øre. For nogle er
beløbet, man modtager hver
måned, det vigtigste, mens andre
måske i stedet ønsker mere fri.
Derfor skal du gøre det klart, hvad
der er vigtigst for dig – penge,
pension, personalegoder, mere
ferie eller måske uddannelse?
Der er meget at forhandle om!
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Find ud af, hvad der er dine styrker, og hvad du bidrager med, og brug det
som argumenter. Det er bedre at vælge to-tre stykker ud og fokusere på
dem fremfor at skyde med spredehagl. Underbyg argumenterne grundigt
fx med eksempler, der understøtter dine pointer.

4. Læg en taktik

5. ’Nej’ betyder måske

Inden du går ind til forhandlingen,
skal du kende din smertegrænse.
Find ud af, hvad det mindste er,
du vil acceptere, og start så med
at melde et højere beløb ud. Husk
på, at det er en forhandling, og der
derfor skal være plads til, at også
du kan rokke dig lidt.

Selvom chefen kan virke urokkelig,
gælder det om at holde fast. Husk
på, at vedkommende også har en
agenda og taktik, som det er din
opgave at udfordre. Så brug et
nej til at indlede en forhandling
og spørg fx chefen ind til begrundelsen, eller hvad der skal til for at
ændre det fremadrettet.

6. Afslut
Uanset resultatet, skal samtalen
rundes godt af. Sørg for at opsummere, hvad I blev enige om og sig
pænt farvel – også selvom du er
utilfreds med resultatet. For om
et år er der lønforhandling igen.

I
Har du brug for hjælp?
Kontakt din karrierekonsulent på
63 13 85 50, hvis du har brug for personlig sparring inden din lønforhandling.

| Juridisk |

FAGFORENING ELLER EJ?
Det må IKKE gøre forskel for lønnen
Alt for mange offentligt ansatte oplever, at deres
valg af fagforening har betydning for løntillægget.
Men det er ulovlig forskelsbehandling.
Af Heidi Callesen

T

il foråret skal offentligt ansatte
igen lønforhandle lokalt. Men når
tillæggene skal fordeles, opstår
der ofte forskelsbehandling mellem ansatte, der er medlem af den
overenskomstbærende fagforening og
dem, der ikke er. Det fortæller souschef
i Frie Funktionærers juridiske afdeling,
Rune Henneberg:
– Det sker desværre alt for tit, at medlemmer henvender sig til os, fordi de føler
sig udelukket fra de lokale lønforhandlinger
og ikke kommer i betragtning til de tillæg,
deres kolleger får – og det er yderst kritisabelt, siger han.

Henvend dig selv eller få hjælp

Problemet opstår blandt andet, når tillidsrepræsentanten kun orienterer sine egne
medlemmer, men ikke de øvrige ansatte
om de kommende lønforhandlinger.
– Selvom det er imod reglerne, så sker
det alligevel – og det er et problem, der skal
tages alvorligt. For som ansat risikerer du
at blive snydt for en lønstigning, du ellers
har ret til, forklarer advokaten.

Hvis tillidsrepræsentanten ikke behandler
alle ens i forbindelse med de lokale lønforhandlinger, så skal du være opmærksom på,
at ansvaret for, at der ikke forskelsbehandles, i sidste ende er ledelsens. Det er altså
ledelsen, der skal sørge for, at du bliver
tilstrækkeligt orienteret blandt andet om
tidspunkt og kriterier for de lokale lønforhandlinger.
– Derfor er mit bedste råd, at du som

ansat selv er opsøgende og tager fat i din
chef for at få de oplysninger, du har brug
for, siger advokat Rune Henneberg og fortsætter:
– Derudover kan du også altid få hjælp af
Frie Funktionærer til at formulere en lønindstilling eller stå for kontakten til lederen,
så alle regler bliver overholdt. Det vigtigste
er, at dit medlemskab ikke får betydning for
dine løntillæg. n

”

DU KAN ALTID FÅ HJÆLP AF FRIE FUNKTIONÆRER TIL AT FORMULERE EN LØNINDSTILLING ELLER
STÅ FOR KONTAKTEN TIL LEDEREN, SÅ ALLE REGLER BLIVER OVERHOLDT. DET VIGTIGSTE ER,
AT DIT MEDLEMSKAB IKKE FÅR BETYDNING FOR DINE LØNTILLÆG.
RUNE HENNEBERG
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Snapchat i arbejdstiden

kostede jobbet

En sikkerhedsvagt blev fyret, fordi han delte billeder fra arbejdet på Snapchat.
Kend retningslinjerne og gem de sociale medier til fritiden, lyder rådet fra juristen.
Af Heidi Callesen

E

n selfie på det sociale medie
Snapchat fik store konsekvenser
for 35-årige Christian Borch. For
i baggrunden kunne man se en
opslagstavle fra det sted, han
holdt vagt – det mente arbejdsgiveren var
et brud på tavshedspligten og kvitterede
med en fyring.
– Det overraskede mig meget. Jeg kender godt reglerne, men bruger Snapchat
til fx at sende beskeder, og det kom bag
på mig, at det kunne få så store konsekvenser, siger Christian Borch og fortsætter:
– Tænk at en enkelt besked til vennerne
kan gøre, at man mister jobbet. Det føler
jeg virkelig, er en overreaktion fra deres
side.
Den udlægning bakker jurist i Frie Funktionærer, Anette Damgaard Nielsen, op
om:

”

TÆNK AT EN ENKELT BESKED TIL VENNERNE KAN GØRE,
AT MAN MISTER JOBBET. DET FØLER JEG VIRKELIG ER EN
OVERREAKTION FRA DERES SIDE.
CHRISTIAN BORCH
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– Det er arbejdsgiverens ansvar, at de
ansatte kender retningslinjerne. Det er en
hård sanktion, og man burde have startet
med en advarsel først.

Vent til efter arbejde
Ansattes adfærd på sociale medier er
stadig et relativt uprøvet område rent
juridisk. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne er opmærksomme på, hvilke retningslinjer, der gælder på arbejdspladsen.
– Ellers risikerer du at miste jobbet
og havne i en konflikt med din arbejdsgiver, og det er et billede på Facebook
eller Snapchat ikke værd, siger Anette
Damgaard Nielsen.
Derfor er hendes gode råd, at du venter
med at lave opdateringer til efter arbejdstid.
– Risikoen for at komme galt afsted er
for høj – tænk på, hvor hurtigt billeder på
Facebook kan nå verden rundt. Vent til du
har fri, så er du på den sikre side.
Sagen med Christian Borch endte i et forlig, hvor de nærmere detaljer er fortrolige.
Men uanset hvad, tager sikkerhedsvagten
en vigtig lektie med sig videre i arbejdslivet:
– Det er at være opmærksom på, om der
er noget i baggrunden på et billede – og at
huske chefen kigger med overalt, også på
sociale medier. n

| Demokrati |
Uddannelse: Edb-assistent
Alder: 49 år
Fritidsinteresser: Håndarbejde, naturen
og familien
By: Sæby

Mød Lone Mørk

Formand for region Nordjylland

Hvad elsker du at bruge tid på?
Jeg elsker at bruge tid på mit arbejde som Senior
Project Manager hos Visma Enterprise, der bringer mig i kontakt med mange forskellige mennesker i vidt forskellige situationer og gør, at
jeg er i konstant forandring.
Det inspirerer mig at være sammen med spændende mennesker, og så elsker jeg at bruge
tid på mine interesser, hvor jeg lader op og
får fornyet energi.
Har du et ønske for fremtiden?
Jeg ønsker altid at være den bedste version
af mig selv, så det betyder meget for mig at
kunne udvikle mig. Både fagligt og personligt.
Hvorfor har du valgt at lægge kræfter
i bestyrelsesarbejdet?
Jeg stillede op til bestyrelsen for at udvide
mit netværk, få nye forbindelser og møde
nye spændende mennesker. Det har jeg til
fulde fået opfyldt, og det har givet mig mange
positive oplevelser. Det er også spændende
at lave arrangementer sammen med de
meget engagerede bestyrelsesmedlemmer,
som jeg er så heldig at være "kollega" til.
Hvad har været din største succes i livet?
Jeg havde en stor succesoplevelse, da jeg
stoppede med at ryge for et år siden. Ud over
alt det, som alle ved er positivt ved et rygestop, har jeg også vundet tid. Faktisk mere
end 2 timer om dagen, som jeg nu kan
bruge på alt det, jeg elsker at bruge tid på.
Hvilke ønsker har du for Frie Funktionærer
i fremtiden?
Jeg ønsker, at Frie Funktionærer bliver lige så
kendt som Krifa og Det faglige hus, for vi har så
meget godt at tilbyde medlemmerne ... Vi skal
bare være kendte for vores egne mærkesager.

FRIE NR. 1 2018

|

33

|

Lønsikring |

Man skal ikke
tage et job, der
ikke føles rigtigt

En sygemelding med stress
ændrede Anne Neergaards
indstilling til arbejdslivet.
For både stedet og stillingen skal være rigtig, for at
man har det godt.
Af Heidi Callesen

T

il at starte med tog Anne Neergaard det ikke alvorligt. Hovedpinen, problemerne med at sove
og hukommelsen, der svigtede –
alt sammen symptomer på stress.
Men efter en snak med sin personlige karrierekonsulent i lønsikring gik det op for
hende, at hun faktisk blev syg af at gå på
arbejde.
– Inderst inde vidste jeg jo godt, at den
var gal. Jeg havde givet mig fuldt ud på
jobbet over en alt for lang periode, og det
hang ikke sammen. Det kunne min familie
og omgangskreds også godt mærke på
mig, fortæller hun.

”

INDERST INDE VIDSTE JEG JO GODT, AT DEN VAR GAL. JEG
HAVDE GIVET MIG FULDT UD PÅ JOBBET OVER EN ALT FOR
LANG PERIODE, OG DET HANG IKKE SAMMEN. DET KUNNE MIN
FAMILIE OG OMGANGSKREDS OGSÅ GODT MÆRKE PÅ MIG.
ANNE NEERGAARD
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Alligevel var det svært for den 42-årige
marketingkoordinator at gå til lægen og
lade sig sygemelde.
– Det var en kæmpe barriere for mig. Jeg
havde dårlig samvittighed over at forlade
mine projekter og følte, jeg svigtede mine
kolleger, og derudover ville jeg ikke fremstå som svag. Men det var det eneste rigtige at gøre, siger Anne Neergaard.

Usikkerhed begrænser
Hendes historie er ikke unik.
Karrierekonsulenterne i Frie Funktionærer
taler ofte med medlemmer, der ikke trives
i arbejdslivet, men som heller ikke har
modet på at kaste sig ud i karriereskift og
jobsøgning.
– Det kan der være mange årsager til. Er
man i forvejen presset, kan det at finde en
helt anden retning virke uoverskueligt, og
så kan den dårlige oplevelse også sætte
sig på selvværdet, forklarer konsulent
Anne Schmidt og fortsætter:
– Man tænker, at ”hvis jeg ikke slår til

i dette job, gør jeg nok heller ikke i det
næste, ” – og det er en rigtig ærgerlig spiral
at havne i.
Men det handler også om det skræmmende
i at gå en ny vej.
– De ved jo, hvad de har, men ikke, hvad
de får – derfor kan frygten for det ukendte
godt bremse mange i at tage springet, siger
Anne Schmidt.

Mavefornemmelsen gav ny retning
For Anne Neergaard blev det også en ustabil og anderledes proces. Kort efter sygemeldingen blev hendes stilling nedlagt på
grund af en omfattende omorganisering i
hele Norden. Hun blev tilbudt en ny stilling
i en anden afdeling, men valgte at lytte til
mavefornemmelsen.
– Jeg var glad for kollegerne og følte, at
jeg ’burde’ sige ja til at arbejde fremfor at
gå ledig, men kulturen var ikke sund for
mig.
I stedet tog hun et kursus i online marketing og skiftede så den faste månedsløn
ud med livet som ledig.
– Det er slet ikke så usikkert, som jeg
frygtede. Jeg har lært, at det at trives er
langt vigtigere end fx en høj løn, og derfor
er min tilgang til arbejdslivet en helt anden
nu.

Søg hjælp
Det takker hun blandt andet sin lønsikring
og hjælpen fra karrierekonsulenten for:
– Det blev det nødvendige skub til at
komme videre. Man skal ikke være i eller
tage et job, der ikke føles rigtigt, og den
erkendelse er blevet en kæmpe styrke for
mig.
Inden du træffer den beslutning, er det
dog en god idé at vende situationen med
fx sin karrierekonsulent først. For det
handler ikke bare om at vælge en ny retning, men om at finde den rigtige:
– Her er god sparring vigtigt, fordi det
gør det tydeligt, hvad årsagen til din
mistrivsel er, og hvad du konkret kan gøre
for at ændre situationen. Derfor er min
opfordring til medlemmerne altid at søge
hjælp – det er jo det, vi er her for, siger Frie
Funktionærers Anne Schmidt. n

Tegn

lønsikring,

LØNSIKRING
Få op
til 40.000
kr./md.

FØR det er for sent!
Overvejer du at skifte job, er det nu, du skal tegne
lønsikring. Du skal nemlig have været ansat mindst
6 måneder eller have 3 måneders opsigelse for at
være dækket i et nyt job.
– Vi får ofte henvendelser fra medlemmer, der gerne vil tegne lønsikring, fordi de netop har skiftet job
og måske har fået højere løn, men
desværre kan vi ikke tilbyde dem
dækning fra starten, fortæller salgskonsulent Michael Rasmussen.

Det er en rigtig ærgerlig situation
at stå i for de medlemmer, der ikke
har tænkt på at få tegnet lønsikring
i tide, så kontakt salgsafdelingen
allerede i dag på 63 13 86 50 og hør
om dine muligheder, hvis du overvejer at skifte job og gerne vil sikre
op til 80 % af din løn og få individuel
karriererådgivning.
Du kan tegne lønsikring fra 50 kr.
om måneden.

KONTAKT MICHAEL RASMUSSEN PÅ 63 13 86 50
ELLER EN AF VORES SALGSKONSULENTER,
HVIS DU VIL HØRE MERE OM LØNSIKRING.
FRIE NR. 1 2018
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Nye dagpengeregler for
selvstændige til efteråret
Folketinget har vedtaget de nye dagpengeregler for selvstændige, freelancere
og honorarmodtagere, der gør op med
den skarpe og ufleksible sondring mellem
selvstændige og lønmodtagere i dagpengesystemet.
De nye dagpengeregler skal sikre, at der
bliver større overensstemmelse mellem

Oktober

begreber i dagpengesystemet og skattesystemet – dvs. større gennemskuelighed
for alle.
De nye regler skulle have haft effekt fra 1.
januar 2018, men er udskudt til den 1. oktober 2018. Vi mangler derfor fortsat at få de
endelige regler i form af bekendtgørelse og
vejledning.

Hvad ligger fast?
Om de store og grundlæggende regelændringer ved vi allerede nu, at fra oktober
2018:
• Bliver det muligt at kombinere både indtægt fra lønmodtagerjob og selvstændig virksomhed ved opgørelsen af, om
man har ret til dagpenge og beregning
af dagpengesats – dvs.
alt der indgår i ens skattemæssige årsopgørelse
kan tælles med.

GÆLDER
FRA

1. oktober

•

De skønsmæssige afgørelser forsvinder, og den nye model bygger på objektive kriterier, registeroplysninger og
digitale løsninger.

•

Mulighederne for at få supplerende
dagpenge harmoniseres med reglerne
for lønmodtagere – fx bliver perioden
med supplerende dagpenge på 30 uger.

•

Ophør med selvstændig virksomhed
bliver lettere.

•

Mulighederne for at opstarte selvstændig virksomhed på dagpenge bliver forbedret.

•

Selvstændige får mulighed for medlemskab som deltidsforsikret.

Vi orienterer medlemmerne om de nye
regler i god tid inden den 1. oktober
2018.

Her finder du os ...

Hovedkontor
Paghs Gård • Overgade 24 • Postboks 925
5100 Odense C • Tlf.: 63 13 85 50
fifu@f-f.dk
Åbningstider
Man. - tirs. - ons. - fred. kl. 8-15
Tors. kl. 8-13 og 15-17
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Mød os rundt om i
Danmark og husk
at booke dit møde
på forhånd.
Klik ind på f-f.dk/
kontakt

Nye regler om supplerende dagpenge
udskudt til oktober 2018
Nye regler om supplerende dagpenge er udskudt til den 1.
oktober 2018. Ændringerne omfatter:
•

•

De 30 uger med ret til supplerende dagpenge kan forlænges, hvis man i en måned arbejder mere end 146
løntimer. I så fald kan der forlænges med 4 uger. Det
kan gøres tre gange i alt, så man kan nå op på samlet
12 ugers forlængelse.
Når man har opbrugt de 30 uger med ret til supplerende dagpenge (og eventuelt forlængede uger), kan
man ikke længere modtage supplerende dagpenge
i hele måneden, hvor man har arbejdstimer. Det er
uanset, hvor få arbejdstimer man har, og om det er
løse vikartimer, fast deltidsjob med frigørelsesattest,
freelancetimer, eller om det er, fordi man begynder
eller slutter fast job i løbet af måneden.

Bestyrelser
Frie Funktionærers hovedbestyrelse:
Finn D. Aalestrup (formand)
Marianne Normann Jensen (næstformand)
Anker Christiansen
Karin Fredskild
Lena Birgitte Jørgensen
Solvejg Korsgaard
Kim Sørensen
Frie Funktionærers a-kasses hovedbestyrelse:

•

Ansatte, der bliver sendt hjem på dagpenge på grund af fx dårligt vejr, materialemangel eller arbejdsfordeling, bliver undtaget fra begrænsningen på 30 uger for supplerende
dagpenge.

De nye regler skulle være trådt i kraft den 1. januar
2018, men med de mange it-problemer der er fulgt med
dagpengereformen fra juli sidste år, og som har givet
udfordringer i alle a-kasser og generet mange a-kassemedlemmer, har beskæftigelsesministeren besluttet, at
de først skal virke fra den 1. oktober 2018. Det giver god
mening, at indførelsen af endnu et sæt nye regler – både
supplerende dagpenge og nye regler for selvstændige –
udsættes nogle måneder, så it-understøttelsen kommer
godt på plads.

Har du restferie?
Den 30. april 2018 udløber det nuværende ferieår.
Hvis du har restferie for ferieåret 2017/18, kan du stadig nå at holde
ferien inden 30. april 2018. Har du i øvrigt holdt ferie i perioden fra
den 1. maj 2017, som du ikke har fået løn eller feriepenge for, kan du
søge om feriedagpenge fra a-kassen, hvis du har optjente dage tilbage. Bemærk, at restdage med feriedagpenge kan ikke overføres
til det nye ferieår. Så brug ferien inden den 1. maj.

Finn D. Aalestrup (formand)

Er du ledig og vil nyde påskens helligdage uden at skulle være jobsøgende og joblogge,
skal du lægge ferie i hele påskeugen, også helligdagene. Så længe der er mindst to hverdage med dagpenge i ugen, kræver reglerne, at du er jobsøgende i også denne uge.

Karin Fredskild (næstformand)
Anker Christiansen
Marianne Normann Jensen
Lena Birgitte Jørgensen
Solvejg Korsgaard
Kim Sørensen
Se mere på f-f.dk

Tast din ansøgning på Mit Frie/TastSelv, så snart du har planlagt din restferie.
Sidste frist for ansøgning om feriedagpenge for ferieåret, der slutter nu den 30. april,
er den 31. maj 2018.
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EFTERLØN – skal du have den
Skal du sige ja tak til at få pengene udbetalt eller lade
efterlønskronerne stå? Der er fordele og ulemper ved
begge dele, så søg råd, inden du beslutter dig.
Af Heidi Callesen

N

u er det igen muligt at få udbetalt efterlønnen skattefrit. Alle,
der er født fra 1953, og som
endnu ikke er gået på efterløn
eller har nået folkepensionsalderen, kan framelde sig ordningen
og få de opsparede penge udbetalt.
– For nogle er det en god idé, mens
det for andre bedre kan betale sig at
blive i ordningen. Så man skal tænke sig
godt om, forklarer forsikringschef i Frie

Jeg vil hellere have pengene stående på min egen konto
Usikkerheden fyldte meget for den 51-årige
lagermedarbejder Per Nielsen, der dog
ender med at få efterlønnen udbetalt.

H

an har talt med rådgivere i a-kassen og diskuteret
emnet med kolleger. For om efterlønnen skal udbetales
skattefrit nu eller blive stående til pensionsalderen, det
er en svær beslutning at træffe, synes Per Nielsen:
– Ingen ved jo reelt, hvad der vil ske med ordningen
i fremtiden, og at man mister retten til et seniorjob har også
været med til at gøre mig usikker, siger han og fortsætter:
– Jeg har været meget i tvivl. Der er ingen facitliste og det,
der er rigtigt for mig, kan være helt forkert for en anden.
Det, der blev afgørende for ham, var, at han føler, han har et
bedre overblik og får flere muligheder med pengene stående
på sin egen konto.
– Får jeg dem udbetalt nu og fortsætter en privat opsparing
ved siden af, vil beløbet stort set være det samme, som hvis jeg
venter. Fordelen er bare, at de så er til rådighed for mig også
som en ekstra opsparing, forklarer Per Nielsen.

Efter mange overvejelser vælger Per Nielsen at få sine efterlønskroner udbetalt skattefrit. Han vil gerne have friheden til selv at
kunne administrere dem.
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udbetalt eller ej?
Funktionærers a-kasse, Vivi B. Arnoldus,
og uddyber:
– Det afhænger fx af, hvor lang tid du
har tilbage på arbejdsmarkedet, størrelsen på din pensionsopsparing når du
går på efterløn, og hvordan du ønsker at
afslutte dit arbejdsliv.
Derfor er hendes bedste råd også, at man
sparrer med a-kassen, inden man træffer
beslutningen:

– Det er potentielt mange penge, det
drejer sig om, og mange faktorer er i
spil. Derfor er det vigtigt at søge råd og
sørge for at være helt sikker, siger Vivi B.
Arnoldus.

Kontakt os
Ring 63 13 85 50, hvis du har spørgsmål
omkring din efterløn, eller find mere information på f-f.dk under kviksvar.

I
FAKTA:
• Frem til den 30. juni kan alle, der
er født fra 1953 og ikke er gået på
efterløn eller nået folkepensionsalderen, søge om at få udbetalt efterlønnen skattefrit.

• Får du pengene udbetalt, er der
ingen fortrydelsesret. Du mister fx
retten til et seniorjob, hvis du ryger
ud af dagpengesystemet mindre
end fem år før efterlønsalderen.

• Er du i tvivl, så ring til a-kassen på
63 13 85 50. De kender reglerne og
vilkårene ved skattefri udbetaling
af efterløn.

At jeg stadig kunne få et seniorjob var vigtigt
Lone Larsen valgte at lade efterlønskronerne blive
på kontoen, så hun stadig kunne få et seniorjob og
trække sig tidligere tilbage.

M

ed en mand, der allerede var gået på efterløn og en
usikker jobsituation, var det for Lone Larsen det sikreste kort at lade efterlønskronerne stå. For dermed
beholdt hun muligheden for at få et seniorjob.
– Som ledig havde jeg på grund af min alder svært
ved at finde et ordinært arbejde, og derfor var det så vigtigt for
mig at kunne få bevilget et seniorjob, fortæller den 62-årige
kontorassistent.
Kort efter beslutningen om at lade efterlønskronerne blive,
hvor de var, blev hun tilbudt netop sådan en stilling. Det sikrede
familiens økonomiske fundament, og derfor kalder hun valget
for et af sit livs bedste:
– Det blev en livsforsikring, så vi ikke skulle gå fra hus og
hjem. For mig har der ingen ulemper været, og jeg glæder mig
til at kunne gå på efterløn og få nogle gode år sammen med min
mand, mens vi stadig er friske, siger Lone Larsen.

Udsigten til at kunne få et seniorjob blev afgørende for Lone Larsen,
der har valgt at beholde muligheden for at gå på efterløn.
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KRAV TIL JOBSØGNING:

Hvor mange job skal jeg søge,

Når man er på dagpenge, skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Derfor skal man
aktivt søge job og gøre, hvad man kan for igen at komme i arbejde. Det gælder kort sagt om
at søge på alle de muligheder, der er.
Af Vivi B. Arnoldus, forsikringschef i a-kassen

D

u skal søge job hver uge – både
for din egen skyld, og fordi reglerne kræver det. Der skal være
fuld damp på jobsøgningen, for et
job kommer sjældent af sig selv.

er tilstrækkelig. Derfor er det vigtigt, at
den er opdateret. Er din jobsøgning ikke
tilstrækkelig, kontakter vi dig. Du kan også
blive indkaldt til en ekstra rådighedssamtale.

Joblog på jobnet.dk

Er der en tommelfingerregel?

Det er vigtigt, at du holder styr på, hvilke
job du har søgt, samt hvor og hvornår du
har søgt dem. Det gør du i din joblog på
Jobnet.dk, som du er forpligtet til at opdatere med dine jobsøgninger hver uge.

Konsekvenserne ved ikke at søge job og
joblogge hver uge er barske. I yderste
konsekvens risikerer du at miste retten
til dagpenge. Sker det, kan du først få
dagpenge igen, når du har haft mindst
300 timers arbejde inden for 3 måneder.

I a-kassen bruger vi jobloggen, når vi
løbende vurderer, om din jobsøgning
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Udover aftalen om krav til jobsøgning,

som vi laver, når du mødes med a-kassen,
er der ikke regler om, at man skal søge et
bestemt antal job om ugen. Men STAR
(Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), som fører tilsyn med a-kassernes
rådighedsvurderinger, har i en ny smileyordning opsat en tommelfingerregel om,
at der skal søges mindst 1,5 job i gennemsnit pr. uge inden for 4 uger.
Du lever derfor op til kravene, når du:
Søger job hver uge – og som minimum
1,5 job i snit om ugen, opgjort inden
for 4 uger.

når jeg er på dagpenge?
Søger opslåede stillinger hver uge, og
her kan du løbende supplere med uopfordrede ansøgninger.
Søger job inden for andre fagområder
end dit eget, hvis der ikke er nok at
søge.
Søger i en radius med en daglig transporttid med offentlige transportmidler på op til 3 timer fra dit hjem.
Registrerer de søgte job i din joblog
hver uge, og hver måned vedhæfter
to eksempler på ansøgninger, du har
sendt.
Når du er i aktivering, skal du fortsat
søge – med mindre jobcenteret bevilger en rådighedsfritagelse.
I øvrigt følger dine aftaler med jobcenter og a-kasse.
Står du over for job, skal på barsel,
efterløn eller pension, giver det ikke
mening at søge faste stillinger. Så i de
sidste 6 uger kan du i stedet fokusere
på vikarjob og midlertidige job.

Brug os, når du søger job
Når du opfylder kravene til din jobsøgning, kommer du ikke i klemme ved rådighedsvurderingen. Det gælder om at
forfølge alle de muligheder, der er. Jo
flere du søger, desto større er dine odds
for hurtigt at være i job igen. n
Du er altid velkommen til at kontakte
vores karrierekonsulenter for råd og
vejledning om din jobsøgning.

Dagpengemodtagere
lever op til reglerne
Drop skrønen om dovne ledige. En ny måling dokumenterer nemlig, at dagpengemodtagere søger de jobs, de
skal, og lever op til reglerne.
Af Heidi Callesen

Hvis man får dagpenge, skal man
også aktivt søge job – og det gør de
danske ledige i høj grad. En ny måling
fra Styrelsen for Arbejdsmarked og
Rekruttering viser, at over 96 % af
de ledige registrerer deres jobsøgning
i Joblog på jobnet.dk til tiden.
– Det er vi glade for, for det bekræfter netop det, vi allerede godt vidste – nemlig at de ledige er yderst
aktive i jagten på et job, siger Vivi B.
Arnoldus, der er forsikringschef i Frie
Funktionærers a-kasse.
Målingen er lavet i samarbejde med
Danske A-kasser og tager udgangspunkt i en undersøgelse af de lediges
jobsøgning i april måned sidste år. Den
viser også, at de fire procent, som i lige
netop den måned ikke havde levet op
til reglerne, hurtigt er tilbage på rette
spor:
– Ofte skyldes den manglende opdatering af jobloggen ren forglemmelse,
eller at der har været et par dage i
ugen med afløserjob eller fx ferie, siger
Vivi B. Arnoldus og fortsætter:

– Derfor kan vi hurtigt og med
effektiv vejledning og samtale hjælpe
de ledige til at få registreret det, de
mangler i jobloggen. Samlet set er det
få, der ikke får joblogget til tiden, og
det er vi stolte af både på vores egne
og de ledige medlemmers vegne.

I
FAKTA:
• Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der
står bag den nye ordning.

• Ordningen uddeler smileyer til
a-kasserne ud fra, hvor gode de
ledige hos dem er til at overholde kravene om aktiv jobsøgning
og registrere deres aktivitet i
deres joblog på jobnet.dk.

• 96 % af de ledige registrerer
jobsøgningen til tiden. De resterende er med hjælp fra a-kasserne hurtigt tilbage på sporet.

FRIE NR. 1 2018

|

41

|

A-kasse |

DET KAN ALTID BETALE
SIG AT ARBEJDE …

… Men der er kommet nye regler, som du skal være opmærksom på, hvis du har småjobs
eller arbejder på deltid.
Af Karsten Winther Hansen, souschef i a-kassen

D

a der i 2015 blev indgået aftale
om et nyt dagpengesystem, var
en af begrundelserne, at det altid
skal kunne betale sig at arbejde.
Vikariater og småjobs skal være
bedre end at være på dagpenge, og dagpengesystemet blev indrettet ud fra det
princip.

beregnes på det tidspunkt, hvor man får
en ny dagpengeret, og beregningen sker
på grundlag af de bedste 12 måneders indtægt inden for 24 måneder. Satsen opgøres som 90 % af den hidtidige indtægt,
dog max 18.633 kr. /md. Men der er altså
ikke nogen nedre grænse.

To forskellige principper
Nu har a-kasserne og medlemmerne gjort
sig deres første erfaringer med det nye
system – og det virker. Derfor skal du være
særligt opmærksom, hvis du arbejder i
småjobs og deltidsstillinger.

Dagpengeret og sats
Dagpengeretten skal forstås som retten
til to års dagpenge i en periode på tre år.
Satsen er det beløb, man kan få udbetalt,
mens man er på dagpenge. Satsen skal
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Hvis du har arbejdet i fuldtidsjob og bliver
ledig, er det sjældent et problem. Men
hvis du har haft varierende ansættelser
over en periode, kan du måske godt have
optjent dagpengeretten, som sker på
grundlag af det samlede lønarbejde, mens
satsen alene beregnes på indtægten i de
12 bedste måneder. I nogle situationer kan
du derfor risikere at få en meget lav sats.
Hvis du fx arbejder på halv tid til en timeløn på 150 kr., vil du have optjent dagpen-

geretten efter 20 måneder, men din sats
beregnes alene på de bedste 12 måneder.
Med en månedsløn på 12.000 kr. (80 * 150
kr.) vil din sats blive beregnet til 9.936 kr. /
md.

Det kan betale sig at arbejde
Tidligere beregnede man dagpengesatsen
på den seneste tre-måneders periode,
og man kunne derfor arbejde igennem og
derved opnå en højere sats. Men sådan er
det ikke længere. Når satsen opgøres for
lønindkomsten i 12 måneder, vil din sats
altid blive lavere end din hidtidige løn. Og
sådan skal det vel også være. For det skal
altid kunne betale sig at arbejde.
Har du spørgsmål til dine dagpenge, kan du
altid kontakte os på 63 13 85 50.

| A-kasse |

Frivilligt ulønnet arbejde

– HVAD MÅ JEG?
I 2018 trådte nye regler for frivilligt ulønnet arbejde i kraft.
Det påvirker, hvor og hvor meget du må arbejde uden at blive
trukket i dagpenge eller efterløn.
Af Vivi B. Arnoldus, forsikringschef

Illustration: Marck Fink

A

rbejde medfører som udgangspunkt fradrag i dagpenge og
efterløn. Det gælder både lønnet
og ulønnet arbejde, også selvom du
udfører arbejdet uden for normal
arbejdstid eller på helligdage. Men der er
dog undtagelser.

Ledige kan nemlig arbejde frivilligt i op til
44 timer om måneden og efterlønsmodtagere i op til 65 timer om måneden uden at
blive trukket i dagpenge eller efterløn, hvis
det ulønnede arbejde udføres hos frivillige
organisationer eller foreninger.

Hvor må du arbejde?
Med den nye lov følger også en ny definition af, hvilke steder du kan arbejde frivilligt
uden at blive modregnet i din udbetaling.

virksomheder uden at blive modregnet i
dagpenge eller efterløn fra første time.

Eksempler på, hvor det er tilladt:
Frivilligt ulønnet arbejde, som kan udføres
i op til 44/65 timer om måneden uden fradrag, kan fx være:
• Rådgivning, herunder telefonrådgivning,
der forudsætter en særlig uddannelse.
• Fitness instruktør, såfremt arbejdet udføres i en frivillig organisation m.v.
• Dagligt salg af varer m.v. i foreningskiosk eller lignende.
• Socialrådgiver på krisecenter.
• Jurist i retshjælp.

Arbejdet skal være hos en frivillig organisation, forening og lignende. Helt konkret
er der fire kriterier, der skal være opfyldt
hos organisationen eller foreningen:
1. Den skal være grundlagt på et frivilligt
initiativ.
2. Dens primære formål er ikke at skabe
overskud.
3. Bestyrelsen arbejder frivilligt.
4. Medlemskab er frivilligt.
Du kan ikke lave frivilligt ulønnet arbejde i
offentlige, private eller socialøkonomiske

• Lektiehjælp og undervisning for en frivillig organisation m.v.
Reglerne for frivilligt ulønnet arbejde er de
samme, uanset om man er på efterløn eller
dagpenge – det er alene timegrænsen, der
er forskellig.

Få det godkendt, inden du starter
Har du lyst til at give dig i kast med frivilligt
arbejde som efterlønner eller ledig, skal du
for en sikkerheds skyld kontakte a-kassen.
Så vejleder vi dig om reglerne. n
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God opbakning i regionerne
Der var god opbakning til generalforsamlingerne rundt i landet. Det konstaterer
teamleder Iben Malling efter 8 veloverståede generalforsamlinger med spændende
arrangementer i regionerne.
Af Maria Skovbjerg Henriksen

P

ortvinssmagning, fællesspisning, bowling og foredrag.
Det var bare nogle af aktiviteterne, som regionerne landet over havde planlagt for at tiltrække medlemmerne til
generalforsamling, hvor de nye stærke hold til de lokale
bestyrelser blev fundet.

I region Sydjylland dukkede mere end 100 mennesker op til generalforsamlingen, hvor Finn Nørbygård underholdt med foredraget
"Rejs dig og kom igen, stærkere".

Engagerede medlemmer
– Det er positivt at se, at så mange af vores medlemmer er glade
for at deltage, konstaterede teamleder for medlemsaktiviteter i
Frie Funktionærer, Iben Malling, der har rejst landet rundt for at
tage del i generalforsamlingerne.
Hun glæder sig over, at på trods af, at foreningskulturen mange
steder er under pres, så består den stadig i Frie Funktionærer:
– Vi er rigtig glade for, at vores medlemmer bakker op om deres
forening og vælger at lægge kræfter i bestyrelsesarbejdet, men
vi er også opmærksomme på, at vores yngre målgruppe også
skal finde det interessant. Det er noget af det, vi vil arbejde
målrettet med i den kommende tid. n

I
Hvad laver regionsbestyrelsen?
• Frie Funktionærer er geografisk opdelt i 8 regioner med
hver sin regionsbestyrelse. Den valgte regionsbestyrelse
udgør de delegerede, der repræsenterer det geografiske
område, når der afholdes delegeretmøde hvert andet år.
• Regionsbestyrelserne er bindeleddet mellem medlemmerne og bestyrelsen i Frie Funktionærer, og deres opgave
er bl.a. at arrangere de mange spændende medlemsoplevelser, der udbydes til medlemmerne over hele landet. De
afholder ca. 4 møder årligt og deres arbejde er ulønnet.
• Hvert andet år afholdes regionsgeneralforsamlinger over
hele landet. Her vælges den bestyrelse, der de kommende
to år beslutter, hvilke arrangementer, der skal udbydes i
deres region.

De nye regionsbestyrelser kan du se
på f-f.dk/om-os.

Frie Funktionærers formand Finn D.
Aalestrup i selskab med sin navnebror Finn Nørbygård efter aftenens
foredrag i region Sydjylland.

I alt 111 medlemmer var mødt op til foredrag og generalforsamling på Sportshotel Vejen og der var god stemning
blandt de fremmødte.
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| Arrangementer |

“Det sker”

hos Frie Funktionærer
APRIL:

OBS!
Med ”Det sker” ønsker vi at give dig en
samlet oversigt over aktiviteterne i
Frie Funktionærer. Derfor indeholder
oversigten også aktiviteter, kurser og
arrangementer, hvor der kun er få pladser tilbage eller aktiviteter, der kan være
”UDSOLGT” eller allerede afholdt, når
magasinet udkommer. Vi opfordrer dig
til løbende at holde dig orienteret på
f-f.dk, hvor vi lægger nye arrangementer
på, lige så snart de er planlagt. Du kan
også tilmelde dig nyhedsbrevet og få
besked direkte i din mailboks.

04.04.2018

Musical – Midt om natten – UDSOLGT

København

04.04.2018

Gratis netværksmøde for ledige

København

04.04.2018

Gratis netværksmøde for ledige

Aarhus

04.04.2018

Gratis netværksmøde for ledige

Odense

16.04.2018

"Vi maler byen rød", The Musical (ungdomsmusical)

Silkeborg

16.04.2018

Klædt på til håndtering af stress

Aalborg

17.04.2018

Klædt på til håndtering af stress

Aarhus

17.04.2018

Kom helt tæt på robotterne – foredrag – UDSOLGT

Odense

18.04.2018

Klædt på til håndtering af stress

Odense

19.04.2018

Klædt på til håndtering af stress

København

22.04.2018

Foredrag og workshop om Bikram's Beginner Yoga Class

København

24.04.2018
Inspiration til din jobsøgning – Workshop modul 1+2
		
		

Odense
København
Aarhus

30.04.2018
Inspiration til din jobsøgning – Workshop modul 3
		
		

Odense
København
Aarhus

MAJ
08.05.2018

Odense Sommer Revy – slip latteren løs

Odense

16.05.2018

Imran Rashid – foredrag: SLUK – Kunsten at overleve
i en digitaliseret verden

Aarhus

29.05.2018
Inspiration til din jobsøgning – Workshop modul 1+2
		
		
30.05.2018
Inspiration til din jobsøgning – Workshop modul 3
		
		

København
Slagelse
Vejen
København
Slagelse
Vejen

30.05.2018

Imran Rashid – foredrag: SLUK – Kunsten at overleve
i en digitaliseret verden

Odense

31.05.2018

Imran Rashid – foredrag: SLUK – Kunsten at overleve
i en digitaliseret verden

København

JUNI:
08.06.2018 10.06.2018

Delegeretmøde

Nyborg

14.06.2018

Folkemødet

Bornholm

25.06.2018
Inspiration til din jobsøgning – Workshop modul 1+2
		
		

Odense
København
Aarhus

30.06.2018
Inspiration til din jobsøgning – Workshop modul 3
		

Odense
København
Aarhus

JULI:
04.07.2018
DECEMBER:
04.12.2018

SÆSON 2018

Shrek – The Musical

Otterup

Foredraget "Gå glip" med Svend Brinkmann,
professor i psykologi

Skanderborg

Køb billetter til BonBon-Land og få 30 % rabat
på dagsbilletten i sæson 2018.

Holmegaard
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VIND

KRØLLEN

DRIVHUS

SOLO

VITAMIN

HEKTOLITER

HJORTEN

OKTET

ROMERTAL

ORMEDE

NEDBØR

BEKYMRER

DIALEKT
PIGENAVN

UVIRKELIGT

SUPERGAVEKORT

FODERET
BANKER
SPEJDEREN
ELEKTRONISK

SLOG
MED
NAKKEN

BUSKEN
BANDEORD

PASSENDE

SVINEFARM

GRINE

SYGDOMMEN

LILLE
BLODSUGER
FORÅRSSYSLEN

VEST
TRÆNE

PINE

ROMERSK
MØNT

MUNDTØJ

FÆLLESSKAB

EKSTRA
DEL AF
SKE

TILBEHØR

STED FOR
HÅRDTARBEJDENDE
KVINDER

Ø
SAMLING

DRENGENAVN

TIDSRUM

PUR

TILFØJELSE

PARTIBOGSTAV

GNAVER

HVALFANGST
VÆRN
DEN GAMLE ITAL.
MØNT

OLDTIDSFOLK

BÅD
FEDTSTOF

GARVESALT

DYREFOD
IAGTTAGELSER

BALDER
MATCHET

MODERNE
VOKALER

JEGER
FOR
MEGET

RUSTER

HASTVÆRK

VARSEL

UREGELMÆSSIGT

MANDLIG
SLÆGTNING

VEJRLIG

MARKEN

KNIKSEDE
TILSAGNET

AFVISNING

ALLE
SAMMEN
(TO ORD)

TÆTTE

EMBALLAGE

LAGER

LATTER

FORBUDT
STOF

VANDLØBET
MOBILE

GANESH

SEKUND

SØDESTOF
BÆLTE

UDPLANTE

REDEGØRELSE

NEWTON

LOOK

GENLYD

SØLV

MÅLERE

DAGS
DATO

LUXEMBOURG

FORFRISKER

AKVARIEFISK

OPSLAGSVÆRK

ÅBNING
SANGSTEMME

ANTAL
FINGRE

ALKOHOLISK
DRIK

VINGEDE
VÆSNER

SAMISK
PÅLYDENDE

HURTIG
SY
ISLÆNDING

PLADE
KULSYREFORBINDELSE

URDELE
MUSELYD

ENERGISK

PLUTONIUM

NEDFRYSE

KARPEFISK

TON
TILRETTE

DAMPEN
BOLDKLUB

KORT
KLAPPEDE

...
OM
HJERTET

IKKE
OPPE

STEDORD

TEMA
ARTIKEL

MÆRKE
SPIL
STØRRELSE

GRÆKERE

Send løsningen på krydsordet til hjernebrud@f-f.dk og vind SuperGavekort
Vær med i lodtrækningen om: 1. præmie: 1 stk. SuperGavekort på 500 kr. 2. præmie: 1 stk. SuperGavekort på 300 kr.,
3. præmie: 1 stk. SuperGavekort på 200 kr. Vinderne offentliggøres på f-f.dk. Indsendes inden den 14. maj 2018.
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FERIE & FRITID

FIND

RABATTERNE
ONLINE PÅ
F-F.DK

Har du tjek på sommerferien?
Nyd skønne Danmark i en
af vores ferieboliger eller
benyt dig af vores andre
gode rabataftaler.

S

om medlem af fagforeningen har
du mulighed for at få fingre i vores
ferieboliger i Bogense og Skagen
til en helt særlig medlemspris. Der
kan være mange penge at spare,
hvis du vil holde ferie i Danmark eller bare
tage en weekend væk i naturskønne omgivelser.

SKAGEN
Frie Funktionærers
ferieboliger
Er du til havneby og spabad
i Bogense eller sol og strand
i skønne Skagen?

Du kan læse mere om vores ferieboliger på
f-f.dk/medlemstilbud og se hvilke datoer,
der er ledige.

Vi har 3 ferieboliger at
vælge imellem alt efter dit
behov. Book dem nemt og
hurtigt online på f-f.dk.

BOGENSE

Find flere gode ferierabatter på f-f.dk

10 %

10 %

RABAT

RABAT

10 % rabat hos DTF travel

Danland/DanCenter

First Hotels og Milling Hotels

DTF travel tilbyder kør selv ferie til destinationer i Danmark og resten af Europa.

Få 10 % rabat på Danlands feriecentre
med subtropisk badeland eller pool
og alle DanCenters feriehuse rundt i
landet.

Få op til 21 % rabat på First hoteller i
Norge, Sverige, Danmark, Spanien og
Island. Går turen til Odense, Aalborg,
Kolding, Middelfart eller Maribo, får du
10 % på Milling Hotels.

SUPPLERENDE
LØNSIKRING
MED A-KASSE
– KÅRET SOM "BEDST I TEST"
Til dig, der vil have mere end dagpengesatsen under ledighed!
• Du kan forsikre 80 % af din løn – op til 20.000 kr. pr. md. oveni dagpengene
• Udbetaling fra første ledighedsdag – ingen karensperiode
• Udbetaling, hvis du selv siger dit job op
• Ingen selvrisiko
• Job- og karrieresparring allerede i opsigelsesperioden
• 50 % af alle opsagte kommer i job allerede i opsigelsesperioden
• Kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk Penge

Læs mere på f-f.dk

HØR MERE ...
SMS FF6 TIL 1241,
SÅ RINGER VI DIG OP,
ELLER SEND EN E-MAIL
TIL SALG@F-F.DK

