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|  Årets funktionær 2015 |  

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

ELEVERNES AFTEN
På Henne Mølle Å Badehotel har vi 
fire dygtige elever. Marc, Michael og 
Pernille i køkkenet og Lasse i restau-
ranten. De overtager køkkenet fredag 
aften den 31. marts, så glæd jer til 
en spændende 4-retters menu med 
vinmenu.

Fredag den 31. marts:
Velkomstdrink kl. 18.00.
De tre kokkeelever arbejder sammen 
om en lækker 4-retters menu, og tje-
nerelev Lasse står for vinmenuen.
Lørdag den 1. april: 
Ta’ selv morgenbord. Derefter afrejse.

Pris pr. person 
Normalpris 1.395 kr. 
Medlemspris pr. person 976,50 kr.

MINIFERIE (4 DAGE)
inkl. ½ pension
Trænger du til en miniferie, tilby-
der 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 (uge 10-25 og 34-47)
i dobbeltværelse
Normalpris 2.150 kr. 
(Enkeltværelse 2.750 kr.)

Medlemspris pr. person 1.505 kr.
(Enkeltværelse 1.925 kr.)

Pris pr. person (uge 26-33)
i dobbeltværelse
Normalpris 2.950 kr. 
(Enkeltværelse 4.400 kr.)
Medlemspris pr. person 2.065 kr.

(Enkeltværelse 3.080 kr.)
Der ydes max. rabat for 4 personer pr. 
medlemskort.

GODT TILBUD PÅ
GOLFOPHOLD
Book et golf-ophold i perioden fra 
uge 10 til og med uge 47.

Et golfophold på Henne Mølle Å 
Badehotel indeholder:
2-retters menu hver aften.
En green fee til Henne Golf Klub pr. 
person. Mulighed for at tilkøbe eks-
tra green fee til 230 kr. (normalpris 
300 kr.).

På hennemoelleaa.dk finder du de 
gode golftilbud, og er du medlem 
af Frie Funktionærers fagforening, 
opnår du en særlig medlemsrabat 
på 30 %.

Kontakt os på tlf. 76 52 40 00

Meld dig ind i dag og opnå rabat
Som medlem af Frie Funktionærers fagforening opnår du en 
særlig medlemsrabat, når du selv bor på hotellet. Har du teg-
net Frie Mini, skal du opgradere til Frie Favorit/Frie Elite for 
at kunne opnå rabatten.

Henne Mølle Å Badehotel
Kom til Henne Mølle Å Badehotel ved Vesterhavet og lad os forkæle dig!

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

Badehotel
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Fremtidens arbejdsmiljø
Forestil dig, at din faste plads på kontoret forsvinder … 
I fremtiden vil arbejdspladser blive indrettet på helt nye 
måder. Det er LEGOs nye domicil et godt eksempel på.

Indhold:

30

20 Ingen regler på Danmarks bedste 
arbejdsplads	 	 	 	 	
Virksomheden Daxiomatic, der er kåret som Danmarks 
bedste i sin kategori, går ind for fuld frihed. Det betyder 
bl.a. ingen chefer og ingen regler – og det fungerer!

30 At arbejde giver mig stor værdi 
Hun elsker udfordringer og bruger ikke tid på at bekymre 
sig om fremtiden. Det er måske grunden til, at den 71-
årige Vibeke Spies stadig er aktiv på arbejdsmarkedet. 
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 Legebarn
Jim Lyngvild vil med egne ord 
hellere dø end at have et ar-
bejde, hvor han ikke kan lege. 
Mød legebarnet til en snak om 
(arbejds)livet.

16
34 Madordning giver arbejdsglæde

Hos virksomheden Leica kan de ansatte, udover at nyde 
frokost og fri frugt hver dag, også købe en ekstra portion 
mad med hjem, hvis det kniber med at nå aftensmaden. 
Måltider er blevet et udbredt personalegode i danske 
virksomheder. 

10

10 14 6 trin til en nemmere hverdag	
Er du typen, der har travlt, eller er du stresset? Vi guider 
dig til en mindre presset hverdag med fokus på det, der
er vigtigst for at bevare overblikket.

28 Sidder du også for meget stille 
i løbet af din arbejdsdag?	
Få gode råd til, hvordan du undgår smerter i fx ryg og 
nakke med nogle simple metoder. Det gælder om at holde 
din krop i bevægelse, når du arbejder.

36 Lad følelserne blive hjemme
Ledelsesrådgiver Charlotte Mandrup giver tips til, hvor-
dan vi kan lade os styre mindre af følelser og mere af 
professionalisme, når vi går på arbejde.
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fokus. Koncernen drømmer fx om en virk-
somhed, hvor de faste pladser er byttet ud 
med et tilfældigt skrivebord, der hvor det 
giver mening ift. opgaven. Man skal med 
andre ord komme sine kolleger i møde på 
nye måder – både fagligt og socialt.

For designeren Jim Lyngvild er frihed at få 
lov til at lege. At gå på arbejde skal være 
en leg – ellers gider han ikke. Selv om det 
måske ikke er alle, der opfatter deres job 
som en leg hver mandag morgen, så har 
Jim Lyngvild alligevel en pointe. Man trives 
bedst, når man er glad på sit arbejde og    
bliver udfordret.

Det er også grunden til, at et af vores ældre 
medlemmer, der stadig er på arbejdsmar-
kedet, bliver ved. Vibeke Spies er 71 år. 
Hun elsker at have noget at stå op til hver 
morgen og motiveres af udfordringer. Du 
kan læse hendes inspirerende fortælling 
her i magasinet – som for resten er skrevet 
af Frie Funktionærers kontorelev Katrine, 
der som 26-årig frisør med fast job, kunne 
mærke at der skulle noget andet til, for at 
hun kunne trives og valgte at starte på en 
frisk.

Arbejdslivet er langt og kan være fuld af 
overraskelser, og det er vores egen opgave 
at få det bedste ud af det. Forhåbentlig får  
du lidt inspiration med på vejen her i maga-
sinet.  n

vad skal der til for at du trives i dit 
job? Det er højst sandsynligt ikke 
det samme, som din kollega synes. 
Trivsel er svært at sætte på for-
mel, fordi nogle trives bedst med 

faste rammer og en tydelig chef, mens 
andre blomstrer i friheden til selv at kunne 
bestemme.

Hos Daxiomatic, kåret som Danmarks bed-
ste mindre arbejdsplads, er kollegerne dog 
enige om, at det netop er friheden, der 
er afgørende. De har nemlig ingen chefer 
og heller ingen regler. De drives af formå-
let og den faglige sparring, og selv om det 
kan lyde utopisk, så fungerer det så godt, 
at virksomheden faktisk har vundet en 
Gazellepris for deres store vækst.

Selv om Daxiomatic er en solstrålehistorie, 
er det måske svært at forestille sig deres 
virksomhedskultur som normen. Men fri-
hed er alligevel et ord, som går igen i flere 
af magasinets historier. Hos LEGO, der er 
ved at bygge fremtidens arbejdsplads til 
de ansatte, er frihed og fleksibilitet også i 

5041 0867
Svanemærket tryksag

Af Finn D. Aalestrup, formand
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Medlemmerne har stor tillid 
til rådgivningen i a-kasserne, 
viser en ny sammenligning 
af danske a-kasser.

Af Vivi B. Arnoldus, forsikringschef i a-kassen

|  Nyhed  |  

Benchmark af a-kasser
gav positivt resultat

n undersøgelse foretaget i slut-
ningen af 2016 af analyseinstitut-
tet MSI på vegne af a-kassernes 
brancheorganisation viser, at 
a-kassemedlemmer er tilfredse 

med a-kassernes services. Næsten 13.000 
a-kassemedlemmer har deltaget i under-
søgelsen.

Skulderklap
Undersøgelsen konkluderer, at medlem-
merne har stor tillid til, at a-kasserne kan 
hjælpe dem, hvis de bliver ledige. Derimod 
er a-kassernes medlemmer markant mere 
forbeholdne over for den hjælp og vejled-
ning, de kan få i jobcentrene.

Deltagerne i undersøgelsen fremhæver, 
at:

 Det er nemt at komme i kontakt med 
a-kassen 

 A-kassen yder god vejledning til med-
lemmerne

 Medarbejderne i a-kassen er imøde-
kommende og hjælpsomme

 Medarbejderne i a-kassen er gode til at 
vejlede dem som ledige.

E

A-kassens vigtigste opgaver med at vej-
lede, rådgive om jobmuligheder, udbe-
taling af dagpenge og efterløn vurderes 
meget positivt af a-kassemedlemmerne. 
Undersøgelsen viser også, at medlemmer-
ne generelt vurderer, at de i a-kasserne 
bliver mødt med imødekommenhed og 
hjælpsomhed, og at de ansatte er lette at 
komme i kontakt med.

Vi glæder os over de flotte resultater, som 
Frie Funktionærers a-kasse har opnået i 
undersøgelsen, og vi bruger vores data til 
at finde områder, hvor vi kan optimere og 
udvikle vores indsatser for at skabe størst 
mulig tilfredshed og loyalitet hos vores 
medlemmer. 

Forbedringspunkter 
I forhold til a-kassernes image og evne 
til at nytænke er der generelt plads til 
forbedring. Medlemmerne vurderer 
således, at a-kassernes synlighed i 
den offentlige debat er lav, og samti-
dig oplever de, at a-kasserne kun i et 
beskedent omfang formår at fremstå 
nytænkende. 

Formand for Danske A-kasser, 
Torben Poulsen, mener, at det er 
lidt ufortjent, når a-kasserne ikke 
vurderes som nytænkende, idet 
der foregår mange spændende 
og anderledes tiltag i de enkelte 

a-kasser. Men resultatet kan hænge sam-
men med, at a-kasserne ikke fylder meget 
i den offentlige debat.  

Det vigtigste for Frie Funktionærers 
a-kasse er, at vores medlemmer oplever, 
at de har valgt en a-kasse, der både for-
mår at give økonomisk tryghed og møde 
dem, der hvor de er, med den rette rådgiv-
ning, når de har behov for vores hjælp.

Vi takker for medlemmernes opbakning 
og lover, at vi fastholder fokus, så vi også 
fremover leverer a-kassemedlemskab til 
lav pris, høj kvalitet og et servicekoncept 
med præcis de ydelser, som medlemmerne 
har brug for.  n

SE HELE
UNDERSØGELSEN
PÅ F-F.DK
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Motionsfaciliteter
på jobbet

har adgang

anvender det

28 %
14 %

Populære personalegoder
Sundhedstjek

har adgang
22 %

anvender det
15 %

Massage

har adgang
35 %
23 %

anvender det

Vaccination

har adgang
28 %

anvender det
14 %

Kunstforening

har adgang
20 %
8 %

anvender det

Tallene er baseret på 2.086 interviews med repræsentativt udvalgte danskere i arbejde. 
Dataindsamlingen er gennemført af Epinion på vegne af Deloitte.

Det påvirker dit humør negativt at blive liggende, 
efter alarmen har vækket dig.

Har du svært ved at komme op om morgenen, så er det en rigtig 
dårlig ide at snooze i stedet for at stå op, når alarmen ringer. Det 
mener forfatterne til bogen ”Sov godt hele natten”.

Det skyldes, at din følelsesmæssige tilstand bliver påvirket, når 
du skal motivere dig selv, og det vil gå ud over din hukommelse 
og koncentration, når du møder ind på arbejde.

Den bedste løsning for både krop og din psyke er at tage en kold 
tyrker og simpelthen stå op. 

Er du en
SNOOZER? 

Kilde: Jyllands-Posten
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1. Undersøgelser viser, at virksomheder med glade ansatte 
klarer sig op til dobbelt så godt på bundlinjen.

2. Arbejdsglæde er én af de vigtigste kilder til livsglæde.

3. Arbejdsglæde er den bedste kur mod stress. Stress kommer 
ikke nødvendigvis af at arbejde for meget, men af at have 
det skidt, mens du arbejder.

4. Mere arbejdsglæde kan reducere sygefravær og personale-
omsætning dramatisk.

5. De tre største kilder til manglende arbejdsglæde er travl-
hed, brok og mangel på ros og anerkendelse.

6. Din arbejdsglæde er dit ansvar. Ikke chefens, ikke kolleger-
nes og ikke samfundets. Dit.

7. Chefen og virksomheden har et ansvar for at skabe rammer, 
som gør det nemt at være glad.

8. Arbejdsglæde kommer både af virksomhedspolitikker, stra-
tegier og hierarkier og af de ting, som du gør her og nu.

9. Arbejdsglæde kommer ikke af løn, bonus, titler og frynse-
goder. Det kommer af to ting: 

 Resultater – at gøre et godt stykke arbejde, som man kan 
være stolt af. 

 Relationer – at have det godt med de mennesker, man 
arbejder sammen med.

10. Arbejdsglæde kommer ikke af sig selv, og det kræver en 
langsigtet, fokuseret indsats fra både ledelse og med-
arbejdere.

TING, DER ER
VÆRD AT VIDE OM

ARBEJDSGLÆDE

Er du en
SNOOZER? 

Er du syg færre end ni dage årligt, er dit sygefravær under 
gennemsnittet. Måske kan det skyldes, at du er i en af de 
brancher, hvor sygefraværet er lavest. Der er nemlig stor for-
skel på, hvor mange sygedage, man har, alt efter hvor man er 
ansat, viser en undersøgelse.

Mens specialpædagogerne topper med hele 16 sygedage 
årligt, så er ingeniørerne de mest raske. De har i gennemsnit 
kun 3,6 sygedage årligt. Det skyldes bl.a. ekstremt lav ledig-
hed og stor frihed til at forhandle sig til gode arbejdsvilkår.

Generelt viser undersøgelsen, at det psykiske arbejdsmiljø 
har stor betydning for sygefraværet.

DIT SYGEFRAVÆR
AFHÆNGER
AF DIT JOB 
Vidste du, at sygefraværet svinger voldsomt 
på tværs af jobtyper? Ingeniører har under fire 
dags sygefravær om året, viser tal fra Danmarks 
Statistik.  

Kilde: arbejdsglaedenu.dk

Tallene viser det gennemsnitlige antal fraværsdagsværk pr. 
fuldtidsansat og viser kun egen sygdom. Fravær som fx barns 
første sygedag er ikke medtaget.

Bund ti
   – mindst 
sygefravær

Sygefravær
(dage pr. år),

2015

Kilde: Danmarks Statistik

Revisorer og
controllere

Ingeniører
(industri)

Rektorer (gymnasier
og universiteter)

Ingeniører
(mekaniske systemer)

Analytikere
(ledelse)

Officerer o.l.

Analytikere og
rådgivere (finans)

Analytikere og
rådgivere (HR)

Sælgere

Ingeniører
(kemi)4,6

4,5

4,4

4,44,3
4,2

4,0

3,9

3,6
4,7
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People’sPress, 2016 • Pris: 249,-

Charlotte Mandrups bog tager fat i en 
problemstilling, der er meget oppe i 
tiden. Hvor meget skal man blande 
arbejdsliv og privatliv sammen?

Selv er forfatteren, der er kendt 
for en række bøger om ledelse og 
mindfulness, ikke i tvivl. Hun skriver 
bl.a.: “Så længe arbejdspladsen er en betydelig leverandør af aner-
kendelse, fællesskab og mening, så er vores livstilfredshed koblet 
meget tæt på arbejdspladsen. Og da arbejdspladser kommer og 
går (…) og indimellem ikke har brug for os, kommer vi til at lægge 
en meget værdifuld del af livet i nogle hænder, hvis primære for-
mål IKKE er at varetage vores livsglæde”.

Formålet med bogen er at give læserne indblik i, hvad konsekven-
sen er, når vi lader følelserne styre frem for professionalismen, og 
den giver redskaber til at finde styrken til at være herre over dem. 
Men samtidig går den også dybt ned i sine forklaringer på, hvorfor 
det sker. Og det er netop den psykologiske vinkel på den selvopta-
gethed, som præger samfundet, der gør den interessant at læse. 
Det gør den også til tider lidt provokerende og en anelse langtruk-
ken, men pointerne er skarpe.

Stressbegrebet fylder også i bogen. Hun mener, at mange ganske 
simpelt kan undgå følelsen af stress, hvis vi nøjes med at tænke 
på arbejde, mens vi arbejder – og begrænser tankerne om det, 
når vi ikke gør: “Lad være med at gå glip af ungerne, rødvinen, 
vennerne og den smukke udsigt, blot fordi du fylder din mentale 
kapacitet med arbejdsting, der ikke er sket endnu – eller allerede 
har fundet sted”.

Det er en god bog, der tvinger læserne til at reflektere over, hvor-
dan de agerer på deres egen arbejdsplads og forholde sig til, hvad 
der er vigtigt i livet hvornår.

Anmeldt af: Maria Skovbjerg Henriksen, redaktør

VÆR PROFESSIONEL
PÅ JOBBET – LAD FØLELSERNE
BLIVE HJEMME

Boganmeldelse

Som medlem af Frie Funktionærer kan du få medlemsrabat 
hos Designkataloget, der sælger moderne interiør til boligen. 
Her finder du mærker som House Doctor, Nicolas Vahé, Sej 
Design m.fl. og alt lige fra krydderier til lamper og sofaer.

Du får altid 20 % i rabat, og handler du for over 399 kr., er 
fragten gratis. Du har mulighed for at betale varen med det 
samme eller afbetale over tid uden renter og gebyrer.

Login på Mit Frie på f-f.dk og få oplyst den unikke rabatkode 
på designkataloget.dk.

Få 20 % rabat hos
designkataloget.dk

Vidste du, at du kan blive belønnet for 
at sikre dine børn med et fagforenings- 
medlemskab?

Giv dine børn et gratis medlemskab,
så får I hver et SuperGavekort på 200 kr.
Er dine børn i gang med en ungdomsud-
dannelse, kan du sikre dem et gratis 
medlemskab af Frie Funktionærers 
fagforening.

Hjælp til juridiske spørgsmål om fri-
tidsjob, feriepenge eller arbejdsfor-
hold er bare nogle af de ting, dine 
børn får gennem din fagforening.

Vil du høre mere, så ring til os 
på 63 13 86 50.

Har du meldt dine børn
ind GRATIS?
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Hold kroppen 

i gang på kontorstolen

– Læs mere på side 28.

 Vi skal sejre sammen
Selv om Jim Lyngvild kan være en udfordring at arbejde 
sammen med og omtaler sig selv som ”lidt af en vul-
kan”, er han meget bevidst om, at det er i fællesskabet, 
at sejren er størst.

TEMA:
TRIVSEL

 Trivsel i storrumskontoret
Sådan får I storrumskontorerne til at fungere med ny 
indretning og bedre dialog. Janne Skakon, adjunkt ved 
Institut for psykologi på KU, giver gode råd.

16

26

36

“Der er ikke noget galt i at ønske et skulderklap 
fra chefen, men hvis din lykke afhænger af aner-
kendelsen, så bliver det et problem”.
Charlotte Mandrup

 Vær professionel på jobbet
Vi skal lade os styre mindre af følelser og mere af profes-
sionalisme, når vi går på arbejde. Det siger ledelsesråd-
giver Charlotte Mandrup, der bl.a. har skrevet en bog om 
ikke at søge efter livets mening på arbejdspladsen.
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Ud med den faste plads på kontoret og ind med det frie valg. Fremtidens arbejds-
pladser vil blive indrettet på helt andre måder, end vi har været vant til. 

Af Heidi Callesen 

år du i fremtiden går på arbejde, vil kontoret se helt an-
derledes ud, end det gør i dag. For der er nogle klare 
tendenser i forhold til, hvordan vi kommer til at indrette 
os, forklarer fremtidsforsker Liselotte Lyngsø fra Future 
Navigator: 

– Kodeordet er, at det skal være formbart. At indretningen skal 
kunne tilpasses til folks forskelligheder, fx ved at væggene nemt 
kan flyttes rundt, møbler får hjul, eller lys og indeklima tilpasses 
til den, der lige bruger kontoret den dag. 

Men det handler ikke kun om møbler. Faktisk er det hele tanke-
gangen omkring, hvad en arbejdsplads egentlig skal være, der 
forandrer sig. 

– Nye teknologier gør det muligt at holde hologrammøder og 
arbejde mere hjemmefra. Derfor skal arbejdspladsen være et 
attraktivt sted, man vælger til – og det bliver den ved at sætte 
individet i fokus, siger Liselotte Lyngsø. 

LEGO går forrest
Et af stederne, der forsøger at være på forkant med det, er LEGO 
Koncernen, der er i gang med byggeriet til et 52.000 kvadrat-
meter stort nyt hovedkvarter i Billund.

– For os er det utroligt vigtigt at inddrage medarbejderne i,
hvordan kontorerne konkret indrettes, siger Senior Vice President, 
Claus Flyger Pejstrup, og understreger, at der derfor endnu ikke 
er truffet beslutning om den konkrete udformning:  

N

I fremtiden får vi mere  frihed og fællesskab 
– Men fleksibilitet er et nøgleord for os, og vi har tanker om at 

gå væk fra at være låst til sin egen kontorplads og over i, at man 
i stedet sætter sig der, hvor det giver mest mening for den kon-
krete opgave.

Konkret kan det betyde, at bygningerne vil blive indrettet i for-
skellige zoner. I hjørnerne vil der være stilleområder til at fordybe 
sig uden forstyrrelser, mens midten af huset eksempelvis indret-
tes med samarbejdsområder, hvor man kan mødes mere uformelt 
på barstole eller i sofaer. For et af LEGOs målsætninger med det 
nye hovedkvarter er også, at det skal give et endnu større fæl-
lesskab blandt de ca. 2.000 ansatte.

– Det er en del af vores strategi, at opgaver løses på tværs 
af medarbejdergrupper. Derfor skal huset lægge op til, at folk 
mødes på nye måder – mere end man måske gør, når alle har hver 
sin afdeling i hver sin ende af en bygning, fortæller Claus Flyger 
Pejstrup.  

At netop LEGO går forrest i at afprøve nye måder at indrette 
sig på, giver ifølge Liselotte Lyngsø også god mening: 

– Måden man indretter sig på skal jo afspejle den arbejdsplads, 
man er. Og når man laver legetøj og lever af kreativitet, er man 
ekstra forpligtet til også at afspejle det i indretningen. 

Fokus på indeklima 
Men der er også andre tendenser, som i høj grad vil påvirke 
den måde, vi i fremtiden indretter arbejdspladsen på. Ifølge 

10  |  FRIE NR. 1  2017

VI ER SÅ BUND UTAKNEMMELIGE, AT VI LYNHURTIGT VÆNNER OS TIL NOGET. SÅ KAFFE, 
RABATAFTALER OG DEN SLAGS ER BLEVET DET, MAN SOM MINIMUM FORVENTER.
NU SKAL DER MERE TIL, FOR AT DET OPLEVES SOM NOGET EKSTRA.
LISELOTTE LYNGSØ

”
»
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I fremtiden får vi mere  frihed og fællesskab 
Fo

to
:  L

EG
O

 K
on

ce
rn

en

LEGOs 52.000 kvadratmeter store hovedkvarter bliver opdelt i stille- og sam-
talezoner og giver samtidig de ansatte masser af muligheder for at dyrke det 
sociale efter arbejdstid, fortæller Senior Vice President, Claus Flyger Pejstrup. 

                 Foto:  LEGO Koncernen
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Vidste du, 
at vi giver dig
helt særlige 
fordele? 

Se alle dine mange andre fordele på F-F.dk

*For at blive Pluskunde 300 i Alm. Brand Bank behøver du blot at samle lån 
og opsparing hos os på i alt 300.000 kr. Din Lønkonto, NemKonto, Netbank 
og Betalingsserviceaftaler skal være hos os. For at blive Pluskunde i Alm. 
Brand Forsikring, skal du have en Indboforsikring og minimum en af føl-
gende andre forsikringer: Hus- eller Fritidshusforsikring, Ulykkesforsikring 
eller Bilforsikring.
**Den viste rente svarer til en debitorrente på 3,55%. Kræver kreditvurdering 
samt at mindst en i husstanden er medlem af Frie Funktionærer. Renten 
er variabel, tilskrives kvartalsvis og beregnes af hele saldoen. ÅOP udgør 
4,0/4,4/5,3 ved udnyttelse på hhv. 100%/50%/25% ved et samlet kreditbeløb 
på 50.000 kr. med en løbetid på 5 år og etableringsgebyr på 1.000 kr./gratis 
for Pluskunder. Der er ingen omkostninger til sikkerhed og kreditten (A1) 
afdrages som et stående lån. Det samlede beløb, der skal betales tilbage, 
udgør 59.925 kr.

***Den viste rente svarer til en debitorrente på 3,80% og er den laveste 
debitorrente for kunder, hvor mindst en i husstanden er medlem af Frie 
Funktionærer og opfylder kravene til at blive Pluskunde 300. Belåningsgrad: 
Ejerpantebrev til sikkerhed for lånet skal ligge inden for 100% af boligens
værdi. Kræver kreditvurdering. Repræsentativt eksempel på ÅOP: Den årlige 
omkostning i procent (ÅOP) er 4,0 ved et samlet kreditbeløb på 500.000
kr. med en løbetid på 30 år og er inklusiv omkostninger til etablering af ejer-
pantebrev på 510.000 kr. samt afgifter til staten. Renten er variabel, og lånet
afdrages som et annuitetslån med 12 årlige terminer á 2.355 kr. og kvartår-
lige rentetilskrivninger. Det samlede beløb, der skal betales tilbage, udgør 
847.995 kr. Heraf udgør de samlede omkostninger 347.995 kr.

Som medlem af Frie Funktionærer 
og som Pluskunde* i Alm. Brand 
får du fordele på Bank og 
Forsikring. 
Du får bl.a.:

3,5 % 
på kassekredit**

Op til 

25 % rabat 
på dine forsikringer

Boligkredit 
helt ned til 

3,75 %***

Bank | Forsikring | Pension

Ann_Frie funktionærer_feb_2017_215x280mm.indd   2 14-02-2017   13:47:58

Liselotte Lyngsø handler det især om et fokus på indeklima. Det 
har også været vigtigt for LEGO, da de lagde planerne for det nye 
hovedkvarter. 

– Jeg hader selv dårlig akustik, og derfor har vi givet klare in-
strukser om, at vi vil have det bedste udstyr på markedet, fordi   
vi godt ved, at det betyder meget for medarbejdernes trivsel, 
lyder det fra Claus Flyger Pejstrup. 

Nye goder til de ansatte
Noget andet, der også betyder meget for de ansatte, er medar-
bejdergoderne, og her er der ingen tvivl om, at der i fremtiden 
skal mere end god kaffe i maskinen til for at skabe trivsel. 

– Vi er så bund utaknemmelige, at vi lynhurtigt vænner os til 
noget. Så kaffe, rabataftaler og den slags er blevet det, man som 
minimum forventer. Nu skal der mere til, for at det opleves som 
noget ekstra, forklarer Liselotte Lyngsø. 

Ifølge fremtidsforskeren vil kodeordet derfor fremover være 
variation. 

– Tricket er at være meget opmærksom på arbejdsmiljøet og så 
tilbyde forskellige goder på forskellige tidspunkter. Det kan være 
en periode med mindfulness, hvis man har meget travlt, eller 

ekstra sund mad, hvis det er den interesse, de ansatte har. Det 
afgørende er bare, at det løbende skiftes ud, så der er noget for 
enhver smag.  

Det er noget, de i høj grad også har tænkt over hos LEGO. Derfor 
er de gået all in på medarbejderforkælelse og får i det nye hoved-
kvarter et helt hus til de ansatte, hvor de kan dyrke sport, nyde 
wellness, gå til koncerter, tage madlavningskurser og meget 
mere. 

– Idéen er at skabe et uformelt samlingssted til at mødes med 
kolleger udenfor arbejdstid, fordi vi gerne vil give plads til, at 
man kan dyrke relationerne til hinanden, forklarer Claus Flyger 
Pejstrup. 

Han kalder det juvelen i det nye byggeri og fremhæver det også 
som et eksempel på, hvordan LEGO netop forsøger at lytte til de 
ansattes ønsker og indrette fremtidens arbejdsplads efter det. 

– Både fordi vores værdigrundlag er, gerne at ville gå et lille 
skridt ekstra, men også fordi vi vil være et stærkt brand i forhold 
til at beholde og tiltrække dygtige medarbejdere. Det skal være 
sjovt at gå på arbejde og noget, man ser frem til, og de rammer 
håber vi, det nye hovedkvarter kan skabe.   n
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Formbar indretning og fleksibilitet for den enkelte skal gøre fremtidens arbejdspladser attraktive, forudser Liselotte Lyngsø.
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Vidste du, 
at vi giver dig
helt særlige 
fordele? 

Se alle dine mange andre fordele på F-F.dk

*For at blive Pluskunde 300 i Alm. Brand Bank behøver du blot at samle lån 
og opsparing hos os på i alt 300.000 kr. Din Lønkonto, NemKonto, Netbank 
og Betalingsserviceaftaler skal være hos os. For at blive Pluskunde i Alm. 
Brand Forsikring, skal du have en Indboforsikring og minimum en af føl-
gende andre forsikringer: Hus- eller Fritidshusforsikring, Ulykkesforsikring 
eller Bilforsikring.
**Den viste rente svarer til en debitorrente på 3,55%. Kræver kreditvurdering 
samt at mindst en i husstanden er medlem af Frie Funktionærer. Renten 
er variabel, tilskrives kvartalsvis og beregnes af hele saldoen. ÅOP udgør 
4,0/4,4/5,3 ved udnyttelse på hhv. 100%/50%/25% ved et samlet kreditbeløb 
på 50.000 kr. med en løbetid på 5 år og etableringsgebyr på 1.000 kr./gratis 
for Pluskunder. Der er ingen omkostninger til sikkerhed og kreditten (A1) 
afdrages som et stående lån. Det samlede beløb, der skal betales tilbage, 
udgør 59.925 kr.

***Den viste rente svarer til en debitorrente på 3,80% og er den laveste 
debitorrente for kunder, hvor mindst en i husstanden er medlem af Frie 
Funktionærer og opfylder kravene til at blive Pluskunde 300. Belåningsgrad: 
Ejerpantebrev til sikkerhed for lånet skal ligge inden for 100% af boligens
værdi. Kræver kreditvurdering. Repræsentativt eksempel på ÅOP: Den årlige 
omkostning i procent (ÅOP) er 4,0 ved et samlet kreditbeløb på 500.000
kr. med en løbetid på 30 år og er inklusiv omkostninger til etablering af ejer-
pantebrev på 510.000 kr. samt afgifter til staten. Renten er variabel, og lånet
afdrages som et annuitetslån med 12 årlige terminer á 2.355 kr. og kvartår-
lige rentetilskrivninger. Det samlede beløb, der skal betales tilbage, udgør 
847.995 kr. Heraf udgør de samlede omkostninger 347.995 kr.

Som medlem af Frie Funktionærer 
og som Pluskunde* i Alm. Brand 
får du fordele på Bank og 
Forsikring. 
Du får bl.a.:

3,5 % 
på kassekredit**

Op til 

25 % rabat 
på dine forsikringer

Boligkredit 
helt ned til 

3,75 %***

Bank | Forsikring | Pension

Ann_Frie funktionærer_feb_2017_215x280mm.indd   2 14-02-2017   13:47:58
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Et af de mest brugte ord i 
dag er ”stress”. Men der er 
stor forskel på, om man har 
travlt, eller man er stres-
set. Her får du gode råd til              
at undgå stressfælden.

Af Karrierefokus

et kan ikke undgås, at man i løbet 
af karrieren oplever perioder, hvor 
man er ekstra presset. Det er ikke 
noget, man tager skade af, hvis 
man blot håndterer det rigtigt. 

Typisk er følelsen stærkest, når man ikke 
selv har indflydelse på planlægningen af 
sin hverdag og mister overblikket.

En god strategi er at opstille nogle regler 
for dig selv, som du kan strukturere din 
hverdag efter. På den måde er du bedre 
væbnet til at klare presset.

D
2. Prioriter dine opgaver – og få 
godkendelse

Når du har et godt overblik over din tid 
og dine opgaver, har du også bedre 

mulighed for at fortælle kolleger, 
hvornår de kan forvente, at du 

har plads til nye opgaver.

Kommer der en hasteop-
gave, der er vigtigere end 

de øvrige, du har i kalen-
deren, kan du og chefen 

i samarbejde prioritere 
de opgaver, der så må 
vige pladsen.

3. Undgå snak i krogene
I flere virksomheder er det kulturen, at 
medarbejderne taler om, hvor travlt de 
har. Det er selvforstærkende. Undgå at 
piske en stemning op – det er helt natur-
ligt, at alle har travlt, i hvertfald i perio-
der.

Har du ikke travlt, kan det være, at der er 
for mange ressourcer til rådighed. Så det 
behøver ikke at være en dårlig ting, at du 
har en travl hverdag.

5. Forhold dig til 5 vigtige 
faktorer
Kost – Rygning – Alkohol – Motion – Søvn. 
Spis ordentligt – gerne uforarbejdet mad, 
det giver energi. Undgå stimulanser så-
som: Kaffe, tobak og alkohol. Få motion 
på skemaet mindst 3 gange pr. uge. Sørg 
for at få sovet nok og undgå elektroniske 
medier før sengetid.

6. Sådan løser du opgaverne
Udfør de vanskelige opgaver først. Klip 
de ubehagelige opgaver over i flere dele. 
Indbyg belønninger til dig selv undervejs.

4. Få småopgaverne fra hånden, 
så de ikke fylder
Har du opgaver, der kan løses på få minut-
ter, så løs dem hurtigst muligt. Måske ind-
imellem de store, tidskrævende opgaver.

Småopgaver har en tendens til at blive 
syltet og give dårlig samvittighed. 

1. Planlæg i videst muligt omfang 
dine opgaver i din kalender
I dag har de fleste en elektronisk kalen-
der, hvor vi kan sætte tid af til løsning af 
opgaver. 

Sørg for at sætte realistisk tid af til løs-
ning af de opgaver, du har liggende – og 
de tilbagevendende opgaver. Sådan kan 
du synliggøre eventuel tid til løsning af ad 
hoc opgaver – for de kommer. 

TRIN
til en mindre presset 

ARBEJDSDAG6
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Af Heidi Callesen

ra erstatningssager til flere hund-
rede tusinde eller uenighed med en 
arbejdsgiver over få hundrede kro-
ner. I 2016 har Frie Funktionærers 
jurister ført mange forskellige 

sager, der samlet set er endt med knap 15 
millioner kroner tilbage til medlemmerne.   

– Vi har ikke nogen bagatelgrænse eller 
regel for, hvor stort et beløb der skal være 
tale om, før vi går ind i sagen. Det vigtig-
ste for os er at stå til rådighed og føre de 
sager, som er vigtige for medlemmerne, 
siger chef for den juridiske afdeling, Claus 
Carstensen. 

F
Men selvom de førte sager sidste år endte 
på et lavere beløb end både de 20,3 mil-
lioner i 2015 og året før, så er det faktisk i 
sidste ende en positiv nyhed:  

– Det vidner om, at det går bedre med 
samfundsøkonomien, og at 2016 har været 
et roligere år at være ansat. Der har fx 
været færre konkurser, som er nogle af de 
sager, vi har mange af, og det afspejler sig 
selvfølgelig også i tallet, forklarer Claus 
Carstensen.  

Succes og færre penge 
En af dem, der sidste år fik hjælp af Frie 
Funktionærers jurister var varmeværks-
leder Frank Grønhøj. Da han blev uberet-
tiget bortvist fra sin arbejdsplads, lagde 

Frie Funktionærer sag an ved retten, 
og i april 2016 endte det med en sejr og 
360.000 kroner til medlemmet. 

– Jeg er selvfølgelig glad for at få de 
penge, jeg har ret til, men også for at dom-
men gav mig en oprejsning og gav mig ret 
i, at bortvisningen var uberettiget, lød det 
dengang fra Frank Grønhøj.  

I juridisk afdeling er håbet, at 2017 byder 
på mange flere af den slags succeshisto-
rier, men ikke nødvendigvis flere penge.

– Et højere beløb er også et tegn på, at 
flere af vores medlemmer er i knibe. Det er 
vi jo ikke interesserede i, og derfor krydser 
vi fingre for, at det i 2017 kommer endnu 
længere ned, siger Claus Carstensen.   n

Færre penge til
medlemmerne
er GODT NYT

DET VIDNER OM, AT DET GÅR BEDRE MED SAMFUNDSØKONOMIEN, OG AT 2016 HAR VÆRET ET
ROLIGERE ÅR AT VÆRE ANSAT. DER HAR FX VÆRET FÆRRE KONKURSER, SOM ER NOGLE AF DE
SAGER, VI HAR MANGE AF, OG DET AFSPEJLER SIG SELVFØLGELIG OGSÅ I TALLET.
CLAUS CARSTENSEN

”

Fra over 20 til kun knap 15 millioner kroner. Frie Funktionærer hentede i 2016
færre penge hjem til medlemmerne end årene før – men årsagen er positiv. 

FAKTA: 
Så mange millioner skaffede

Frie Funktionærer
til medlemmerne: 

2014: 19,3 mio. 
2015: 20,3 mio. 
2016: 14,9 mio. 
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Ifølge Jim Lyngvild deler han folk i to 
lejre. Enten elsker eller hader de ham. 
Med årene har han lært at lade være 
med at se det som et nederlag, at det 
ikke er alles hjerter, man kan vinde.
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im Lyngvild er en mand, der kan få ting til at ske. Det 
vidner hans karriere tydeligt om. Den danske designer 
indtog sidste år Kina med sin pelskollektion i et gigantisk 
modeshow i Shanghai i samarbejde med Kopenhagen 
Fur. Han deltog også i et af landets mest populære tv-

programmer, hvor over 200 millioner kinesere så med. Her kon-
kurrerer designere om at lave modetøj. Han solgte efterfølgende 
sin tøjkollektion for over 61 millioner danske kroner. Beløbet 
donerede han til syge børn i Kina. Herhjemme har han bl.a. skabt 
Bryggeriet Frejdahl og cremefirmaet Raunsborg. Man fornemmer 
tydeligt succesen i de projekter, Jim Lyngvild vælger at lægge sine 
kræfter i. Hvad det er, der driver ham til succes efter succes, er 
han ikke i tvivl om. Arbejdet skal være en leg.

– Mange af de ting, jeg laver, er dødsens alvorlige og involverer 

J

»
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Af Maria Skovbjerg Henriksen  •  Foto: Bo Nymann

Mød designeren og provokatøren Jim Lyngvild, der insisterer på
at lege sig gennem sine arbejdsdage, til en ærlig snak om,

hvad der skal til for at trives – både på jobbet og i livet.

mange millioner kroner. Det er gigantiske budgetter, jeg opererer 
med, når jeg fx arbejder for Kopenhagen Fur, men personligt er 
jeg ligeglad. Regneark interesserer mig ikke, det må nogle andre 
med bedre forstand tage sig af. Jeg vil have lov til at lave det, jeg 
gør, ud fra et legende hjerte.

Et legebarn
Forkromede karriereplaner har Jim Lyngvild aldrig haft. I det hele 
taget synes han, det er dybt åndsvagt at spørge om, hvad han 
drømte om som barn.

– Hvorfor spørger voksne altid børn om det? Når man er barn, 
er hver dag den vigtigste dag i ens liv, og der er ingen konse-
kvenser af noget som helst. Altså, jeg vil da bare have lov til 
at klatre i det der træ og falde ned fra det! Det er det, der 

TEMA  | Trivsel | 
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betyder noget, lyder det en smule 
forarget fra manden, der på sin egen 

måde stadig lever som det legebarn, 
han beskriver. 

Det er mere vigtigt for ham, at han kan 
mærke de mennesker, han skal arbejde 
sammen med i sit hjerte, end hvor flot 
et CV, de har. Men det kan godt give 
udfordringer at have et så venskabeligt 
forhold til kollegerne, og derfor vil Jim 
Lyngvild heller ikke være direktør for 
noget:

– Det egner jeg mig ikke til. Jeg ved, 
at jeg er mega svær at arbejde sam-
men med. Jeg kan godt være lidt af en 
vulkan, men samtidig har jeg heller 
ikke problemer med at sige undskyld, 
hvis jeg er kommet til at træde nogen 
over tæerne, forklarer han og er meget 
bevidst om, at det at møde modstand, 
motiverer ham:

– Sidder jeg med en samarbejds-
partner, der bare roser og synes, at alt, 
hvad jeg laver er fedt, så ved jeg fra 
starten, at vi ikke skal arbejde sammen. 
Men når jeg sidder overfor et menne-
ske, hvor jeg kan mærke, at jeg lige skal 
ses an, så tænder jeg! Så skal jeg edder 
sparkeme bevise, hvad jeg kan, siger 
han og trommer sine tatoverede hæn-
der ivrigt ned i plankebordet, så man 
ikke er i tvivl om, at det i grunden er 
præcis den følelse, der har drevet ham 
frem. Drengen fra Vestegnen, med en 
kærlig mor, men ingen penge og store 
personlige udfordringer, der blev til en 
succesfuld forretningsmand.

– En af de ting, jeg får mest ros for er, 
at jeg aldrig gir op. Jeg er en korkprop. 
Du kan godt trække mig ned under van-
det, og jeg kan godt blive ked af det, 
men jeg hopper lige så hurtigt op igen, 
konstaterer han.

Fællesskab er afgørende
Selv om Jim Lyngvild ikke lægger skjul 
på, at han altid kan og vil lykkes med de 
ting, han sætter sig for, så er arbejds-
glæden størst i fællesskabet, siger han 
og forklarer:

– I april 2016, hvor jeg lavede verdens 
største modeshow i Kina, spillede alle 
sammen med respekt for hinanden og 
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fokus på målet. Hende der laver brochuren, 
ham der står for stylingen, mig der har 
designet. Når vi spurter af sted sammen 
mod det samme mål … nøj hvor jeg elsker 
det … det er en eksplosion af energi og 
kreativitet. Det er jo ikke fedt at krydse 
målstregen og kigge tilbage og opdage, at 
halvdelen af teamet ikke er kommet med. 
Så har du ikke vundet en skid! 

Man kan ikke elskes af alle
I det hele taget fascinerer det Jim Lyngvild, 
hvor forskellige vi er som mennesker og 
hvad der skal til, for at vi bliver motiveret 
og trives.

– På overfladen er vi nærmest ens, men 
vi er dybt forskellige inden under, ift. hvad 
der gør os kede af det, glade eller motive-
rer. Der skal man bruge tid på at lære sine 
kolleger at kende og finde ud af, hvad der 
får dem til at gå den ekstra mil for en.
Dog er Jim Lyngvild også meget bevidst om, 
at man ikke kan eller skal være bedste ven-
ner med alle på sin arbejdsplads for enhver 
pris. Så må man i stedet hæve sig over det 
og få det bedste ud af situationen ved at 
holde fokus på målet i stedet.

– Hvis dig og Ulla bare ikke fungerer sam-
men, så lad være med at prøve at skabe 
en tæt relation til hende. Så nyd, at du 
fungerer super godt med Bent og lad være 
med at se det som et nederlag, at der er 
nogles hjerter, du ikke kan vinde. Og er der 
en, der kan skrive under på det, så er det 
Jim Lyngvild. Jeg deler virkelig folk i to lejre. 
Enten ELSKER eller HADER de mig! Der er 
garanteret nogle, der slet ikke vil åbne det 
her magasin, fordi jeg er på forsiden, siger 
han og griner.

På tide at geare ned
Selv om legebarnet Jim Lyngvild allerede 
karrieremæssigt har klatret igennem en 
skov af træer og fået nogle knubs på vejen, 
så har han gjort det så godt, at han nu som 
38-årig godt kan læne sig tilbage og leve af 
sin indtjening. Men det har ikke været uden 
omkostninger. 

– Jeg skal ikke være den, der råder nogen 
til et mindre stresset liv, for jeg arbejder 
så hårdt og så længe, at min krop pludselig 
bare kollapser, og jeg brækker mig i tre 
dage og skal til lægen og have morfinind-
sprøjtninger.

Af samme grund stoppede Jim Lyngvilds 
mand, Morten Paulsen, også som direktør 
i cremefirmaet Raunsborg ved årsskiftet. 
Det har været 4 år med alt for meget fart 
på for dem begge, og nu skal de bruge 
noget tid på at finde ud af, hvad livet så skal 
byde på.

– Jeg har altid tillagt mit arbejdsliv enormt 
stor værdi. Når jeg nu lancerer den her 
whisky med verdens største whiskyfirma 
eller laver verdens største modeshow eller 
sælger min cremevirksomhed og får 100 
millioner for den, så har jeg haft en ide om, 
at livet bliver bedre og nemmere, men lige 
nu – i dag – ved jeg, at det ikke er rigtigt.

Jeg bliver ikke lykkeligere. Jeg er stadig 
bare mig, og går jeg i graven i morgen, fun-
gerer verden stadig. Jeg er ligeglad med at 
være blevet til noget, men ingen kan sige, 
at jeg ikke er blevet til nogen.  n
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I
Om Jim Lyngvild:

38 år. Designer og modekommentator 
og realitystjerne. Har bl.a. vundet 
Master Chef og Zulu Djævleræs. 
Bor sammen med sin mand Morten 
og parrets to hunde i sin selvdesig-
nede vikingeborg ”Ravnsborg” på 
Sydvestfyn.

Jim Lyngvild i hjertet af sin store vikinge-
borg, hvis interiør er en synsoplevelse 
ud over det sædvanlige med et mix af nye 
møbler, antikviteter og udstoppede dyr.
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Danmarks bedste arbejds  plads har ingen regler
Af Maria Skovbjerg Henriksen

IT-virksomheden Daxiomatic er kåret som Danmarks bedste i sin kategori. Få et indblik
i virksomheden, der hverken tror på chefer eller regler for reglens skyld, men drives af
formål, tillid og frihed. 

TEMA  | Trivsel |  

De tre kolleger Jan Pedersen, Pia Tasior og Brian Warming 
elsker deres arbejdsplads. Her er de samlet omkring møde-
bordet, hvor kollegerne i afdelingen i Roskilde også kan 
være med live på storskærm. 



et lyder næsten for utroligt til at 
være sandt, men hos Daxiomatic 
er der ingen fokus på fakturering 
eller mål. Der er heller ingen perso-
nalehåndbog eller overordnede, og 

arbejdstiden … den er der ingen, der tjekker.
–  Når vi siger, at virksomheden bygger 

på frihed og tillid, så er det ikke bare fine 
ord i teorien, forklarer Pia Tasior, der bærer 
den flotte titel ” Good Karma Officer” hos 
Daxiomatic.

Frihed og selvledelse er nøgleord
Hun og hendes ca. 40 øvrige kolleger i virk-
somhedens kontorer i Odense og Roskilde 
er ikke drevet af bundlinje og vækst, men 
af formål før profit. Det lyder måske alter-
nativt, men ikke desto mindre har virksom-
heden, der blev grundlagt i 2010, firdoblet 
deres omsætning siden 2012 og vundet en 
Gazelle-pris. Her er ingen sælgere, og når 
Daxiomatic implementerer IT-løsninger til 
deres kunder, så har de heller ingen bin-
dende kontrakter. Det er uhørt i den ellers 
hårde branche, men det er der en grund til, 
forklarer Pia Tasior:

– Når vi siger til vores kunder, at samar-
bejdet kan opsiges igen i løbet af 24 timer, 
viser vi dem, at de kan have tillid til os. 
Samtidig holder det vores konsulenter og 
udviklere skarpe. Vi skal gøre vores bedste 
hver eneste dag og yde en service, der gør, 
at vores kunder bliver så glade for sam-
arbejdet, at de anbefaler os til andre. Det 
ansvar deler alle på fuldstændig lige fod, 
og derfor har vi heller ingen chefer, vi skal 
referere til.

Af netop den grund har Daxiomatic udviklet 
sig til en arbejdsplads for dedikerede og 
ambitiøse kolleger, der er drevet af det for-
mål at dele deres viden og yde deres bed-
ste. Det kræver fuld tillid, frihed og ansvar 
– det får man som ansat her.

D
Fokus på formålet
Seniorkonsulent Brian Warming, der tidli-
gere har været chef i IT-branchen for flere 
af Daxiomatics partnerne, er nu på tredje 
år ansat hos Daxiomatic og elsker det.

– I de organisationer, hvor jeg har været, 
har ønsket om frihed været der, men i 
sidste ende har det været for svært at få 
fokus væk fra profit. Det kræver mod at 
give helt slip på kontrollen og tro på, at den 
enkelte tager ansvar, men det virker her, 
fordi vores fokus ikke er fakturering, men 
udelukkende at gøre vores kunder tilfredse.

Hans kollega Jan Pedersen er enig. Hjem-
me arbejde har været et vigtigt parame-
ter for fleksibilitet hos ham, men hos 
Daxiomatic er det ikke længere afgørende.

– Det bedste ved at være ansat her er 
følelsen af at være med på holdet. Jeg glæ-
der mig til at komme af sted om morgenen 
og bliver mødt af kolleger med det samme 
drive. Vi konkurrerer ikke mod hinanden, 
vi sparrer, og vi tør at bede hinanden om 
hjælp, og det er den synergi, der gør, at vi 
holder hinanden skarpe.

Good karma officer, Pia Tasior, er HR-an-
svarlig hos Daxiomatic. For hende er det 
vigtigt i ansættelsesprocessen at finde nye 
kolleger, der hellere selv vil tage ansvar end 
at blive styret af en leder. For de findes nem-
lig ikke her.
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Danmarks bedste arbejds  plads har ingen regler

VI HAR EN MEGET ÅBEN FEEDBACK-KULTUR. VI SKAL KUNNE 
FORTÆLLE HINANDEN, HVIS DER ER NOGET, DER IKKE FUNGE-
RER ELLER KAN GØRES BEDRE, OG VI BLIVER TRÆNET I BÅDE 

AT GIVE OG MODTAGE FEEDBACK.
PIA TASIOR 

”
»



TEMA  | Trivsel |  

En arbejdsfamilie
Det at bruge hinanden og hjælpe hinan-
den frem er også en af grundene til, at Pia 
Tasior taler om sine kolleger som sin DAX-
familie. 

– Vi har en meget åben feedback-kultur. 
Vi skal kunne fortælle hinanden, hvis der 
er noget, der ikke fungerer eller kan gøres 
bedre, og vi bliver trænet i både at give og 
modtage feedback. Når vi har skåret chef-
rollen væk, betyder det også, at kollegerne 
skal være i stand til selv at løse deres ud-
fordringer i hverdagen.

Intet er hemmeligt
Hver fredag holder Daxiomatic ”symbiose”. 
Et møde, hvor alle er samlet og bliver op-
dateret på, hvad kollegerne laver, og om 
nogen er kørt fast i en opgave og har brug 
for hjælp, mens andre måske deler en suc-

cesoplevelse. Det skaber ifølge Pia Tasior  
et nærvær, der gør, at ingen sidder alene, 
men alle har en bevidsthed om, at opgaver-
ne løftes i fællesskab. Der er fuldstændig 
åbenhed, og det gælder alt i virksomheden.

– Alle kolleger kan se, hvad vi omsætter 
for og har til rådighed, og med den indsigt 
kommer et ansvar. Kollegerne skal selv 
forholde sig til, om der fx er råd til, at de 
kan komme på kurser og få nye gadgets, 
men de skal samtidig vise hensyn til andre, 
så midlerne fordeles rimeligt. Vi har ingen 
godkendelsesproces, men vi kan sige, at vi 
har en indsigt og ansvarsproces, fortæller 
Pia Tasior.

Erfaringen er, at det virker. Samme tilgang 
er der også til ferie og barsel.

– Jeg spørger de kolleger, der skal på bar-
sel, hvad de har brug for, og så laver vi en 

individuel aftale ud fra det. Det kan være 
meget forskelligt, om de ønsker en lang 
eller kort barsel, eller måske en ugentlig 
fridag i en periode.

En flok glade idioter
Brian Warming og Jan Pedersen er ikke i 
tvivl om, at de er ansat på Danmarks bedste 
arbejdsplads. Det er ikke lønnen, der driver 
dem. Heller ikke den fælles overskudsde-
ling. Det er friheden, det sociale sammen-
hold og den faglige udvikling.

– Hvis du drømmer om at blive sherif, så 
er det her den helt forkerte arbejdsplads. 
Grunden til, at Daxiomatic fungerer så 
godt, er nok bare fordi, vi er en flok glade 
idioter, der elsker at gå på arbejde og ikke 
kan finde ud af at sige nej, griner Brian 
Warming.  n

I
Vindere af Danmarks bedste 
arbejdsplads 2016
Danmarks Bedste Arbejdspladser er 
blevet udnævnt af Great Place to Work 
siden år 2000 og er inddelt i tre kate-
gorier.

Daxiomatic vandt titlen i kategorien 
’Mindre arbejdspladser’

Middelfart Sparekasse vandt titlen 
i kategorien ’Mellemstore arbejdsplad-
ser’

Revisionsfirmaet Beierholm vandt 
titlen i kategorien ’Store arbejdsplad-
ser’.

Prisen uddeles på baggrund af en    
anonym trivselsundersøgelse blandt 
ca. 30.000 ansatte i 128 danske virk-
somheder samt en kulturprofil, der 
bliver udarbejdet af virksomheden. En af de ting, som Brian Warming og Jan Pedersen er mest glade for ved Daxiomatic er den 

tætte faglige sparring, de har med deres kolleger. Det at kunne gøre hinanden bedre og
tage ansvar giver arbejdet stor værdi for dem.
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Hvis man googler trivsel, får man ikke mindre end 3,3 mio.
resultater. Det er udtryk for, at mange interesserer sig for
emnet, men er det noget, din fagforening skal blande sig i?

flikter med kolleger eller chefer, trusler fra 
kunder og samarbejdspartnere eller andre 
ubehagelige forhold.

Dårlig trivsel på en arbejdsplads er selvføl-
gelig i vid udstrækning ledelsens ansvar, 
men som du måske ved, er det en del af 
Frie Funktionærers vision som fagforening 
især at henvende sig til ”funktionærer, der 
ønsker at tage ansvar for eget arbejdsliv”. 
Det betyder blandt andet, at vi mener, at 
man som medarbejder også har et ansvar 
for at bidrage til både kollegernes og sin 
egen trivsel. Det kan man gøre ved at tage 
fat på og italesætte de problemer, der ud-
løser den manglende trivsel. 

Lad os hjælpe
Somme tider er det, trods de bedste inten-
tioner, imidlertid ikke nok, hvis man er hav-

t trivsel og arbejdsglæde er en vig-
tig del af en god arbejdsplads, kan 
der ikke herske tvivl om, selvom det 
hverken står beskrevet i ansæt-
telseskontrakten eller funktionær-

loven. Det betyder, at Frie Funktionærer 
som fagforening sjældent kan bruge den 
juridiske værktøjskasse, hvis vi får med-
lemshenvendelser om dårlig trivsel på 
en arbejdsplads. Men heldigvis har vores 
konsulenter ofte andre muligheder for at 
hjælpe berørte medlemmer.

Trivsel er et fælles ansvar
Dårlig trivsel på arbejdspladsen kan skyl-
des mange ting, fx stress, mobning, kon-

A
Af Jørgen G. Jørgensen, direktør

VI SKAL ALLE SAMMEN VÆRE SÅ MANGE ÅR PÅ ARBEJDSMAR-
KEDET, AT VI ROLIGT KAN STILLE DET KRAV TIL BÅDE OS SELV OG 
VORES ARBEJDSGIVER, OM VI SKAL TRIVES PÅ JOBBET – ELLERS 
BLIVER DET FOR SURT.
 JØRGEN G. JØRGENSEN

Skal vi som fagforening
interessere os for trivsel 
på arbejdspladsen?

net i en svær situation. Der kan man bruge 
sit medlemskab af Frie Funktionærer. Fx 
kan du tale din situation igennem med en 
af vores erfarne konsulenter – også selv 
om det ikke handler om noget juridisk. De 
samtaler kan godt give inspiration til, hvor-
dan man kommer videre. Det kunne være 
en samtale med udgangspunkt i, hvordan 
man mest hensigtsmæssigt får taget hul 
på problemerne over for chefer eller kol-
leger eller måske inspiration til, at det er 
tiden at overveje et jobskifte.

Vi skal alle sammen være så mange år på 
arbejdsmarkedet, at vi roligt kan stille det 
krav til både os selv og vores arbejdsgiver, 
at vi skal trives på jobbet – ellers bliver det 
for surt, uanset hvor fin en titel, der følger 
med stillingen, eller hvor god lønnen eller 
personalegoderne er.  n

”

| Det FRIE ord | 
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Hvad er et godt arbejds  miljø for dig? 
Zahra Rubayi, 18 år, Odense, studerende

Det betyder meget, at min arbejdsplads geografisk ligger tæt på, hvor 
jeg bor. Men det er også vigtigt for mig, at der ikke bliver gjort forskel på, 
om man har en anden etnisk baggrund end dansk. 

Hvad kan din arbejdsgiver gøre for at skabe et godt arbejdsmiljø? 
Jeg synes, det er vigtigt, at min chef skaber nogle sociale aktiviteter og 
ikke bare sidder på sit kontor isoleret fra sine medarbejdere. For at jeg 
føler mig som en del af et team, er det sociale fællesskab vigtigt.     

Maria Rasmussen, 30 år, København, studerende 

Det er vigtigt for mig, at der er frihed inden for mit arbejdsområde, og at der er til-
lid til mig som person. Der skal være plads til individualitet, og vi medarbejdere skal 
ikke bare ses som maskiner, men derimod som vigtige personer for virksomheden. 

Hvad kan din arbejdsgiver gøre for at skabe et godt arbejdsmiljø? 
En åben indstilling og lydhørhed over for sine ansatte er meget vigtig. I dag ligger 
der et stort pres på mange ansatte, og derfor synes jeg man skal have mere fokus 
på stress. Så ville man måske kunne undgå, at så mange blev ramt, hvis man gjorde 
mere i at forebygge det.   

Mervin Botros, 23 år, Odense, butikschef

For et godt arbejdsmiljø er det vigtigt, at jeg har nogle gode og fleksible medarbejdere. 
Et godt fællesskab og fælles interesser er vigtige inden for vores branche og for den 
fælles forståelse for faget.  

Hvad kan din arbejdsgiver gøre for at skabe et godt arbejdsmiljø? 
Jeg er selv chef i en butik, og for mig har det været vigtigt at prioritere oplæringen af 
medarbejderne løbende. Jeg står også altid til rådighed for mine medarbejdere, hvis de 
skulle få brug for mig. 

Hvad kan din arbejdsgiver gøre, for at skabe et godt arbejdsmiljø? Vi har spurgt en række 
danskere om, hvad et godt miljø på arbejdspladsen betyder for deres trivsel. 

Af Heidi Callesen
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GOD KEMI OG GENSIDIG RESPEKT HAR STOR
BETYDNING FOR MIG, FOR MINE KOLLEGER ER IKKE 

BARE KOLLEGER, MEN OGSÅ GODE KAMMERATER. 
MADS SCHMIDT

”

Hvad er et godt arbejds  miljø for dig? 
Mads Schmidt,
24 år, Odense, salgsassistent

Gode kolleger og fleksibilitet i forhold til 
vores vagtplanlægning er vigtigt for mig. 
Men god kemi og gensidig respekt har 
også stor betydning, for vi er ikke bare 
kolleger, men også gode kammerater. 

Hvad kan din arbejdsgiver gøre for at 
skabe et godt arbejdsmiljø? 
Det sociale betyder meget for mig, så det 
er dejligt, at min chef tager initiativ til, at 
vi mødes udenfor arbejdstiden og laver 
noget sammen. 

Johan Narholt, 
42 år, København, teknisk chef

Det er vigtigt, at medarbejderne trives, 
og at man som leder lytter til sine an-
satte. Der skal være plads til at ytre sig 
og komme med ideer. Man skal huske, at 
medarbejderne ER virksomheden, så deres 
trivsel er vigtig. 

Hvad kan din arbejdsgiver gøre for at 
skabe et godt arbejdsmiljø? 
Hvis man som arbejdsgiver er den bedste 
udgave af sig selv, samt i konstant udvik-
ling, så er jeg sikker på, at man har lagt 
rammerne for et godt arbejdsmiljø. Jeg  
plejer at sige ”der skal en verdensmester 
til at skabe en verdensmester”. 

Pia Schweers, 67 år, Odense, pensionist 

Gode kolleger samt ledere, der tog ansvar og lyttede, betød meget for mig, da 
jeg var på arbejdsmarkedet. Ordentlige arbejdsforhold som gode ergonomiske 
forhold og kantineordning har i min optik også stor betydning for en god triv-
sel på arbejdspladsen. 

Hvad kan din arbejdsgiver gøre for at skabe et godt arbejdsmiljø? 
Muligheden for fleksible arbejdstider har været vigtigt for mig, da jeg altid har 
prioriteret familielivet højt, så det betød meget for mig, at det var muligt.   



TEMA  | Trivsel |  

Af Heidi Callesen 

Mange forstyrres så meget af støj i åbne kontorer, at de yder mindre og
laver flere fejl. Men en god dialog og bedre indretning kan løse problemet. 

et kan være svært at koncentrere 
sig, når kollegernes telefoner kimer, 
og sidemanden klaprer løs på com-
puteren. 

– Støj og afbrydelser giver en uro, som 
mange oplever som forstyrrende. Hjernen 
får simpelthen ikke ro til at arbejde, og der-
for tager det længere tid, forklarer Janne 
Skakon, der er adjunkt ved Institut for psy-
kologi på Købehavns Universitet. 

Ifølge en undersøgelse, som Analyse 
Danmark har lavet for Ugebrevet A4, ople-
ver 60 procent af ansatte i åbne kontorer, 
at koncentrationen svækkes af kollegernes 

D
sniksnak og andre forstyrrelser, mens 35 
procent fortæller, at det får dem til at lave 
fejl. 

– Det siger næsten sig selv, at når man 
hele tiden bliver afbrudt, så kommer man 
ikke ind i et flow med opgaven. Hjernen kan 
ikke både løse et komplekst problem og 
forholde sig til øvrige input på samme tid 
– derfor mister vi koncentrationen, siger 
Janne Skakon. 

Slug kamelen 
Men for mange ansatte er de åbne kontor-
landskaber bare en forudsætning, man må 
affinde sig med. 

DIALOG
SKABER TRIVSEL PÅ STORRUMSKONTORER

– Mange virksomheder kan med stor-
rumskontorer spare 30 procent på kvadrat-
meteromkostningerne. Derfor nytter det 
ofte ikke noget at protestere – i stedet bør 
man lægge energien i at søge indflydelse 
på indretningen og de fælles spilleregler. 

For ifølge Janne Skakon er der mange 
ting, man kan gøre for at skabe mere triv-
sel på et stort kontor.

– Det handler både om at sikre en god 
og lyddæmpende akustik, men også om 
at dele rummet op i mindre områder, fx 
en stillezone og et område med mere fri 
samtale og faglig udveksling, siger hun og 
fortsætter: 
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GODE RÅD: Skab et bedre kontormiljø 
Luft ud:
Computere, lamper og 
mennesker genererer 
varme. Derfor er det 
vigtigt at få frisk luft ind 
i lokalet. 

Hold orden:
Bunker af papirer og 
rod gør det svært at 
fjerne støv og skidt. 1 2



DET SIGER NÆSTEN SIG 
SELV, AT NÅR MAN HELE 
TIDEN BLIVER AFBRUDT, 

SÅ KOMMER MAN IKKE IND 
I ET FLOW MED OPGAVEN. 
HJERNEN KAN IKKE BÅDE 

LØSE ET KOMPLEKST PRO-
BLEM OG FORHOLDE SIG TIL 

ØVRIGE INPUT PÅ SAMME 
TID – DERFOR MISTER VI 

KONCENTRATIONEN.
JANNE SKAKON 

”

Det er dialogen både mellem de ansatte og 
med ledelsen, der skaber trivsel på stor-
rumskontorer, siger adjunkt ved Institut 
for psykologi på Københavns Universitet, 
Janne Skakon.

– Det vigtigste er at få talt om udfordrin-
gerne og klarlagt nogle spilleregler, så flest 
trives bedst muligt. 

Dialog er vejen til succes 
Med de rette forhold kan der ifølge Janne 
Skakon også være klare fordele ved stor-
rumskontorer.

– Vi er i stigende grad afhængige af kol-
leger, når arbejdsopgaver løses, og derfor 
er samarbejdet, og det at sidde i nærheden 
af hinanden, afgørende. Informationer ud-
veksles hurtigere, og opgaver løses mere 
smidigt i fællesskab, siger hun. 

Hun bakkes op af undersøgelsen fra 
Analyse Danmark, hvor 76 procent har 
angivet, at de oftere udveksler faglig viden 
med kolleger, når de sidder i samme rum. 
Derfor er det vigtigste råd til medarbej-
dere, der sidder på storrumskontorer, at 
søge dialogen.  

– Vi skal turde sige højt, når en kollegas 
telefonsnak forstyrrer for meget, eller der 
er brug for at flytte rundt på møblerne. 
Simpelthen lægge energien i at få brugt de 
rammer, der er, bedst muligt – det giver en 
meget større chance for succes, lyder det 
fra Janne Skakon.  n
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GODE RÅD: Skab et bedre kontormiljø 
Sluk:
Elektronik udsender 
varme og støj og bru-
ger strøm. Sluk det, der 
ikke er i brug. 

Vis hensyn:
Hjælp med at mindske 
støj ved fx at have 
telefonen på lydløs og 
gemme private samta-
ler til pausen. 

Søg lyset:  
Statens Byggeforsk-
ningsinstitut anbefaler 
en max-afstand på 3-4 
meter til nærmeste 
vindue. 

3 4 5
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Af Maria Skovbjerg Henriksen

in bedste arbejdsstilling er altid den næste, siger fysio-
terapeut Henny Skovbjerg, der i mere end 30 år har dre-
vet Fysioterapien Haarby ApS og har set talrige skader 
på bl.a. nakke, skuldre og ryg ved for meget stillesid-
dende arbejde. 

– Det afgørende er, at du ikke gror fast i stolen. Du skal for så 
vidt muligt skifte stilling ca. hver halve time, og helst røre dig lidt, 
forklarer Henny Skovbjerg. Det har mange kontoransatte svært 
ved at huske, men på sigt kan det at sidde stille mange timer hver 
dag faktisk føre til langsom nedslidning og hjerte- karsygdomme. 

– Bevægelse er altafgørende i hverdagen, så gå over til din 
kollega i stedet for at sende en mail eller tag madpakken under 
armen og gå en tur i frokostpausen. Din krop og din hjerne vil 
værdsætte alle former for fysisk aktivitet, og det øger også 
arbejdsglæden, fortæller Henny Skovbjerg, der slutter af med 
tre gode huskeråd: 

• Gå væk fra din plads hver halve time og stræk dig – lav nogle 
skuldre- og nakkeøvelser.

• Forsøg at ændre din siddestilling ca. hver halve time. Vær 
bevidst om, hvis du har tendens til at ”låse dig fast” i en 
bestemt stilling.

• Hæv dit bord ca. hver 2. time – kom op i stående stilling. Fordel 
vægten på begge ben, stå ikke på hælene. Læg gerne vægten 
frem/tilbage og fra side til side.  n

D

Bevæg dig ved
dit skrivebord
Har du også stillesiddende arbejde? Så kan 
du få gode råd til at holde din krop sund hele 
arbejdslivet.

Korrekt siddestilling
Stolen har en højde, så underarmene hviler afslappet 
på bordet. Albuerne i en vinkel på lidt over 90 grader. 
Fødderne skal være i gulvet, og stolesædet skal være 
afrundet fortil og må max støtte på den bagerste 2/3-
del af låret.

Brug bolden 
Bolden giver mulighed for flere bevægelser i sidde-
stillingen – både for krop og ben. Det forbedrer blod-
gennemstrømningen og aktiverer muskler og led.
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ØVELSER:
Lændesvaj
Sæt hænderne i lænden med fingerspidserne pegende mod hin-
anden og bøj ryggen tilbage over hænderne. Mærk et stræk over 
ryggens små led, der trykkes sammen i den siddende stilling. Det 
aflaster og giver dig et bedre flow af energi gennem ryggen. 

Nakken
Stræk din nakke ved at trække hagen ind. Stil dig evt. op ad en 
væg, så du mærker, at skulderblade og baghoved rører væggen, 
så får du en automatisk korrektion af ryggens naturlige stilling.

Sid fremme på stolesædet
Formålet med at sidde fremme 
på stolen er, at du åbner for 
bedre blodcirkulation i benene 
og får et naturligt lændesvaj. På 
den måde undgår du at sidde og 
hænge i din stol.

Find balancen med en Steppie
En Steppie udfordrer balancen, hvilket betyder, at dine led- 
og muskelsanser bliver aktiveret, og blodgennemstrømning 
og ilttilførsel til muskler og led øges. Uanset om I har en 
Steppie på kontoret, er det altid en god ide at komme op at 
stå hver dag. Bliver du træt i benene, så sæt dig ned igen. 
Det er nemlig vigtig, at du ikke kommer til at ”hænge” i hof-
ten eller på bordet. Det er afvekslingen, der giver en effekt. 
Ikke nødvendigvis hvor længe du står.
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Af Katrine Bergholdt Boel

n baggrund som advokatsekretær 
og mange års erfaring som admi-
nistrativ medarbejder har banet 
vejen for hendes karriere. 

– Jeg har aldrig været bange for 
nye udfordringer, og derfor har jeg også 
prøvet lidt af hvert, fortæller Vibeke Spies, 
der først efter mere end 30 års arbejdsliv 
på fuld tid valgte at gå ned på en 30 timers 
arbejdsuge, da hun var 69 år. 

Arbejdet driver mig
Bortset fra en pause fra arbejdsmarkedet, 
da hendes børn var små, har Vibeke Spies 
nydt sit arbejdsliv, og hun har ikke planer 
om at stoppe lige foreløbig. 

Hun husker stadig tydeligt den første 
jobsamtale, hun skulle til efter at have 
været hjemmegående i mange år.

– Jeg sad der og ventede og kunne høre, 
at ejendomsmægleren, som jeg skulle tale 
med, havde en lang samtale, alt imens 
telefonen kimede. Så det endte med, at jeg 
satte mig hen og tog telefonen, og så var 
jeg faktisk ansat, fortæller Vibeke. 

Siden 2005 har hun været ansat på 
Frederiksberg Lokalavis – lige fra avisens 
begyndelse.  

– Jeg er husets ”blæksprutte” og laver 
alt fra salg af annoncer til forberedelser 
af tekster til journalisterne. Her i huset er 
ingen dage ens, og det er netop den alsi-
dighed, jeg elsker.

Arbejdstempoet er højt, og det kan være 
hektisk op til avisens udgivelse. Men glæ-
den ved at gå på arbejde blandt gode kolle-
ger har også haft stor betydning for Vibeke 
Spies på den private front. 

– Jeg mistede min mand for otte år siden, 
og i den periode var det dejligt, at jeg 
havde mit arbejde som holdepunkt. Her 
kunne jeg møde ind til mine kolleger, som 
altid havde forståelse for min situation. Jeg 
fik tankerne hen på noget andet og vigtigst 
af alt – kom op og af sted hver dag. 

Netop det at holde sig i gang er altafgø-
rende for Vibeke Spies.

– Hvad du ikke kan, kan du lære – og det 

Det har haft stor betydning for 71-årige Vibeke Spies at have et arbejde at stå op til hver 
dag. Udfordringer motiverer hende, og måske er det forklaringen på, at hun stadig er på 
arbejdsmarkedet. 
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har jeg gjort. Udfordringer motiverer mig, 
og derfor er en god arbejdsdag for mig fx, 
når annoncesalget er gået godt. Det giver 
en tilfredsstillelse at nå mine mål, fortæl-
ler hun.  

Du kan, hvad du vil   
Nysgerrigheden og hendes udadvendte 
personlighed har også banet vejen for de 
mange sociale fællesskaber, hun er en del 
af. Børn og børnebørn ved godt, at hvis de 
kommer uanmeldt på besøg, så er der store 
chancer for, at de kommer til en lukket 
dør. Der er nemlig ikke mange timer uden 
aftaler i kalenderen, og det er sådan, hun 
bedst kan lide det. Det er netop energien 
og lysten til at være i gang, der gør, at hun 
fortsætter med at arbejde. 

– Bare fordi man har et godt hjem, behø-
ver man jo ikke overrende det, siger Vibeke 
Spies og griner. 

Fremtiden byder også på nye udfordringer. 
Selvom hendes arbejdsplads lige er fusio-
neret, og det betyder nye lokaler, arbejds-

E

Jeg nyder at have noget at stå op til

HVER DAG
TEMA  | Trivsel |  
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Hvad du ikke kan, kan du lære – og det har jeg gjort. 
Udfordringer motiverer mig, og derfor er en god arbejds-
dag for mig fx, når annoncesalget er gået godt. Det giver 

en tilfredsstillelse at nå mine mål, fortæller Vibeke Spies.

opgaver og kolleger, så påvirker det ikke 
Vibeke Spies’ positive sind: 

– Jeg ser ikke grund til at bekymre mig 
om fremtiden. Jeg glæder mig til at lære 
de nye kolleger at kende og tager imod de 
udfordringer, der kommer.  

Vibeke Spies bruger mange timer sam-
men med kollegerne, men der er også tid 
til andre fællesskaber. Hun har et stort 
netværk og er engageret i flere forenin-
ger, hvor fysisk aktivitet og samvær er på 
dagsordenen.

Planen for fremtiden er ikke at give af-
kald på arbejde og fællesskaber, når hun 
engang vælger at gå på pension. Tvært-
imod forestiller Vibeke sig, at hun måske  
vil arbejde som frivillig og fortsætte med 
at leve livet, som hun bedst kan lide det. 
Med mennesker omkring sig.

– Men indtil videre bliver jeg ved lidt 
endnu, så længe mit helbred er med mig, 
siger den 71-årige powerkvinde.  n



TEMA  | Trivsel |  

INGEN erstatning
FOR DÅRLIGT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Af Heidi Callesen

Flere ansatte oplever et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Men faktisk er det langt sværere at få 
erstatning for stress eller mobning i arbejdstiden, end hvis du kommer fysisk til skade.  
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lt for mange opgaver, uklare kom-
mandoveje eller mobning. Der er 
mange årsager til, at man som 
ansat kan føle sig presset, og rigtig 
mange af henvendelserne til Frie 

Funktionærers juridiske afdeling handler 
netop om et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

– Det kan fx være medlemmer, der er 
usikre på deres rolle i jobbet, ikke får sagt 
ordentligt fra eller føler sig chikaneret af 
kolleger eller ledelsen, fortæller juridisk 
chef, Claus Carstensen. 

Især er der ét ord, der går igen i de mange 
opkald og mails fra frustrerede medlem-
mer, der gerne vil have hjælp til at løse 
problemet. 

– Det er ’stress’. Simpelthen fordi det 
at være i et dårligt psykisk arbejdsmiljø 

A

er belastende, og mange ser derfor ikke  
andre udveje end at lade sig sygemelde 
med stress, forklarer han. 

Stress er ikke en sygdom 
Men i forhold til at placere et ansvar og 
fx søge om erstatning er der ikke meget 
at gøre – heller ikke selvom det skyldes 
forhold på arbejdspladsen, eller at lægen 
omtaler det som en arbejdsskade. 

– Det er desværre generelt sådan, at 
stress slet ikke anerkendes som en ar-
bejdsskade. Derfor er det næsten spild      
af energi at anmelde det og tage kampen 
op, siger Claus Carstensen. 

For ifølge Ankestyrelsen, der behandler 
klagesager om arbejdsskader, er argu-

mentet, at stress er: ”… alment kendt i 
befolkningen og opstår af mange årsa-
ger. Stress er således en påvirkning og er 
derfor ikke en diagnose eller en sygdom”. 
Så medmindre du har været udsat for en 
meget voldsom oplevelse, eller din stress 
bliver kronisk, anses det ikke for at være en 
arbejdsskade. 

– Derfor skal der være tale om noget 
helt ekstraordinært, som fx posttrauma-
tisk stress-syndrom, før det kan betale 
sig at søge om erstatning, forklarer Claus 
Carstensen. 

Vores råd: skift job 
Men det er ikke kun en dårlig ting, at græn-
sen for, hvornår noget er en arbejdsskade, 
trækkes netop der, mener den juridiske 
chef: 

– Systemet med arbejdsskader er reser-
veret til de tilfælde, hvor der er opstået 
varigt mén. Stress derimod er jo heldigvis 
næsten altid noget, man kommer sig over 
igen, og det er faktisk i sig selv positivt. 

Men den manglende anerkendelse af syg-
dommen skaber frustrationer hos medlem-
merne, der står i situationen: 

– Når forhold på arbejdspladsen har gjort 
en uarbejdsdygtig på grund af stress, har 
man ofte brug for at få placeret et ansvar. 
Derfor føles det som et slag i ansigtet, at 
man ikke kan gøre netop det. 

Til gengæld er der noget andet, man kan 
gøre for at komme væk fra det dårlige psy-
kiske arbejdsmiljø: 

– Vores bedste råd er helt enkelt at for-
søge at finde et andet job. For selvom det 
måske er dig, der er blevet dårligt behand-
let, er sagerne stort set umulige at vinde 
– og derfor må fokus være hurtigst muligt 
at komme videre for at få det bedre igen, 
siger Claus Carstensen.  n

DET ER DESVÆRRE GENERELT SÅDAN, AT STRESS SLET IKKE
ANERKENDES SOM EN ARBEJDSSKADE. DERFOR ER DET NÆSTEN 
SPILD AF ENERGI AT ANMELDE DET OG TAGE KAMPEN OP.
CLAUS CARSTENSEN

”

FAKTA
• En femtedel af alle klager til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring handler om 

psykiske sygdomme. 

• Otte ud af ti klagesager om at få anerkendt en arbejdsskade ender med et 
negativt svar. 

• Posttraumatisk stress-syndrom og forskellige belastningsreaktioner
 anerkendes som udgangspunkt som arbejdsskader. Stress og depression 

gør som udgangspunkt ikke. 

• I gennemsnit tager det Ankestyrelsen 7,5 måned at behandle en klage. 
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Af Heidi Callesen

u lugter her i hvert fald aldrig af 
makrel mere, lyder det grinende i 
kantinekøen hos Leica i Odense, 
der udvikler maskinstyringspro-
dukter til entreprenører. Dagens 

ret er karrysuppe med kylling og ris. Som 
tilbehør er der skåle med alt fra almindelig 
råkost til en moderne rødkålssalat, brød, 
pålæg og dressing – alt sammen hjemme-
lavet. 

– Dengang vi havde madpakker med, 

N
skulle frokosten bare overstås.  Nu er det 
i stedet noget, vi glæder os til, allerede 
inden vi møder på arbejde, siger produkti-
onsmedarbejder Kirsten Dyrendal, der har 
været ansat hos Leica i 22 år. 

Det er to et halvt år siden, virksomheden 
samlede 120 danske ansatte på samme 
adresse og introducerede den lune frokost 
som et medarbejdergode, og det daglige 
fællesmåltid betyder meget for de ansatte. 

En tredjedel af danskerne nyder rundstykker med kollegerne, en frokostordning 
på arbejdspladsen eller betalt aftensmad ved overarbejde, viser tal fra Deloitte. 
Måltider er et udbredt personalegode – og de ansatte er tilfredse. 

– På mange måder er det blevet dagens 
højdepunkt. Med frokostordningen spiser 
vi sammen og får snakket om andet end 
arbejde, så ordningen har givet os et større 
fællesskab, forklarer Kirsten Dyrendal. 

God mad giver effektive ansatte 
Udover frokosten er der hos Leica også fri 
frugt, morgenmad hver fredag og mulighed 
for at købe en ekstra portion mad med 
hjem. Ordningen koster de ansatte 300 

er dagens højdepunkt
FROKOSTEN



kroner hver måned, og resten betaler fir-
maet. Det er en investering, der helt klart 
er pengene værd, forklarer HR-chef Louise 
Even:

– Det er det uden tvivl. Det er en inve-
stering i vores ansatte, der glædes med 
et lækkert måltid, og så forbedrer det den 
sociale kontakt på tværs af medarbejder-
grupperne, siger hun og fortsætter:  

– Derudover kommer det også os som 
virksomhed til gavn, for maden i kantinen 
er sund og giver en god energi, så alle hol-
der sig friske gennem hele arbejdsdagen. 

En konsekvens, som medarbejderne 
også selv mærker.

– Når vi er mætte og glade, så bliver vi 
jo også bedre kolleger og nok også mere 
effektive som ansatte, så på den måde har 
det jo været en gevinst for alle, siger pro-
duktionsmedarbejder Kirsten Dyrendal.  

Det sociale er vigtigst 
Den udmelding glæder manden bag menu-
en. For ifølge restaurantchef Kim Løwe-
Madsen handler en frokostordning også 
om meget mere end mad: 

– Måltidet skal være et samlingspunkt, 
der lægger op til gode samtaler og tanker 
de ansatte op med sund energi til en hel 
arbejdsdag. 

Derfor gør han meget ud af at variere 
menuen, men også at udfordre medarbej-
dernes smagsløg og vaner. 

– Jeg har de samme gæster hver dag, så 
det kræver lidt mere, hvis de skal overra-
skes. Men vi forsøger både med anderledes 
ingredienser eller fx ved at flytte rundt 
på bordene, så de kommer til at sidde ved 
siden af og tale med andre end dem, de 
plejer. 

Vigtigst af alt er nemlig det sociale aspekt 
– at sidde henover en lækker, lun ret og 
snakke med hinanden. I hvert fald hvis man 
spørger de ansatte selv:

– Det har givet os et sammenhold og 
gør, at vi får nogle snakke, som jeg ikke vil 
undvære. Så selvom jeg har tidligt fri om 
fredagen, så bliver jeg her faktisk ofte lidt 
længere – bare lige for at få frokosten med, 
lyder det fra Kirsten Dyrendal.  n

TEMA  | Trivsel | 

MÅLTIDET SKAL VÆRE ET SAMLINGSPUNKT, DER LÆGGER OP TIL 
GODE SAMTALER OG TANKER DE ANSATTE OP MED SUND ENERGI 

TIL EN HEL ARBEJDSDAG. 
KIM LØWE-MADSEN 

”
Hos firmaet Leica får de ansatte både kaffe, 
frugt og frokost – og endda mulighed for at 
købe en ekstra portion mad med hjem. 

Mætte kolleger er gladere og mere produk-
tive, mener produktionsmedarbejder Kirsten 
Dyrendal, der her sidder yderst til højre.
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”

Du er meget mere end   dit arbejde
Af Maria Skovbjerg Henriksen

Vi skal være bedre til at lade vores følelser blive hjemme, når 
vi går på job og ikke søge livets mening på arbejdspladsen, 
mener forfatter og ledelsesrådgiver Charlotte Mandrup.

an du genkende den her situation? 
Du har indkaldt dine kolleger til 
møde, og allerede på vej derhen 
kan du mærke den spirende irrita-
tion over igen at skulle vente. Du 

ved bare, at de andre altid kommer for sent. 
Vreden murrer lige under opmærksom-
hedsfeltet. Måske er du ikke selv bevidst 
om, hvad den gør ved dig. Men irritationen, 
som faktisk kun eksisterer i dit eget hoved, 
vil farve mødet. Du vil møde dine kolleger 
med forbehold, og det ændrer den stem-
ning, som samarbejdet skal udfolde sig i.

Derfor vil forfatter og ledelsesrådgiver 
Charlotte Mandrup gerne advare imod, at  
vi lader vores forventninger styre vores 
følelser og oplevelser.

– Jeg hørte for nylig om en kvindear-
bejdsplads, der havde fået lavet en ledel-
sesmåling, der var meget negativ. Da den 
mandlige leder havde spurgt ind til kritik-

K
ken, viste det sig, at de ansatte ikke følte 
sig set, fordi lederen ikke kunne huske 
deres børns navne. Det er et godt eksempel 
på, når vi blander følelser og professionalis-
me, for det har ingenting at gøre med deres 
job, konstaterer Charlotte Mandrup.

Din lykke afhænger af dig
Det er ifølge forfatteren ikke ensbetyden-
de med, at vi ikke må have forventninger til 
arbejdspladsen eller ønske anerkendelse, 
men det afgørende er, om du føler, at din 
lykke afhænger af det:

– Der er ikke noget galt i at forventnings-
afstemme eller at ønske et skulderklap fra 
chefen, men hvis din lykke er afhængig af 
anerkendelsen, så bliver det et problem. 
Hvis mit job skal være en bestemt slags, 
eller jeg skal have en bestemt titel, for at 
jeg er lykkelig, eller min mand skal se ud på 
en bestemt måde osv., så bliver livet svært. 
Derfor handler det om ikke at lægge for 
meget af vores lykke over på andre, men i 
stedet være bevidste om at anerkende os 
selv for dem, vi er.

Grunden til, at vi i højere grad lader følel-
serne fylde på jobbet, forklarer Charlotte 
Mandrup med, at vi har skiftet fortidens 
tryghedsskabende strukturer som religion, 
familie og nærmiljø ud med arbejdet som 
kilden til tryghed, fællesskab og anerken-
delse. Det, Charlotte Mandrup gerne vil 
påpege, er, at vi kan gøre os selv mindre 
sårbare og dermed også mindre modtage-

lige for nederlag og stress, hvis vi i stedet 
blot ser på vores arbejde som et arbejde. 

Styr dine tanker
– Vi dør ikke, hvis ikke vi har vores arbejde. 
Men det kan føles som om, at vi mister 
vores identitet, vores sociale omgangs-
kreds og meningen med tilværelsen. Mange 
oplever, at arbejdet er det, der fylder mest 
i livet, men faktisk bruger vi kun 15 % af 
vores liv på at arbejde, fastslår Charlotte 
Mandrup.

I
Om Charlotte Mandrup:

Forfatter og ledelsesrådgiver. Har 
beskæftiget sig med ledelses- og 
organisationsudvikling det meste af 
sit arbejdsliv. Har tidligere været ansat 
i LEGO, PwC og PA Consulting.

Læs mere på charlottemandrup.com

MANGE OPLEVER, AT
ARBEJDET ER DET, DER
FYLDER MEST I LIVET,
MEN FAKTISK BRUGER 
VI KUN 15 % AF VORES 
LIV PÅ AT ARBEJDE.
CHARLOTTE MANDRUP

TEMA  | Trivsel |  
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1.  Det er bare et arbejde. 
 Det giver lettelse at tænke 

sådan på det. Vi kan godt 
overleve uden at have et 
job i Danmark.

2.  Det er ok at have følelser 
og være vred og bange. 
Hvis du føler, chefen hader 
dig, og alt er usikkert, 
er det ok. Også selv om 
det ikke er virkeligheden. 
Accepter, at frygten er din 
livsledsager, så behøver 
du ikke at handle efter den 
eller blive tyranniseret af 
den.

3.  Læg en professionel 
distance. I stedet for at 
være kærlig, så vær ven-
lig. I stedet for at være 
omsorgsfuld, vær hensyns-
fuld. Skab gode relationer, 
men undgå kælenavne eller 
krammere. Det er et signal 
om alt andet end det pro-
fessionelle.

3Du er meget mere end   dit arbejde

Det, som får vores arbejde til at fylde unø-
digt meget, er tankerne omkring det, og 
dem kan vi styre, hvis vi vil.

– Der er ikke noget galt i at stå i badet om 
morgenen og tænke konstruktive tanker 
om en udfordring på jobbet. Men hvis du 
allerede ugen inden begynder at være træt 
af opgaven eller får ondt i maven, så er det 
et problem, siger Charlotte Mandrup og 
fortsætter:

– Det afgørende er, om du er opmærksom 
på, hvad der foregår i dit hoved. Du kan 

godt øve dig i at stoppe de ukonstruktive 
tanker ved at tvinge din opmærksomhed 
hen på andre ting. Hvis du fx sidder og 
spiser morgenmad og kan mærke, at dit          
hoved allerede er taget på job, så smag 
rigtigt på kaffen eller kig godt på ungerne. 
Vær der, hvor sanserne får deres indtryk  
og lad arbejdet være der, hvor det er.  n

GODE RÅD 
til et 
professionelt 
arbejdsliv
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Til dig, der bliver
færdig med din
uddannelse i 2017

Når du er færdig med din uddannelse, 
kan du få 13.152 kr. i dagpenge om 
måneden, hvis du er medlem af Frie 
Funktionærers a-kasse. Hvis du også
er forsørger, er beløbet lidt højere, 
nemlig 15.080 kr. pr. måned.

Ret til dagpenge

• Har du været medlem af a-kassen i over et år, kan du få 
dimittenddagpenge fra din første ledighedsdag. 

• Har du været medlem af a-kassen i under et år, kan du få 
dimittenddagpenge fra én måned efter, du slutter uddan-
nelsen. 

Et afsluttet uddannelsesforløb kan tidligst give dagpengeret 
efter 18 måneder fra uddannelsens start. 

Husk to-ugers fristen 
Senest to uger efter, du afslutter din uddannelse, skal vi mod-
tage en særlig dimittenderklæring fra dig. Misser du to-ugers 
fristen, vil du kun kunne blive optaget som et almindeligt med-
lem. Du skal dermed blandt andet opfylde beskæftigelseskra-
vet og kravet om 1 års medlemskab for at få ret til dagpenge. 

Vi kontakter dig et par uger før, du slutter din uddannelse, så 
vi sammen kan sikre dig de bedste muligheder. 
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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:
Finn D. Aalestrup (formand)
Karin Fredskild (næstformand)
Anker Christiansen
Marianne Normann Jensen
Lena Birgitte Jørgensen
Solvejg Korsgaard
Kim Sørensen
 Se mere på f-f.dk

Bestyrelser

Sygedagpenge giver
ikke længere ret til
feriedagpenge

En ny to-årig ordning med jobpræmie 
til langtidsledige, der kommer i arbej-
de forventes indført fra 1. april 2017.

Jobpræmien er på 10 pct. af lønnen i 
et ordinært arbejde, dog højest 2.500 
kr. pr. måned. Den er skattefri og kan 
udbetales i op til 18 måneder.

Er lønnen på fx 21.500 kr. pr. måned, 
får man udbetalt et skattefrit beløb 
på 2.150 kr. hver måned oveni lønnen.
 
Hvem kan få jobpræmie?
Jobpræmien er målrettet ledige, der 
pr. 1. december 2016 har haft et lang-
varigt og sammenhængende forløb på 
offentlig forsørgelse:
 
•  For ledige på dagpenge, ferie-

dagpenge, midlertidig arbejds-
markedsydelse og kontantydel-
se er kravet halvandet års sam-
menlagt ledighed – svarende til 71 
uger ud af de seneste 78 uger.

 
•  For ledige på kontanthjælp, 

sygedagpenge, ressourcefor-
løbsydelse, revalideringsydelse, 
uddannelseshjælp og ledigheds-
ydelse er kravet, at de har modta-
get offentlig forsørgelse i et helt 
år – svarende til 47 uger ud af de 
seneste 52 uger.

Formålet med den skattefrie jobpræ-
mie er ifølge regeringen at give et 
ekstra skub til at hjælpe langtidsle-
dige i job. 

Ingen sygedagpenge 
på helligdage
Kommunen betaler ikke sygedagpenge for 
helligdage. Denne regel har stor betyd-
ning i forbindelse med forårets helligdage 
– påskens tre helligdage i april, Bededag 
og Kristi Himmelfarsdag i maj og 2. pinse-
dag i juni.   

For den enkelte på sygedagpenge betyder 
reglen, at man mister op til 849 kr. på hver 
af disse helligdage. 

Folketinget har ved indgangen til 2017 vedtaget at fjerne retten 
til at optjene feriedagpenge, mens man modtager sygedagpenge. 

Hidtil har a-kassemedlemmer optjent ret til dage med feriedagpenge på både ydelser    
fra a-kassen, på barselsdagpenge og på sygedagpenge. Man kan optjene op til 25 dage 
(fem uger) med feriedagpenge, som kan holdes i perioden fra den 1. maj i det efterføl-
gende ferieår. Med lovændringen er retten til at optjene feriedagpenge på sygedag-
penge blevet fjernet. 

Ferieåret fra 1. maj 2017 til 30. april 2018 
Har du modtaget sygedagpenge fra kommunen i kalenderåret 2016, vil beløbet indgå
i beregningen af de feriedagpenge, der kan udbetales i det ferieår, der begynder den
1. maj 2017. 

Ferieåret 2018/2019
Ændringen har virkning fra kalenderåret 2017,       
og vil derfor først få betydning for de ferie-
dagpenge, der kan udbetales i det ferieår,              
der begynder den 1. maj 2018. 

Jobpræmie til 
langtidsledige

Ny ordning på vej med
bonus på op til 45.000 kr.

for at komme i job.
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Endnu bedre lønsikring til dig!

LØN-
SIKRING

NU ENDNU
BEDRE ...

I december 2014 indgik Frie Funkti-
onærer en aftale med KMD om leve-
ring af et nyt IT-system til administra-
tion og udbetaling af a-kassens ydel-
ser, for at leve op til de sikkerheds- og 
udviklingsmæssige krav for fremtiden.

Hurtigere betjening
Udskiftning af systemet vil betyde 
ændringer for mange af vores med-
lemmer – men forhåbentlig kun på 
den gode måde. Meget af vores sags-
behandling foregår i dag manuelt, og 
ofte kan der derfor være ventetid, 
når medlemmernes sager bliver hånd-
teret. Den proces bliver nu automati-
seret. 

En ansøgning om feriedagpenge kan i 
dag fx ligge 14 dage, inden ansøgnin-
gen bliver behandlet af en konsulent. 
I det nye system vil ansøgningen blive 
behandlet i systemet, og medlemmet 
vil i de fleste tilfælde have svar inden 
for et døgn. Og sådan vil det efterhån-
den blive for flere og flere ydelser.

Stadig personlig service
Selvom udskiftning af vores admi-
nistrationssystem er en meget stor 
opgave internt i Frie Funktionærer, 
så er det vores ambition, at det ene-
ste I som medlemmer vil bemærke, er 
de forbedringer, som det nye system 
fører med sig.

Det nye system forventes at være 
fuldt kørende til april 2017.

Nyt IT-system 
giver forbedret 
service
Nyt IT-system vil fra for-
året 2017 mindske vente-
tiden på sagsbehandling 
og forbedre servicen til 
medlemmerne.

Vi har oplevet en efterspørgsel fra vores medlemmer, der
bliver længere på arbejdsmarkedet og ønsker en dækning,
der matcher deres behov.

Derfor har vi pr. 1. april gjort forsikringsvilkårene endnu mere 
attraktive. 

Vi tilbyder dig at:

  Forsikre din løn med op til 40.000 kr. om måneden 
 (Fri Lønforsikring uden a-kasse) 

  Få op til 20.000 kr. oveni dagpengene med supplerende
 lønsikring

  Tegne lønsikring, indtil du fylder 59 år 

  Beholde din forsikring tre år mere, til du er 63 år 

  Tegne forsikringen allerede, når du har været i fast
 arbejde i 12 måneder.

Ring til os på tlf. 63 13 86 50, hvis du vil vide mere eller
send os en e-mail til salg@f-f.dk.

|  Faglige noter  |  
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ed dagpengereformen indføres 
nye udbetalingstider for både 
dagpenge og efterløn.

Fra juli 2017 omlægges bereg-
ningen af dagpenge og efterløn fra uge-
beregning til månedsvis udbetaling, som 
når man som funktionær er månedslønnet. 
Overgangen til månedsperioder betyder 
samtidig, at maj og juni ændres til 5 ugers 
perioder. Ændringerne er en del af dagpen-
gereformen. 

Når månedsberegningen indføres fra juli, 
kan ydelseskortene tidligst tastes én uge 
før udløb af måneden, og ledige og efter-
lønnere skal dermed gætte på deres timer 
for de sidste dage. Udbetalingen kontrol-
leres efterfølgende.

Udbetalingerne vil fremover først være til 
disposition på kontoen den sidste bankdag 
i måneden. Se skemaet her – øvrige måne-
der kan ses på f-f.dk.

Med dagpengereformen ind-
føres nye udbetalingstider 
for både dagpenge og efter-
løn.

Arbejde belønnes med ekstra dagpenge

Af Vivi B. Arnoldus, forsikringschef i a-kassen

M
Som ledig kan man nu forlænge sin to-årige 
dagpengeperiode med arbejdstimer, når 
det i løbet af dagpengeperioden lykkes at 
finde vikariater, småjobs osv.

Alle løntimer i løbet af dagpengeperioden, 
også løntimer før 1. januar 2017, kan bru-
ges til en ekstra periode med dagpenge i 
forholdet 1:2. (Gælder dog ikke for arbejde i 
løntilskudsjob og andet støttet arbejde). 

Hver løntime giver ret til to timers ekstra 
dagpenge. For ledige, der opbruger den to-
årige dagpengeperiode frem til 1. juli 2017, 
skal de dog have arbejdet i mindst 9,25 
timer, for at timerne kan bruges til forlæn-

gelse. Fra den 1. juli 2017 – hvor dagpenge-
systemet omlægges fra ugeberegning til 
timeberegning – giver en løntime ret til to 
ekstra timers dagpengeret.

Det er med andre ord en fordel at have 
mange arbejdstimer under ledigheden. 
Dagpengeperioden på to år kan dog højest 
forlænges med et ekstra år. 

Reglerne om forlænget dagpengeret blev 
indført den 1. januar 2017 som en del af 
dagpengereformen.  n

Nye tider 
for udbetaling
af dagpenge og efterløn   

Læs mere om, hvordan du får udbetalt 
dine dagpenge fra juli 2017 på f-f.dk.

Måned Uger Periode TastSelv ydelseskort Disp. på konto

Marts 08 - 11
 (4 uger) 20.02.17 - 19.03.17 19.03.17 24.03.17

April 12 - 16
 (5 uger) 20.03.17 - 23.04.17 23.04.17 28.04.17

Maj 17 - 21
 (5 uger) 24.04.17 - 28.05.17 28.05.17 31.05.17

Juni 22 - 26
 (5 uger) 29.05.17 - 30.06.17 27.06.16 30.06.17

Juli   Måneds- 01.07.17 - 31.07.17 24.07.17 31.07.17
 beregning
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Fra den 1. juli 2017 får du dagpenge og efterløn udbetalt for en hel måned ad gangen. 

Af Vivi B. Arnoldus, forsikringschef  •  Illustration: Marck Fink

timetallet for fuldtidsansatte på månedsløn. Deltidsforsikrede 
får 130 timer. Udbetalingen vil være ens, uanset om det er en kort 
eller en lang måned. Det sker for at normalisere den økonomiske 
situation for flertallet af de ledige lønmodtagere, som jo i forve-
jen er månedslønnede. Formålet er, at det skal være nemmere at 
holde styr på sin økonomi, hvis man bliver ledig.

En anden ændring, som også kommer dig til gode, er ændringen 
fra forbrug i uger til forbrug i timer. Dine dagpenge bliver i prin-
cippet de samme, nemlig to år, som kan bruges inden for tre år. 
Ændringen til timeforbrug vil for langt de fleste betyde, at dag-
pengene bruges langsommere.

Et eksempel
For at få et indblik i, hvad omlægningen fra uger til timer betyder, 
skal du møde Jens:

Jens er blevet ledig, men han har dog 10 timers lønarbejde fast 
om ugen. Efter et halvt år med dagpenge ser hans opgørelse 
sådan ud: 

agpengesystemet i dag
Modtager du dagpenge i dag, eller har du modtaget
det for nylig, så kender du godt systemet. 
Udbetalingsperioden går fra andensidste søndag i må-
neden til andensidste søndag i efterfølgende måned. 

Nogle udbetalingsperioder er på den måde på fire uger, mens 
andre er på fem uger. Dine dagpenge svinger derfor fra måned   
til måned. 

Bliver du ledig, har du ret til 104 ugers dagpenge, svarende til to 
år. At dagpengene bruges i uger betyder, at alle uger, hvor der 
bliver udbetalt dagpenge, om det er 10 timer eller 37 timer, tæller 
som en brugt uge – som det er nu. Der kan altså være stor forskel 
på, hvor mange dagpengetimer, den enkelte ledige får ud af sine 
dagpenge.

Ligesom løn – og så holder de længere
Fra 1. juli 2017 ændrer vi udbetalingsperioden og udbetaler 
dagpenge og efterløn for en hel kalendermåned. Vi udbetaler 
dagpenge og efterløn for 160,33 timer pr. måned, som også er 

D
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I
Mere information  
Er du på efterløn, får du også penge udbetalt en gang om
måneden fra 1. juli 2017.

Efter de gældende regler:
Jens har brugt 26 uger med dagpenge, hvilket svarer til 962 
brugte timer – talt som hele brugte uger, uanset det antal timer, 
han arbejder.

Efter de nye regler 1. juli 2017:
Med det nye dagpengesystem indregnes kun de faktiske timer, 
hvor han har arbejdet, i stedet for de uger, hvor han har arbejdet. 
Det bliver til 702 brugte timer. 

Eksemplet viser, at det er en fordel for Jens, at det kun er de dag-
pengetimer, han bruger, der tæller, og ikke hele uger.

Ny udbetalingsperiode – what to do?
For dig som ledig vil det nye dagpengesystem efter 1. juli 2017 
ikke betyde de store praktiske ændringer. Du vil stadig mod-
tage din påmindelse, når du skal udfylde dit dagpengekort.                     
Den største forskel vil være den ændrede dagpengeperiode,         
og at udbetalingen kommer på den sidste hverdag i måneden.  
Det betyder at:

  den sidste uge på dagpengekortet skal du udfylde med dit 
’bedste bud’ på placering af timer. Da udbetalingen gælder 
for hele måneden, er kortet nødt til at blive afleveret, inden 
perioden faktisk er slut. Du skal altså angive timerne de sid-
ste dage, som du tror, de vil blive.

  dit dagpengekort bliver kontrolleret. Når du får udbetalt 
dagpenge i en måned, sker der automatisk en efterføl-
gende kontrol i forhold til indberetningen til SKAT. Hvis der 
er forskel på oplysningerne, vil der ske en regulering af den 
udbetaling, som du allerede har modtaget.   n
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Her kan du møde Mikkel Beha:
12. september på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Aarhus

13. september på Sportshotel Vejen i Vejen

20. september på EWII Park i Odense

21. september på Comwell Conference Center Copenhagen i København

Alle dage kl. 17.45 – 21.00. 
Arrangementet starter med spisning inden foredraget.

Medlemspris 95 kr. Ledsagerpris 145 kr. Prisen er inkl. forplejning 

| Kurser |  

Program:
Kl. 17.45: Dejlig forplejning med øl/vand/vin og kaffe/te

Kl. 19.00: Foredrag ”Til søs med Mikkel Beha”

Kl. 21.00: Tak for i aften.

år vi i september måned skal med 
Mikkel Beha til søs, får vi indblik 
i en verden, som mange af os 
kun kan drømme om. Eventyr, 
eksotiske strande, fremmede 

kulturer og familiesammenhold. Men vi får 
også indblik i det store slid, der ligger bag, 
når drømmene skal udleves. Du kan møde 
Mikkel Beha i Aarhus, Vejen, Odense og 
København.

Økonomi og planlægning er en stor del af 
eventyret, men alt kan jo ikke planlægges. 
Når ”Havana” slipper fortøjningerne og 
sejler af sted, kan man aldrig vide, om der 
dukker uventede ting op i horisonten.

Vi har valgt Mikkel Beha som vores fore-
dragsholder til den årlige event, fordi han 
i sit foredrag rammer noget i den indre 
eventyrer, og samtidig er han en engageret 
og levende fortæller. Måske er du også lidt 
nysgerrig efter at høre om de ting, der ikke 
bliver vist på TV? Det og meget mere kom-
mer Mikkel også ind på i sit foredrag. 

N

Tag til søs med  

Mikkel Beha

KUN

 95,-
INKL. SPISNING. 
LEDSAGER 145,-
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“Det sker”    hos Frie Funktionærer
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 plad-
ser 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 og på Frie Funktionærers Face-
book-side, hvor vi lægger nye arrange-
menter på, lige så snart de er planlagt. 
Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet 
og få besked direkte i din mailboks.

MARTS:

15.03.2017 Workshop i formidling København
15.03.2017 Rundvisning hos Glasblæseriet Svendborg
15.03.2017 Elitenetværksmøde Kolding
15.03.2017 Fyraftensmøde : Er du klar til fremtidens arbejds-
 marked? Kolding
15.03.2017 Jobsøgningskursus Trin 1 København
15.03.2017 Jobsøgningskursus Trin 2 København
16.03.2017 Fyraftensmøde : Er du klar til fremtidens arbejds-
 marked? Aarhus
20.03.2017 Kursus: Excel grundlæggende Esbjerg
23.03.2017 Webinar: LinkedIn niveau 1 Online
27.03.2017 Webinar: SoMe – Har du styr på de digitale medier? Online
28.03.2017 Kursus: Excel grundlæggende Roskilde
30.03.2017 Virksomhedsbesøg på Scandinavian Tobacco Group A/S Holstebro
30.03.2017 Band on the Run – UDSOLGT Skanderborg
30.03.2017 Webinar: LinkedIn niveau 2 Online

APRIL:

04.04.2017 Kursus: PowerPoint grundlæggende Aarhus
04.04.2017 Fyraftensmøde med Erik fra ”Korpset” Aalborg 
06.04.2017 Fyraftensmøde med Erik fra ”Korpset” Haderslev
05.04.2017 Kursus: PowerPoint grundlæggende Odense
07.04.2017 City Singler – Taget på sengen – UDSOLGT Odense
08.04.2017 Saturday Night Fever – UDSOLGT Frederiksberg
21.04.2017 Mød mig i mørket – teaterkoncert – UDSOLGT Odense
24.04.2017 Kursus: Forhandlingsteknik Vejle
25.04.2017 Webinar: LinkedIn niveau 3 Online
27.04.2017 Kursus: Forhandlingsteknik Odense

MAJ:

04.05.2017 Kursus: Forhandlingsteknik København
17.05.2017 Bestyrelsesmøde
31.05.2017 Kursus: Enneagrammet København  

JUNI:

09.-11.06.2017 Årsmøde 
18.06.2017 Le Mans Gokart Holbæk
24.06.2017 Korsbæk på Bakken Klampenborg

JULI:

16.07.2017 Besøg Sprogø – bustur med afgang fra Odense Sprogø 

AUGUST:

23.08.2017 Rundvisning og vinsmagning hos Vestergaard Vin Assens 

SEPTEMBER:

12.09.2017 Til søs med Mikkel Beha – Fyraftensevent Aarhus
13.09.2017 Til søs med Mikkel Beha – Fyraftensevent Vejen
20.09.2017 Til søs med Mikkel Beha – Fyraftensevent Odense
21.09.2017 Til søs med Mikkel Beha – Fyraftensevent København
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GAVEKORT

VIND
SUPER-

Send løsningen på krydsordet elektronisk 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 1. maj 2017.
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FERIE  &  FRITID
BOOK

DIN FERIEBOLIG
ONLINE PÅ

F-F.DK

Bestil nemt din ferie onlineBestil nemt din ferie online

Hold dig orienteret om de nyeste tilbud på f-f.dk, hvor du også 
kan tilmelde dig Frie Funktionærers nyhedsbrev.

Miniferie 
i Alsace
Kom og nyd det franske efterår 
og nyd en mini-vinferie i det 
smukke Alsace.

Hôtel Husseren les Châteaux er et hyg-
geligt hotel beliggende ved foden af 
Vogeserne, 6 km syd for Colmar. Lands-
byen, som hotellet er opkaldt efter, er den 
højst beliggende på den Alsaciske vinrute. 
Hotellet har restaurant, brasserie, pool og 
tennis, og der arrangeres vinsmagning af 
franske vine.

Læs mere om hotellet på www.hotel-
husseren-les-chateaux.com Ønsker du et værelse uden pension, gives der 

15 % rabat på værelsesprisen – gælder også for 
dine rejseledsagere. 

Find gode tilbud på ferieboliger, 
Danland/DanCenter og hoteller på f-f.dk 

BOGENSE

SKAGEN

ALSACE

Mini-vinferie i Alsace: 
1 x velkomstdrink
2 x overnatning i dobbeltværelse i duplex 32 m² 
2 x morgenbuffet 
1 x 3 retters menu (første aften)
1 x vinsmagning hos lokal vinbonde

Få flere informationer om 
opholdet på f-f.dk

Medlemspris pr. person: € 165,00 
Normalpris pr. person: € 205,00
(hertil skal tillægges lokalskat
€ 1 pr. nat pr. person).

Trænger du til at komme lidt 
væk fra hverdagen? Benyt 
Frie Funktionærers ferietilbud.
Klik ind på f-f.dk under medlemstilbud  
og se mere om vores ferielejligheder og 
de øvrige tilbud, som løbende bliver 
annonceret.

Du skal være medlem af fagforeningen 
for at kunne benytte ferie-/fritidstilbud. 
Hvis du har tegnet Frie Mini, skal du op-
gradere til Frie Favorit/Frie Elite for at 
kunne gøre brug af tilbuddene. 

Du er altid velkommen til at kontakte os på 
tlf.: 63 13 86 11 eller ferie@f-f.dk, hvis 
du har spørgsmål.



FOREDRAG
INKL. SPISNING

KUN 95,-
LEDSAGERPRIS 145,-

Til søs med

Mikkel Beha
Ta’ med ud på eventyr, når Mikkel Beha fortæller om, hvordan
det er at rejse med børn, om mødet med fremmede kulturer og 
glæden ved at krydse de store oceaner. Kom tæt på og hør om et 
langt liv på verdenshavene med klip fra TV-serien ”Kurs mod Fjerne 
Kyster” og hør Mikkel fortælle om alt det, man ikke ser på TV.

TID OG STED: 
12.09.2017: Aarhus
13.09.2017: Vejen
20.09.2017: Odense
21.09.2017: København
  
Foredrag og spisning afholdes fra kl. 17.45-21.00
 
Som medlem af fagforeningen kan du tage en kollega/ledsager med for 145,-
 
Bestil billetter på f-f.dk eller scan QR-koden


