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mERE TId TIl næRvæR
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klik ind på hennemoelleaa.dk, hvor vi holder dig 
opdateret med sæsonens menu
og spændende aktiviteter.

Filsø-tur
den 18.-20. september 2016
Ophold fra søndag til tirsdag med 
guidet tur rundt om Filsø. 

ankomst søndag: 2-retters menu 
(1/2 pension).

mandag: morgenmad.
kl. 13.00-16.00: På guidet tur rundt 
om Filsø med merete Vigen Hansen. 
der bliver serveret en sandwich og 
kaffe og kage på turen. 
kl. 18.30: 2-retters menu

tirsdag: ta’ selv morgenbord.
derefter afrejse. 

Pris pr. person 
Normalpris 2.100 kr. 
medlemspris pr. person 1.470 kr.

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

miniFerie inkl. ½ pension
4 dages ophold (3 overnatninger). 
tilbuddet gælder kun ved ankomst 
søndag, mandag eller tirsdag. 

Pris pr. person (uge 10-25 og 34-47)
i dobbeltværelse
Normalpris 2.050 kr. 
(enkeltværelse 2.650 kr.)
medlemspris pr. person 1.435 kr.

(enkeltværelse 1.855 kr.)

Pris pr. person (uge 26-33)
i dobbeltværelse
Normalpris 2.835 kr. 
(enkeltværelse 4.300 kr.)
medlemspris pr. person 1.985 kr.

(enkeltværelse 3.010 kr.)

ugeophold
Nedenfor ses normalprisen for 
ugeophold på Henne mølle Å bade-
hotel. du vælger selv ankomstda-
gen og får 7 dage (6 overnatninger) 
inkl. ½ pension.

Pris pr. person (uge 10-25 og 34-47)
i dobbeltværelse
Normalpris 4.500 kr. 
(enkeltværelse 5.500 kr.)
medlemspris pr. person 3.150 kr.

(enkeltværelse 3.850 kr.)

Pris pr. person (uge 26-33)
i dobbeltværelse
Normalpris 5.500 kr. 
(enkeltværelse 7.100 kr.)
medlemspris pr. person 3.850 kr.

(enkeltværelse 4.970 kr.)

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, hvis du selv bor på hotellet. har du 
tegnet 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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Robotterne kommer ...
IT-ekspert Preben Mejer kigger i krystalkuglen og giver 
os et indblik i, hvad vi kan vente os af arbejdslivet, når vi 
skal på job i år 2030. Førerløse biler og robotchefer er blot 
noget af det, vi kan se frem til.

Indhold:

38

14 Universal Robots – et teknologisk 
eventyr	 	 	 	 	
Det har kostet medstifter af succesvirksomheden 
Universal Robots, Esben Østergaard, dyrt at nå dertil, 
hvor robotten, han selv har været med til at udvikle, 
måske kan gøre verden til et bedre sted.

20 Kometkarriere som e-gamer
20-årige Nicolai Reedtz tjener mere end de fleste med 
lange uddannelser og fuldtidsjob. Selv har han endnu 
ingen videregående uddannelse, men lever af sit store 
talent for at spille computerspil.
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38 Rift om bestyrelsesposterne	
Der kom nye kræfter og mange nye ansigter i forenin-
gens 8 regionsbestyrelser, da forårets generalforsam-
linger blev afholdt landet over. Demokratiet trives i Frie 
Funktionærer.

 vild med fremtidsgadgets
Radiovært og ekspert i digital livs-
stil, Christiane Vejlø, tænder på 
fremtiden. Hendes mission er at 
gøre teknologi til noget, der er ved-
kommende og forståeligt for alle.

16 24 Din smartphone er en tidsrøver	
Kender du det, når du bare lige skal tjekke en mail på 
telefonen, og pludselig har du siddet med den i en time? 
Stresscoach Bjarne Toftegård giver gode råd til, hvordan 
du får kontrol over din smartphone.

32 Frank blev bortvist uden grund
Frank Grønhøj kontaktede Frie Funktionærer, der gik ind 
i sagen, efter han var blevet bortvist. Nu har Frank fået 
360.000 kr. i erstatning og rettens ord for, at han ikke 
havde gjort noget forkert.

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

badehotel

10

10
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i funktionærloven. Det betyder for nuvæ-
rende som kommende medlemmer af vores 
fagforening, at I altid kan få hjælp, hvis 
ansættelsesforholdet ikke lever op til de 
betingelser, som man har krav på i forhold 
til fx løn, arbejdstider, ferie og sygdom.
 
Jeg er overbevist om, at Frie Funktionærer 
fortsat vil være innovative og i front på 
arbejdsmarkedet i årene fremover og vil 
være der for medlemmerne. Jeg er ligele-
des overbevist om, at Frie Funktionærer vil 
værne om vores værdigrundlag. Nemlig, at 
vi lægger vægt på det enkelte menneske, 
og vi gør os umage for at vise det ved pro-
fessionalisme, engagement og loyalitet. 
Vi har en forening, der går ind for åbenhed 
og fordomsfrit samarbejde. Det har vi god 
grund til at være stolte af.
 
TAK for den store tillid, der blev vist mig for 
mere end 12 år siden. Mit håb er, at I alle vil 
støtte op omkring min efterfølger.
 
Pas godt på jer selv og hinanden.

elv om dette magasins tema er 
teknologi og fremtid, tillader 
jeg mig at bruge lederen til en 
tak fra mig personligt, idet jeg 
traf det svære valg at gå af som 

formand for Frie Funktionærer og Frie 
Funktionærers a-kasse på delegeretmødet 
den 11. juni 2016. Derfor handler min leder 
alligevel lidt om fremtiden – i hvert fald i 
Frie Funktionærer.
 
Jeg har valgt at drosle ned rent arbejds-
mæssigt i de sidste par år af mit arbejdsliv. 
Det blev til 12 spændende og lærerige år 
som formand, hvor jeg har været med i den 
positive udvikling af foreningen. Et af mine 
ønsker og mål for foreningen har været 
mere demokrati, foryngelse og fornyelse, 
både i vores hovedbestyrelse samt i vores 
regionsbestyrelser – og jeg har til fulde 
fået dette ønske opfyldt.
 
Frie Funktionærers fagforening henvender 
sig til lønmodtagere, der arbejder i henhold 
til funktionærloven. Vi er nemlig eksperter 

Randi Laursen, formand

5041 0867
Svanemærket tryksag
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Lørdag den 30. april var alle nyvalgte delegerede inviteret til introduktionsdag
hos Frie Funktionærer i Paghs gård i Odense. 

å introduktionsmødet deltog de 
fleste af forårets nyvalgte dele-
gerede fra regionerne, ligesom en 
del af de mere erfarne delegerede 
også havde valgt at bruge en lør-

dag på Frie Funktionærer. I alt var næsten 
30 delegerede samlet på hovedkontoret 
i Paghs Gård i Odense til en konstruktiv 
netværksdag om bestyrelsesarbejde i 
Frie Funktionærer. 

P
Af Maria Skovbjerg Henriksen

Kickstart til de
nyvalgte delegerede

Bestyrelserne i de 8 regioner, i alt 40 
medlemsvalgte, samt et mindre an-
tal repræsentanter for sektionerne, 
udgør den øverste myndighed i Frie 
Funktionærer.

På årets regionale generalforsamlinger 
blev næsten en tredjedel valgt for før-
ste gang, og de skulle klædes godt på til 
delegeretmødet den 11. juni. På delege-

|  Nyhed  |  

retmødet skal de delegerede godkende 
regnskaber m.v., og der skal vælges 
medlemmer til hovedbestyrelsen. Det 
har været særligt spændende i år, da Frie 
Funktionærers formand Randi Laursen 
valgte at gå af efter 12 år på posten. 
(Du kan blive opdateret på udfaldet af 
delegeretmødet på f-f.dk).

stort ansvar at være delegeret
– De delegerede har et stort ansvar for 
deres forening, og det er især vigtigt for 
de nye delegerede, at de har et godt over-
blik over aktiviteter, økonomi m.v., inden 
de skal til deres første delegeretmøde 
og deltage i afstemninger osv., forklarer 
Jørgen G. Jørgensen.

Dagens program på introdagen bød på en 
gennemgang af Frie Funktionærers histo-
rie, organisering, økonomi og aktuelle ak-
tiviteter, og de praktiske forhold i relation 
til hvervet som bestyrelsesmedlem i en 
region blev gennemgået. Der var også god 
tid for de delegerede til at netværke på 
kryds og tværs af regionerne for at lære 
hinanden af kende og udveksle synspunk-
ter og erfaringer. 

– Det lover alt i alt godt for det frem-
tidige arbejde, siger en tilfreds direktør 
efter en begivenhedsrig dag. n

der var næsten 30 delegerede samlet til introduktionsdag hos Frie Funktionærer.
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med de rigtige apps på din telefon kan du optimere din nattesøvn og blive bedre udhvilet.

tøm hovedet – skriv ned
du vil gerne fokusere, men dit hoved er fyldt 
med 117 andre ting, som du også skal nå. 
Uafsluttede opgaver eller problemer forstyr-
rer og gør dig mindre effektiv.

det fylder i dit hoved og tager energi fra det, 
du egentlig burde tænke på. sådan fortsætter 
det, indtil opgaven eller problemet er løst. Ved 
at skrive opgaven ned, giver du din hjerne fred 
til at fokusere på det, den skal.

sidder du godt?
Overvej, om der er et sted, hvor du er særligt pro-
duktiv? de fleste eksperter er enige om, at det 
vigtigste i forhold til at kunne fokusere er at fjerne 
distraktioner. derfor handler det om at skabe et 
arbejdsklima, der er fri for distraktioner. Viljestyrke 
er godt, men ikke nok.

luk ned
slå notifikationer fra på din smartphone og 
”bling”-lyden på din computer, når en ny e-mail 
tikker ind. 

det virker måske harmløst at tjekke e-mailen 
hvert 10. minut. men det forstyrrer. resultatet 
bliver, at der både er én opgave, du skal fokusere 
på og én, der er uafsluttet i tankerne.

sov godt
mangel på søvn reducerer viljestyrke og udtømmer 
den selvkontrol, du skal bruge for at undgå dårlige 
vaner. derfor er det vigtigt, at du prioriterer din nat-
tesøvn.

Kilde: Væksthus for ledelse

brug mindFulnessøvelser
… eller åndedrætsøvelser, som virker for dig. 

Gør dem til gode vaner og brug 5 minutter på det, 

når det går for stærkt i hverdagen. Du kan finde 

mindfulness som apps til din telefon. Så har du 

dem altid ved hånden.

træn dit fokus!
Kniber det med at holde fokus? Fortvivl ikke. Fokus er en muskel, 
du kan træne. Her får du fire øvelser, der holder den i form.

1 2
3

4

Sådan får du 
bedre søvn:

brug apps til en bedre nattesøvn



hold øje med din søvn
Benyt et elektronisk armbånd som fx Jawbone. På telefonen kan du hente 

gratis apps, fx Sleep Cycle til iPhone, der registrerer din søvn, din dybe 

søvn (hvor du ikke bevæger dig i sengen), og vækker dig, når du er i let 

søvn. Både aktivitetsbånd og apps har svingende kvalitet, men du kan få 

et fingerpeg. Mange tror, de sover mere, end de faktisk gør. 
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vær i nu’et
Tænk på, det er i løbet af dagen, du forbereder en god nattesøvn. 

Hvis du øver dig i at være til stede i nuet og få det bedste ud af både 

arbejde og hjemmeliv, sover du med stor sandsynlighed bedre. 

Kilde: PFA Pension 

ZZZ

Ferier giver flere sygedage
på arbejdspladsen

Kilde: Initial

Vi rejser mere, og vi rejser længere væk. dermed stiger risikoen for flere sygedage på arbejds-
pladsen, når vi spreder de fremmede bakterier og vira til vores kollegaer. det viser en undersøgelse 
fra danmarks statistik.

Ifølge Danmarks Statistik er 90 procent af de samlede sygedage på danske 
arbejdspladser af en varighed på mellem én og syv kalenderdage, og 

tallet er stigende.
 

“Vi har ikke en præcis statistik, der viser en sammenhæng 
mellem fremmede bakterier, vira og stigningen i sygefra-

vær. Men vi ved, at vores immunforsvar er mere sårbart 
over for fremmede bakterier og vira. På arbejdspladsen 
er risikoen for at sprede smitten langt større, fordi vi 

deler faciliteter som toiletter og kantine,” siger biolog hos 
Initial, Maria Brix Balle. 

De to eneste og vigtigste råd til at mindske sygefraværet er 
at blive hjemme, så snart du mærker sygdom og at sørge for en 
ordentlig hygiejne på arbejdspladsen.
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På siden får du et hurtigt over-
blik over nye trends på det digi-
tale marked. Anmeldelserne 
varierer i længde, fra de lidt 
længere til ret korte. Emnerne 
spænder fra apps til gadgets, 
fra digitale trends til sociale 
medier. Siden indeholder en god 
struktureret menu, der hur-
tigt bringer dig til det emne, du 
ønsker.

Efter at have kigget lidt nær-
mere på Elektronista.dk, er det 
tydeligt, at siden også fungerer 
som præsentation af bagkvin-
den Christina Vejlø, der er digital 
trendekspert og rådgiver for virksomheder og ministerier. Den 
del af siden er måske ikke så spændende læsning, hvis ikke man 
er i målgruppen, men alligevel er det inspirerende at læse om en 
kvinde, der har gjort den lidt nørdede genre til sin karrierevej, som 
gadgetformidler og digital indflydelsesperson. 

Elektronista.dk er nok ikke siden, du skal vælge, hvis du vil søge  
helt detaljerede forklaringer på diverse apps, gadgets, design 
eller net-trends, men ønsker du at få en ide om, hvad der rører sig 
inden for digital livsstil, eller skal du lige slå nogle minutter ihjel, 
så er Elektronista.dk en glimrende side. Er du gadget-nørd, så 
start på Elektronista.dk for at få inspiration til din videre søgning 
på nettet.

Du kan følge Christina Vejlø her:

Website: elektronista.dk

Facebook: ElektronistaDK

Twitter: @christianevejlo

Anmeldt af Janus Vittrup, systemudvikler   

Ved første indtryk fremtræder bloggen 
elektronista.dk umiddelbart som et online-
magasin, hvor forskellige bloggere og medieper-
sonligheder udgiver artikler om digitale trends. 

Elektronista.dk

Fremtidens jobtitler 

Personlighedsskaber: 
Intelligent software, der skal handle og agere som mennesker, 
skal have en personlighed. Det vil der i fremtiden være folk 
ansat til at skabe og justere, ligesom de vil træne robotterne i 
det, de er skabt til. 

Virtual Reality entertainment creator: 
Med Virtuel Reality åbner der sig en helt ny verden i at bruge 
teknologien som underholdning. Derfor vil der være efter-
spørgsel efter ansatte, der kan (op)finde nye trends inden for 
underholdning og gaming. 

3D-operator: 
Når 3D-printerne for alvor gør deres indtog, skal de både vedli-
geholdes og repareres. Derfor bliver det at være teknisk kyndig 
i forhold til 3D et vigtigt job i fremtiden. 

Afstressningsspecialist: 
Allerede nu er der folk, som er afhængige af at være online 
hele tiden. Derfor vil der i stigende grad være behov for med-
arbejdere til at lære andre at stresse af, koble fra og skabe 
afstand til teknologien igen. 

Sikkerhedsekspert: 
Når alle maskiner og robotter har så veludviklet en software, at 
de kan tale direkte med hinanden, vil IT-sikkerhed være endnu 
vigtigere end nogensinde før. Jo mere udstyr, der kommer til, jo 
større er behovet for ansatte, der kan sikre vores data bedst 
muligt. 

Læs mere på side 10, hvor Preben Mejer giver sit bud på 
arbejdsmarkedet anno 2030.

meget mere it leder til helt nye jobtitler, når 
arbejdsmarkedet om få år vil være præget af 
ny teknik. Preben mejer, teknologiekspert og 
direktør i videncentret radr, giver her sit bud på, 
hvilke nye karriereveje, fremtiden byder på. 

vidste du, at …
 ... de amerikanske myndigheder nu har tilladt 
robotter som chauffører? Kilde: Preben Mejer

anmeldelse:



“allerede om få år vil over tre millioner men-
nesker på verdensplan have en robot som chef, 
fordi softwaren bliver så veludviklet, at maski-
nerne på mange måder kan træffe hurtigere 
og mere rigtige beslutninger end mennesker”.
Preben mejer

Frie Nr. 2  2016  |  9
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Få kontrol over din

mobil og få mere tid.

læs mere side 24

 hvordan ser arbejdslivet ud
 i år 2030?

Hold godt fast, når fremtidsekspert Preben Mejer ta-
ger dig med på en rejse ind i et univers af virtual reality, 
kunstig intelligens, robotchefer og selvkørende biler.

tema:
teKnologI

 et liv med robotter:
Medstifter af Universal Robots, Esben Østergaard, har 
tjent mange millioner på sit roboteventyr. Men det har 
aldrig været pengene, men derimod kærligheden til tek-
nologi, der motiverer ham.

 Teknologi giver mere nærvær:
 Hun er stemmen i din radio, der giver gode råd om digital  
 livsstil i programmet Elektronista, og kvinden, der mener,  
 at forretningsrejsen om få år vil kunne klares ved at tage
 et par sjove briller på. Mød Christiane Vejlø.

16

10

14
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År 2030: 
din chef er en robot

lt fra arbejdstiderne til titlen på visitkortet vil ændre sig 
i takt med, at nye opfindelser vinder frem, og den tekno-
logiske udvikling vender op og ned på vores arbejdsliv. 

– Det vil ske allerede i løbet af få år, og i 2030 har vi 
et arbejdsmarked, der er helt anderledes end i dag, spår 

direktør for videncentret Radr, Preben Mejer, der formidler viden 
om fremtidens teknologi. 

I snart 25 år har han arbejdet inden for IT-branchen og er en af 
landets førende eksperter. Hans vurdering er, at mindst 20 %     
af danskerne skal kigge sig om efter et andet job. 

– Der er rigtig mange områder, hvor teknologien vil gøre men-
nesker overflødige. Mange flere ting vil blive automatiseret og 

a
Af Heidi Callesen • Foto: Bo Nymann

Om bare få år har teknologien gjort 20 procent af danskernes stillinger overflødige. 
Sådan lyder vurderingen fra en ekspert, der her giver sit bud på arbejdslivet anno 2030. 

løst af computere, og i stedet skal langt flere til at finde arbejde i 
nye typer af servicejob, hvor det netop er den menneskelige kon-
takt, der er i fokus. 

Automatiseringen tager over
Det er især nogle bestemte stillinger, som robotterne udkonkur-
rerer:  

– Alt det, der kan automatiseres, vil blive det. At vende burgere 
på en restaurant vil fremover være styret af maskiner, men det 
drejer sig altså også om folk, der rådgiver andre ud fra den viden, 
de har. Fremover vil der i stedet sidde en robot, som kan svare på 
næsten alt. 

Om få år vil 3 millioner mennesker på 
verdensplan have en robot som chef, 
spår Preben mejer.
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ifølge preben mejer tyder meget på, at 47 % af 
alle jobs i usa og 20 % af alle nuværende job-
typer i danmark blive udfaset på grund af ny 
teknologi. 

I

Som eksempel nævner Preben Mejer bankrådgivere, receptio-
nister og lægesekretærer, men peger også på hele industrier, 
der vil opleve store udfordringer og økonomiske tab, når der står 
2030 i kalenderen.  

– I USA vil der være millioner af selvkørende biler på vejene 
allerede i 2020, og det er kun et spørgsmål om tid og lovgivning, 
før de også ses herhjemme. Vi vil blive hentet og bragt automa-
tisk af robotter, der kører på el og er involveret i færre uheld, og 
derfor skal især bil- og forsikringsbranchen finde nye måder at 
overleve på. 

software som chef
Preben Mejer fremhæver især to teknologier, som vil have betyd-
ning for udviklingen. Den ene af dem er Virtuel Reality, hvor man 
med særlige briller arbejder eller holder møder i noget, der ople-
ves som avanceret 3D – noget, Preben Mejer vurderer, vil over-
hale smartphonen som mest populære enhed.

– Virtuel Reality skaber et meget livagtigt rum omkring os, hvor 
vi kan se hinanden uanset afstanden mellem os. Derfor vil fælles-
kontorer for rigtig manges vedkommende blive skiftet ud med en 
hjemmearbejdsplads, siger han. 

Men det mest afgørende for arbejdsmarkedets struktur vil ifølge 
eksperten være de programmer, vi bruger i maskiner – såkaldt 

software – der gør det muligt at erstatte en femtedel af det 
arbejdende folk med intelligente robotter. 

I fremtiden kan computerne nemlig selv tage ved lære. De vil 
arbejde ud fra et bestemt emne, fx finans, jura eller medicin, og 
efterhånden som de trænes, vil computerne så selv overtage 
styringen. Teknikken bruges allerede på forsøgsbasis til fx at 
rådgive læger om, hvilken behandling der er mest oplagt til en 
patient eller til at lægge den rigtige strategi til bestyrelsesmøder. 

– Min vurdering er, at allerede om få år vil over 3 millioner men-
nesker på verdensplan have en robot som chef, fordi softwaren 
bliver så veludviklet, at maskinerne på mange måder kan træffe 
hurtigere og mere rigtige beslutninger end mennesker, siger 
Preben Mejer. 

Nye kampe for fagbevægelsen
Faktisk vil behovet for at finde helt nye måder at indrette 
arbejdslivet på gælde os alle, mener Preben Mejer. For kalender-
tankegangen bliver erstattet af større muligheder for selv at 
tilrettelægge sin hverdag. 

– Om 15 år vil der ikke længere være noget, der hedder en 
37-timers arbejdsuge. At blive målt med stempelur, når vi møder 
ind og går hjem, erstattes i stedet af projektansættelser, hvor 
man får løn for at udføre en bestemt opgave og selv skal struktu-
rere, hvor meget tid man så bruger på det, siger han, og fortsæt-
ter: 

– Det giver nogle udfordringer for fagbevægelsen, der har 
været vant til at kæmpe for netop meget målbare ting som lige-
løn og arbejdstider. 

Så også her er der behov for nytænkning, hvis man vil være på 
forkant med udviklingen og klar til den teknologiske tidsalder. 

– Når alt kan kopieres i 3D og studeres som hologrammer, vil 
der opstå faglige slåskampe om, hvem der ejer rettigheder, og 
hvad der er den optimale IT-sikkerhed. Men det vil også være et 
mere individuelt arbejdsmarked med fokus på den enkelte, spår 
Preben Mejer.  n

om 15 år VIl der IKKe længere Være noget, der hedder en 37-tImerS 
arbejdSuge. at blIVe målt med StemPelur, når VI møder Ind og går 

hjem, erStatteS I Stedet af ProjeKtanSættelSer.
Preben mejer 

”
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Digital trenD-ekspert 

David guldager  
anbefaler:

Slack 
pris: gratis prøveversion 
tjenesten, der giver dig en direkte kontakt til alle dine kollegaer 
på tværs af afdelinger. Oplagt værktøj til både de små og store 
virksomheder. 

Apple Watch 
pris: Fra 2.700 kr.
Uret holder styr på din kalender og har styr på dit helbred. Uret 
giver dig endda besked, når det er tid til at rejse sig, så du ikke sid-
der og dør bag skrivebordet. 

iPad Pro 
pris: Fra 5.300 kr.
en iPad kan hjælpe i mange arbejdssituationer, og iPad 
Pro giver dig både mulighed for tastatur og pen, hvis 
det skulle hjælpe.  

Arbejdslivet kan være hårdt nok, så hvorfor ikke gøre det lidt
nemmere med ny teknologi. Her er ti oplagte gadgets og apps.

3



Microsoft Surface 
pris: Fra 7.000 kr.
Her giver ordet hybrid virkelig mening. det er både en laptop og 
en tablet med fuldblods Windows, som i den nyeste version godt 
kan hamle op med de fleste computere. 

Bluesmart 
pris: 3.200 kr.
Når arbejdsrejsen skal tages alvorligt. Her har du en hånd-
bagage, som du kan sætte alarm på, planlægge din flyrejse 
med og selvfølgelig lade dine andre produkter op.

Zutalabs Pocket Printer 
pris: 1.400 kr.
det ligner magi, når den lille håndholdte printer danser hen 
over papiret. Hvordan den omdanner tomme hvide papirer til 
vigtige dokumenter, mens du er på farten.  

Mophie Juice Pack 
pris: Fra 400 kr.
Vi har alle brug for lidt energi 
på en lang arbejdsdag, og 
specielt din mobil. Her får du 
strøm direkte fra coveret, så 
din smartphone er lidt læn-
gere kampdygtig end blot en 
enkel dag. 

Dropbox for business 
pris: gratis prøveversion 
Når man har brug for lagerplads på nettet, så er det svært 
at overse dropbox. deres business-løsning kan du bruge 
til at dele indhold på tværs af afdelingerne.  

4
5

6
7 Logitech Keys-to-go 

pris: Fra 500 kr.
Hvorfor benytte sig af en 
stor arbejdscomputer, når 
man kan blot kan bruge en 
mobil med et tilhørende 
trådløst tastatur.  

8
Microsoft Lumia 950XL  
pris: Fra 3.200 kr.
microsofts egne Windows-mobiler er oplagte som 
den forlængede arbejdsmobil. Her kan man blot 
nøjes med at sætte den til en skærm og så benytte 
sig af mobilen som fuldblods Windows-computer. 9
10



Af Maria Skovbjerg Henriksen • Foto: Nils Lund

eg møder Esben Østergaard i 
Universal Robots hovedsæde i 
Odense. Det er fredag eftermiddag 
og de fleste af virksomhedens tæt 
på 300 ansatte er taget hjem.

Men i kantinen vrimler det med blå jak-
kesæt og pressefolk. Der har netop været 
afholdt lancering af bogen ”En klynge, 
der virker”, som bl.a. omhandler Universal 
Robots. Det er nemlig en virksomhed med 
en usædvanlig historie. Fra et phd-projekt  
i en kælder til en virksomhedssucces så 
stor, at den sidste år blev solgt for 1,9 milli-
arder til den amerikanske teknologikoncern 
Terradyne.

j
brænder for robotter
Robotter, og teknologien bag dem, har op-
taget medstifter Esben Østergaard, så 
længe han kan huske tilbage. I dag er han 
42 år, og selv om han allerede nu har tjent 
rigeligt til at kunne lade sig pensionere, er 
det stadig det, han brænder for.

– At kunne være med til at forandre ver-
den til et bedre sted motiverer mig – ikke 
pengene. Så var jeg stoppet dengang i 
2008, da pengekassen var tom, og vi sta-
dig ikke havde fået gang i salget af vores 
letvægts-robotarm.

Dengang fik Esben Østergaard ingen løn, 
og stifterne måtte betale virksomhedens 
nøglemedarbejdere ud af egen lomme, 
fordi de nægtede at opgive drømmen.

På vej mod bundløs gæld
– Vi solgte faktisk fem robotter, men leve-
rede kun to af dem, for så havde vi ikke 
flere penge at betale stumper for. Det 
var virkelig en krisesituation. Den direkte 
vej til bundløs gæld. Det kostede også 
hårdt på samarbejdet, konstaterer Esben 
Østergaard, der i dag er eneste tilbagevæ-
rende af de tre stiftere.

– Vi vidste, vi havde produktet, verden 

medstifter af den odenseanske succesvirksomhed Universal robots, esben Østergaard, 
har store ambitioner for fremtiden. men det har kostet ham dyrt at nå dertil, hvor robot-
ten, han selv har været med til at udvikle, måske kan gøre verden til et bedre sted.
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Vi skal ikke frygte for
tab af arbejdspladser 
med robotternes indtog 
ifølge esben Østergaard. 
Han er sikker på, at de 
skaber nye jobmuligheder 
i stedet.



havde brug for, men vi havde bare ikke 
pengene til at føre det ud i livet. 
 
reddet af vækstfonden
Vækstfonden blev redningen senere på 
året i 2008. De skød flere penge i projek-
tet og ansatte en adm. direktør, som også 
postede penge i projektet. På den måde 
havde alle i bogstavelig forstand noget 
investeret i, at Universal Robots skulle 
blive til en succes. Og det blev det! Målet 
er, at omsætningen i 2017 bliver en milliard 
kroner. Et svimlende beløb for almindelige 
mennesker, og for Esben Østergaard, der 
nu er teknisk direktør, er det da også nød-
vendigt at tale ydmygt om roboteventyret.

– På det personlige plan er det selvføl-
gelig super fedt, at det, vi drømte om, er 
lykkedes, og vi står her i dag. Men jeg er 
samtidig meget bevidst om, at det sagtens 
kunne have gået den anden vej. Vi er nået 
hertil med en vis portion held og naivitet. 

Det skal der til – og en masse benhårdt 
arbejde. Jeg er også blevet skilt undervejs i 
processen. Jeg brugte alt for meget tid på 
arbejde og for lidt tid derhjemme, konsta-
terer Esben Østergaard, der er far til tre.
 
mindre spild med robotter
Den største glæde ved succesen er for 
Esben Østergaard, at han har været med til 
at gøre noget godt i verden med virksom-
heden.

– Vores robotter er med til at flytte pro-
duktionen tilbage nær forbrugerne, og det 
er en kæmpe miljømæssig fordel for hele 
verden. Jo mere vi kan specialisere os og 
lave mindre produktioner tættere på os 
selv, jo mere kan vi undgå de lange trans-
portkæder af varer, der farer rundt i hele 
verden, som ikke mindst forurener pga. al 
den spildproduktion, der er, når varerne 
ikke bliver solgt.

100 gange større om 6 år
Eftermiddagen er gået på hæld, og Esben 
Østergaard følger mig ud til hovedindgan-
gen hos Universal Robots igennem den 
store foyer af glas og beton, hvor et par af 
hans robot-kolleger venter på ham.

– Vi har besluttet, at boglanceringen var 
en god anledning til at komme ud og fejre 
salget af Universal Robots sidste år, men 
jeg har simpelthen ikke haft tid til før nu, 
fortæller han.
 
Fordobles omsætningen som ventet 
fortsat i de kommende år, tror han på, 
at virksomheden kan blive 100 gange 
større inden for de næste 5-6 år. Esben 
Østergaard troede på sin ide. Han gjorde 
sin hobby til sit arbejde og sin drøm til 
virkelighed. Men det har ikke været uden 
omkostninger at nå dertil.  n
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Christiane Vejlø med et af de virtual 
reality headsets, som hun tror vil gøre 

fremtidens arbejdsliv nemmere. med 
dem kan man møde sine kolleger i den 

digitale verden og undgå transporttid.



Frie Nr. 2  2016  |  17Frie Nr. 2  2016  |  17

mød kvinden, der elsker alt, hvad der kan sættes 
strøm til, og som har gjort det til sin levevej at om-
sætte sin indsigt i teknologi til brugbar viden for 
helt almindelige mennesker.

t Christiane Vejlø, den digitale rådgiver og radiovært – måske bedre 
kendt under navnet Elektronista – skulle blive en af de mest frem-
trædende personligheder inden for digital livsstil, lå ikke i kortene, 
da hun valgte at læse religionsvidenskab for år tilbage.

Hun startede på studiet og rejste til USA for at fokusere på Native Ameri-
can religion, men da hun ankom til universitetet og skulle skrives op til sine 
fag, var der helt frit valg.

– Så stod jeg bare der som et barn i en slikbutik og så på alle de fantas-
tiske fag og valgte selvfølgelig lige de to religionsfag, jeg skulle have, 
og så mediefag for resten.

a
Af Maria Skovbjerg Henriksen • Foto: Sif Meincke

»

Om Christiane Vejlø
digital fremtidsanalytiker, radiovært
på radio 24syv, blogger og foredrags-

holder. direktør i konsulentvirksomheden 
elektronista, som rådgiver og producerer 

indhold om digital livsstil.

42 år og mor til 8-årige effie, som hun
har med sin eksmand standup-

komikeren Christian ”geo” Heltboe.

Vi vil ikke have 
specs – vi skal 
bare vide, 
hvad dimsen
kan bruges til
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» skiftede karrierevej
Tilbage i Danmark skiftede Christiane Vejlø 
hovedfag til medievidenskab.

– Mødet mellem mennesker og teknologi 
interesserer mig enormt meget, og jeg 
kunne godt mærke, at det måske mere var 
den vej, jeg ville gå. Men de to fagområder 
har spillet rigtig godt sammen, fordi de 
begge kredser om sociologien og undersø-
ger, hvordan folk opfører sig i grupper, når 
de er knyttet sammen under et form for 
fælles værdigrundlag. Det er jo i virkelighe-
den også sådan, at meget af vores adfærd 
på nettet fungerer.

Siden da har hun brugt sit arbejdsliv på at 
tale et sprog om teknologi, som er menne-
skevenligt.

– Mange tænder af på snak om speci-
fikationer og processorkræfter. I stedet 
skal vi tale om, hvad du kan bruge dimsen 
til, hvilken rolle den spiller ift. dig og din 
familie og dit arbejde. Mit mål er at undgå 
den fremmedgørelse, der tit kan være med 
teknologi.

Det har Christiane Vejlø gjort med så stor 
succes, at hun efter en årrække i forskellige 
brancher nu har sin egen konsulentvirk-
somhed og radioprogram på radio 24syv. 
Begge med navnet Elektronista. 

tænder på fremtiden
Da hun i 2002 var ansat på et TV-pro-
duktionsselskab, undrede hun sig over, 
hvorfor de dag efter dag producerede alle 
de programmer, der kun blev vist en gang 
uden at tænke mere brugervenligt.

– Jeg forsøgte at foreslå, om vi ikke 
kunne gøre noget med dem og vise pro-
grammer på en anden måde, men det 
gjorde man ikke på det tidspunkt. Der var 
man mere fokuseret på, at alle skulle have 
en hjemmeside og begrebet ”on demand” 
eksisterede ikke på markedet endnu.

Christiane Vejlø vakte opsigt med sin 
undren, og hun fik tilbudt arbejde i et 
bredbåndselskab. Men i starten var hun 
skeptisk. 

– Jeg tænkte nej tak – bredbånd lyder 
kedeligt. Men min kommende arbejdsgiver 
var god til at forklare, at bredbånd jo var 
fundamentet for alt, hvad der skulle ske i 
fremtiden, og det ville kræve båndbredde 
– også det TV, som jeg sad og lavede nu. Så 
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er det data, du producerer, der er deres for-
retningsmodel – og hvad vil de så bruge den 
til? Det er det, jeg er mest bekymret for, og 
der skal vi holde tungen lige i munden, siger 
Christiane Vejlø.

Fagre nye verden
Alligevel frygter hun ikke for fremtidens 
udvikling. Hun glæder sig derimod til at 
opleve den.

– Jeg tænkte på noget i går – gad vide om 
min datter når at tage kørekort? Det er 10 
år fra nu. Måske er selvkørende biler hver-
dag inden da. Jeg tror heller ikke, at børn 
har en skoletaske til den tid. De vil have 
deres bøger digitalt og hjemmearbejdet i 
cloud’en. Skolen serverer forhåbentlig sund 
mad, og husnøglen har du heller ikke brug 
for, for vi har digitale låse, der kan genken-
de os, når vi kommer hjem.  n

gik det op for mig, at det jo i virkeligheden 
var den allermest spændende branche, 
fordi den handlede om fremtiden. 

Nu er det primært det digitale konsulent-
arbejde, der fylder i hverdagen, og når 
man både har teknologi som sin hobby og 
arbejde, kan det ikke undgå at afspejle sig    
i Christiane Vejløs private hjem.

– Altså mit hjem er jo spækket med alt 
mulig teknik. Jeg har altid ting til test, og 
mine skabe bugner af kabler og ledninger. 
Det var min eksmand lidt træt af, griner 
Christiane Vejlø og fortsætter: Min 8-årige 
datter går heldigvis meget op i det, så hun 
er ret skøn at udforske nye ting med. Hun 
er vist blevet lidt socialt belastet på det 
punkt.

Lige nu er den vildeste gadget derhjemme 
et virtual reality headset, der bliver testet.

– Når du først har prøvet et rigtig godt 
spil eller at gå rundt i en bolig eller på en 
strand via headsettet, og det føles præcis 
som at være der selv, så er man hooked.

Der er dog stadig et stykke vej, inden 
designerne har gjort de store kasselignen-
de headsets tilpas små og elegante nok til, 
at de fungerer til almindelig brug. Men det 
varer ikke længe, mener Christiane Vejlø.

Vores bevægelser bliver overvåget
Det faktum, at teknologien vil fylde mere 
og mere i vores hverdag, ser Christiane 
Vejlø på ingen måde som en negativ ting.

– Jeg håber, at man bruger teknologien til 
at frigive tid til at være nærværende på de 
rigtige tidspunkter. Måske slipper man for 
en forretningsrejse, fordi man kan tage den 

på virtual reality, og så kan man være hjem-
me ved sin familie i stedet. Det med nær-
været mener jeg selv, vi har et stort ansvar 
for at skabe. Det er ikke teknologiens skyld. 
Til gengæld kan det godt bekymre hende 
med de store mængder data, der produce-
res, og hvem der har adgang til det. 

– Der er ingen tvivl om, at mange spæn-
dende tjenester virker fordi, at de har 
adgang til data om os. Tjenesterne henter 
data ind fra vores kalender og vores kon-
taktlister, billeder og vores google-søg-
ninger og bruger det til at give os en god 
service. Det er godt, men man skal også 
være bevidst om, hvem det her data kom-
mer i hænderne på. Og hvis man bare fuld-
stændig blindt logger ind i alle tjenester   
og siger ja til login med facebook til alle 
apps, man downloader, og de ikke koster 
noget, så skal du være bevidst om, at det 

jeg håber, at man bruger teKnologIen tIl at frIgIVe tId tIl at Være nærVærende På de 
rIgtIge tIdSPunKter. måSKe SlIPPer man for en forretnIngSrejSe, fordI man Kan tage 
den På VIrtual realIty, og Så Kan man Være hjemme Ved SIn famIlIe I Stedet. VI har et 
Stort anSVar for SelV at SKabe nærVær. det er IKKe teKnologIenS SKyld.
ChrIStIane Vejlø

”

Christianes yndlings-app lige nu:
en af Christiane Vejløs mest anvendte apps for tiden er 
Lark, hendes virtuelle sundhedscoach, som bl.a. holder 
øje med, hvor meget hun motionerer og kan rådgive 
om kost.

Christiane Vejlø viser app’en 
og uddyber:

– Nu spørger Lark fx, om 
jeg har vejet mig, og så har vi en 
samtale. Nu giver den mig feedback 
på udviklingen i min vægt og fortæller 
mig, at jeg har gået en time og 20 min i gennemsnit om dagen 
– det er sgu da meget godt, griner Christiane Vejlø. det synes 
Lark også: give yourself a round of applause, siger den.

– den følger mig på gps. Nogle gange spørger den også, 
hvad jeg får til morgenmad, og så snakker vi lidt om, om det 
nu er et godt valg osv. det er den direkte chat-facon, der gør 
den brugervenlig og vedkommende. det er et fint eksempel 
på kunstig intelligens, som jeg også er meget optaget af, for-
tæller Christiane Vejlø. 
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Af Heidi Callesen 

At spille computer er gået fra at være underholdning på ungdomsværelset 
til en professionel karrierevej. mød Nicolai reedtz, der skiftede badminton-
ketsjeren ud med et keyboard og nu lever af e-sport. 

or få år siden var han ikke meget 
for at fortælle andre, at han havde 
valgt en karrierevej som gamer.
– Folk har altid en masse fordomme 
om det, jeg laver. Fordi det foregår 

foran en skærm, går de automatisk ud fra, 
at jeg nok er doven, asocial og usund, siger 
den 20-årige fynbo. 

Men i virkeligheden er han lige så dedikeret 
til sin sport, som professionelle fodbold-
spillere er til deres. Op mod otte timer om 
dagen øver han sig foran computeren, og 
dertil kommer både styrketræning og løb 
for at holde kroppen sund og hjernen frisk.

– Som professionel handler det jo om at 
have talent og være dedikeret. Alle kan gå 
til noget, men kun få bliver verdensstjerner 
– på samme måde er det i min sportsgren, 
siger han. 

blandt verdens bedste
Han ved, hvad han taler om. Nicolai Reedtz 
var nemlig tidligere en ambitiøs badmin-
tonspiller – men en skade tvang ham til at 
droppe ketsjersporten, og i stedet kastede 
han sig over e-sport.    

– Det har haft stor betydning for, hvor 
stor succes jeg har fået. At spille badmin-
ton på højt plan lærte mig at tage min 
sportsgren seriøst og at arbejde sammen 
som hold – og så gav det mig nogle stærke 
håndled, som også er ret vigtigt at have 
som gamer, forklarer han. 

f
Efter nogle år som professionel ligger 
Nicolai Reedtz derfor nu i den absolutte 
elite af gamere – med en månedsløn på over 
66.000 og en position som verdens tredje-
bedste til computerspillet Counter Strike. 

– Det er rigtig stort for mig, men det er også 
vigtigt at huske på, at det jo er et holdspil. På 
vores team har jeg lidt samme rolle som angri-
beren på et fodboldhold, men jeg kan jo aldrig 
få succes uden mine medspillere, lyder det fra 
Nicolai Reedtz. 

en fremtid uden for sporten
I de tre år han har spillet computerspil på fuld tid, 
er sportsgrenen i sig selv også vokset enormt.

– Før var der måske 100.000 seere til en tur-
nering – nu er der halvanden million, og samtidig 
er lønningerne steget helt enormt. Så der er 
ingen tvivl om, at e-sport er kæmpe stort 
på verdensplan – bare ikke så meget i 
Danmark endnu, forklarer Nicolai Reedtz. 

Det håber han sker, mens han stadig 
er en del af spillet. Men som alle andre 
professionelle sportsfolk regner det 
20-årige talent ikke med, at karri-
eren inden for e-sport fortsætter 
hele livet. 
– Jeg er stadig sulten og har 
nogle store turneringer, jeg 
gerne vil vinde. Men så snart 
jeg ikke længere kan være 
med på toppen, pensio-
nerer jeg mig – og så er 
drømmen at læse videre, 
siger Nicolai Reedtz.  n

         

nicolai lever af at spille   computer
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I
FAKTA OM E-SPORT 
• e-sport står for ’elektronisk sport’ 

og er konkurrencer i forskellige 
computerspil. 

• de første konkurrencer blev spillet 
i 1970erne. i dag bliver der afholdt 
flere hundrede globale turneringer 
hvert år. 

• den første e-sports begivenhed       
i danmark blev afholdt i 2010. 

• Ved den største konkurrence på 
verdensplan i 2014 deltog over 
40.000 mennesker, og førsteplad-
sen udløste en præmie på knap        
7 mio. kroner.  

• e-sport er anerkendt som idræts-
gren i bl.a. UsA, Kina og sydafrika, 
men endnu ikke i danmark. 

(kilde: faktalink.dk) 

Før var der måske 100.000 seere til en turnering – nu er der halv-
anden million, og samtidig er lønningerne steget helt enormt. så 
der er ingen tvivl om, at e-sport er kæmpe stort på verdensplan 
– bare ikke så meget i danmark endnu, forklarer Nicolai reedtz. 

nicolai lever af at spille   computer
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Af Anders Birch Breuning, Magasinværkstedet

1999 mistede Dennis Harløv Madsen 
synet på grund af nethindeløsning. 
Tidligere havde det betydet, at han 
kunne vælge mellem at blive massør 
eller børstenbinder, hvis han ville have 

et job som blind. Men med teknologien           
i dag er der flere muligheder. Og det er 
Dennis Harløv Madsen på 55 år glad for.

– Jeg havde ikke haft et job i dag, hvis 
massør og børstenbinder var de eneste 
muligheder. Så havde jeg været pensio-
neret, for jeg vil arbejde med noget, jeg 
brænder for, siger Dennis Harløv Madsen. 

Moderne teknologi gjorde, at han kunne 
fortsætte med det, han altid har lavet 
– nemlig salg. I dag er han markedschef 
for konsulentvirksomheden Ra2hauge i 
Silkeborg. Det giver lidt udfordringer at 
være blind, når ens primære arbejdsred-
skab er en computer med internet og en 
telefon. Det er her, teknologien kommer     
til hjælp.

– Min PC har et program, der kan af-
læse tekst på skærmen, og et andet, der 
læser det højt. Og min iPhone benytter 
VoiceOver, som læser højt fra skærmen, 
forklarer Dennis Harløv Madsen. 

I
bedre teknologi hele tiden
På den måde kan han benytte en normal
PC med office-pakke. 

– Jeg kender flere genveje på compute-
ren end de bedste programmører, for jeg 
kan ikke bruge musen. Og det går faktisk 
ofte hurtigere at åbne filer og program-
mer med genvejene, siger Dennis Harløv 
Madsen.

Det meste af arbejdsdagen bruger han 
på telefonen. Men en del af dagen går 
også med at forstå kundernes forret-
ning via deres hjemmesider, så dialogen 
med dem bliver nærværende. 

– Jeg har mindre overblik end en 
seende, når jeg læser på nettet, for 
der er meget grafik, som taleprogram-
merne ikke kan læse. Men teknologien 
bliver hele tiden bedre. Tidligere måtte 
jeg opgive at læse seks ud af ti sider, 
men i dag er det vel kun to ud af 100, 
beretter Dennis Harløv Madsen.  n

         

teknologien giver  handicappede job
For nogle er teknologi mere end blot en hjælp i arbejdslivet – det kan også være selve 
grundlaget for at have et arbejdsliv. mød dennis Harløv madsen, der er markedschef 
og blind, og Niels Kristian damsgaard, der arbejder for en maskinstation og har en 
elektrisk hånd.

Når dennis Harløv madsen taler med sine 
kunder, skal han ofte også bruge infor-
mation fra computeren. derfor har han 
ofte kunden i det ene øre og computerens 
taleprogram i det andet. 
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intet syn, men skarpt blik for salg
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teknologien giver  handicappede job

”

ver morgen tager Niels Kristian 
Damsgaard på 57 år en silikone-
form på sin armstump, sætter 
sin elektriske hånd fast på den 
og tager på arbejde. Han kører 

traktor for en maskinstation ved Skive. 
Primært i forbindelse med skovbrug. Det 
betyder, at der skal styres en traktor og 
skiftes udstyr hver dag. 

– Arbejdet er fysisk krævende, men jeg 
kan det meste, og ellers får jeg lidt hjælp 
af mine kolleger. Jeg passer mit arbejde 
ligesom alle andre, siger Niels Kristian 
Damsgaard.

Den elektriske hånd er en erstatning for 
hans egen, som han mistede i en arbejds-
ulykke i 2004. I nogle år havde han en klo, 

h
som kunne åbne lukke og 
dermed gribe om ting – dog 
uden rigtigt at holde fast 
om dem. For fem år siden fik 
han den elektriske hånd.

– Den har sensorer på 
indersiden, og den mærker, 
når jeg bruger de muskler 
i armen, som man bruger, hvis man tager 
fat i noget, og så reagerer den. Den er 
stærk og meget fleksibel og griber om 
hvad som helst – nogle dage tænker jeg 
slet ikke over, at jeg har den, siger Niels 
Kristian Damsgaard. 

Hurtig udvikling
Hånden vejer halvandet kilo, og den bliver 
ladet op om natten. Det kræver en indsats 
at lære at bruge den, og den kan ikke alt. 
Specielt småting som skruer og søm er 
svære at håndtere. Til gengæld gør det 

mIn eleKtrISKe arm har SenSorer På InderSIden, og den 
mærKer, når jeg bruger de muSKler I armen, Som man 
bruger, hVIS man tager fat I noget, og Så reagerer den. 
nIelS KrIStIan damSgaard

traktoren, som Niels Kristian damsgaard 
kører til daglig, er bygget om, så den er 

nemmere at betjene. Fx er drejeknapperne 
lavet om til skydeled i stedet.

Jeg passer mit arbejde 
– ligesom alle andre

ikke ondt, hvis man slår sig over fingrene 
med hammeren. 

– Der sker en kolossal udvikling på om-
rådet med nye materialer og teknologi,    
og der er en hånd på vej, der kan bruge 
alle fingrene. Sådan en forventer jeg at   
få en dag, siger Niels Kristian Damsgaard. 

Hånden gør, at han kan fortsætte sin 
arbejdsdag.

– Min hustru og jeg har også et hobby-
landbrug, som vi ikke kunne have, hvis jeg 
ikke kunne gribe om en skovl. Desværre 
kan den ikke støvsuge eller vaske op, det 
har jeg også forsøgt at forklare hende, 
siger Niels Kristian Damsgaard med en 
latter.  n
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smartphonen er genial, men 
den kan også være et pro-
blem. Uden du opdager det, 
gør den dig stresset, mindre 
nærværende og afhængig. 
det forklarer stresscoach 
bjarne toftegård, som op-
fordrer til, at du tager kon-
trollen tilbage.  

Af Anders Birch Breuning, Magasinværkstedet

I
bjarne toftegård
… er stresscoach samt stifter og leder 

af Forebyg stress, der hjælper perso-

ner og virksomheder med at forstå, 

forebygge og afhjælpe stress. Forebyg 

stress har cirka 100 tilknyttede stress-

coaches. 

Læs mere på www.forebygstress.dk

styrer du din 
smartphone
– eller styrer
den dig?
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f
or mange er den det første, de 
griber om morgenen, og det sid-
ste de lægger fra sig om aftenen. 
Smartphonen. Og den er smart. 
Med den er der styr på kalender, 

dine mails, sociale medier og nyheder. Med 
den er du i kontakt med verden, og verden i 
kontakt med dig. Men den kan også medvir-
ke til stress. Det forklarer Bjarne Toftegård, 
der er stresscoach. 

– Der er opstået en kultur, hvor vi altid 
skal være tilgængelige. Mange føler, at de 
skal svare på mails eller kommentere opslag 
på sociale medier med det samme. Derfor 
har de svært ved at lægge smartphonen 
fra sig og er online hele tiden, siger han.  

Én smartphone – mange stressfaktorer
Dermed får hjernen aldrig ro, men kører i 
højt gear konstant, og du er mindre nær-
værende, hvilket går ud over dine rela-
tioner. For hvor hyggelig er morgenmad 
med familien egentlig, hvis du tjekker mail 
samtidig? Desuden er hver afbrydelse en 
ting, som du skal forholde dig til, og det 
ødelægger koncentrationen og nedsætter 
effektiviteten. Alt sammen medvirker det 
til stress. 

– For cirka en tredjedel af de kunder, jeg 
hjælper, er smartphonen en stort medvir-
kende årsag til stress. Oftest er det mails 
fra arbejde, men det kan også være sociale 
medier, nyheder eller sportsresultater – alt, 
som man føler, at man er nødt til at tjekke 
med det samme, siger Bjarne Toftegård.

Hvem har kontrollen?
De færreste lægger mærke til, at smart-
phonen på den måde stresser dig. For 
sådan oplever du det ikke. Hver gang der 
tikker noget ind, giver hjernen sig selv en 
lille belønning – du bliver glad og nysgerrig. 
Derfor er det også stærkt vanedannende, 
og med tiden udvikler du en trang til at 
tjekke din smartphone konstant.

– Smartphonen bliver hurtigt en usynlig 
stressfaktor fremfor en hjælp. Hvis du er 
nødt til at tjekke den hele tiden, eller hvis 
du oplever fantomvibrationer – altså at du 
føler, at den vibrerer, uden den gør det – så 
har du mistet kontrollen. Så er du et red-
skab for den og ikke omvendt, siger Bjarne 
Toftegård. 

1
2

3

sådan
får du kontrol over din smartphone

Lav en forventningsafstemning
Aftal med kollegerne, at man fx svarer på mails 1-2 
gange om dagen. Og at man ikke sender mødeindkal-
delser og andet om aftenen og forventer, at de er læst 
morgenen efter.

Slå notifikationer fra
smartphonen afbryder dig ikke konstant, og du slipper for 
at forholde dig til nye ting hele tiden, hvis du aktivt skal 
vælge at åbne din mail eller sociale medier, før du ser nye 
beskeder. 

Beslut, hvornår du vil
begræns, hvornår på dagen du tjekker din smartphone. 
som minimum skal du ikke tjekke den før efter morgen-
maden, og du bør have mindst én smartphonefri time, 
inden du går i seng. 
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Fremtidens
  arbejdsli

Rasmus Vester, 27 år, medicinstuderende, Odense 
Hvordan forestiller du dig arbejdsmarkedet anno 2030?
Jeg tror, at vi i fremtiden vil se langt mere automatisering. Inden for mit eget felt er 
det telemedicin, der vinder frem og med mange flere patienter – nærmest som på 
samlebånd.

Hvad tror du, der skal til for at klare sig på fremtidens arbejdsmarked? 
Det ville være fedt at tjene kassen og have et arbejde, hvor man rejser helt vildt 
meget. Men det er også vigtigt, at man bliver udfordret og hele tiden udvikler sig.  

Jane Themsen, 54 år, restauratør, Odense 
Hvordan forestiller du dig arbejdsmarkedet anno 2030?
Jeg tror ikke, min branche vil være så hårdt ramt, fordi god service ikke kan auto-
matiseres. Men jeg tror, at pensionsalderen i 2030 vil være hævet så meget, at 
mange flere bliver slidte og syge. 

Hvad tror du, der skal til for at klare sig på fremtidens arbejdsmarked? 
At man venter så lang tid med at komme derud som muligt. Altså at man er studerende 
i mange flere år – måske langt op i trediverne – for at kunne holde et helt arbejdsliv. 

Jens Romlund, 39 år, snedker, Odense
Hvordan forestiller du dig arbejdsmarkedet anno 2030?
Jeg forestiller mig egentlig, at det er meget ligesom i dag. Men jeg tror, at arbejdsgiverne 
er blevet mere reelle – at de ved, det ikke kan betale sig at snyde de ansatte. I fremtiden 
tror jeg også, at arbejdspladserne i højere grad vil belønne og give ansvar til de ansatte, 
der stortrives i deres position. 

Hvad tror du, der skal til for at klare sig på fremtidens arbejdsmarked? 
I fremtiden skal man nok være klar til at være mere omstillingsparat i sin hverdag, være 
god til sit arbejde og tage ansvar for de opgaver, som byder sig på arbejdspladsen.

magasin Frie har spurgt en række danskere om deres syn på et 
fremtidigt arbejdsliv anno 2030. Her får du deres svar.

v
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Karen Saxtoft, 57 år, akupunktør og alternativ behandler, Odense
Hvordan forestiller du dig arbejdsmarkedet anno 2030?
Vi vil se et arbejdsmarked, hvor der kræves mere af folk, og flere vil føle sig pressede 
for at kunne følge med. Så jeg frygter lidt, at langt flere i fremtiden vil lide af fx alvorlig 
stress. 

Hvad tror du, der skal til for at klare sig på fremtidens arbejdsmarked? 
Der skal fokus på, at vi deler de job, der er, mellem os. Så flere går på deltid og derved 
måske får lidt færre penge, men til gengæld mere tid til også at trække vejret og være 
sammen med deres familie. 

Kasper Larsen, 25 år, cand.mag. i litteraturvidenskab, Odense
Hvordan forestiller du dig arbejdsmarkedet anno 2030?
Mit bud er, at de klassiske 9-16 jobs vil blive udkonkurreret af teknologien, og at vi i stedet 
skal vænne os til at arbejde meget mere fleksibelt med kortere ansættelser og et krav om, at 
vi altid er omstillingsparate.

Hvad tror du, der skal til for at klare sig på fremtidens arbejdsmarked? 
Noget af det vigtigste er nok at erkende, at drømmejobbet ikke længere fås som en fast stil-
ling, men at man er nødt til at bygge sin karriere op omkring freelancearbejde og projektan-
sættelser. 

Søren Nielsen, 60 år, blomsterhandler, Faurskov
Hvordan forestiller du dig arbejdsmarkedet anno 2030?
Jeg tror, mange flere vil arbejde med computere og gøre det hjemmefra, fordi det 
er teknisk muligt. Verden vil være meget mindre end i dag, og vi vil langt nemmere 
kunne kommunikere og handle med hinanden på tværs af kontinenter. 

Hvad tror du, der skal til for at klare sig på fremtidens arbejdsmarked? 
At være opdateret på den nyeste teknologi og kunne bruge den i sit arbejde vil 
være helt essentielt. Men jeg tror også, at gamle dyder som det at give folk en god 
oplevelse, vil betyde noget som en kontrast til alt det teknologiske og travle. 
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Fremtidens medarbejder   . . . er det dig?
skal virksomhederne skabe vækst, kræver det, at fremtidens medarbejdere er fleksible, 
tager ansvar for deres egen udvikling og medvirker aktivt til innovation.

De 5 kompetencer

Fremtidens medarbejder skal kunne:

 Begå sig i et internationalt samar-
bejde.

 omsætte viden til forretnings- og 
markedsudvikling. 

 være kreativ og løse opgaver fleksi-
belt og tilpasset efter kundens behov. 

 skabe udviklende relationer til kun-
der og brugere.

 arbejde tværfagligt, hvor de bringer 
egen faglighed i spil i udviklingssam-
arbejde.

remtidens virksomheder har 
fremover behov for et højt fagligt 
niveau hos alle medarbejdertyper. 
Det er ikke længere nok, at de 
kan deres fag og er opdaterede 

på metoder og teknologier. Ifølge en 
undersøgelse foretaget af Teknologisk 
Institut for Region Hovedstaden peger 
virksomhederne samlet set på 5 centrale 
kompetencer, som medarbejdere skal 
besidde for at kunne bidrage til vækst og 
udvikling.

Undersøgelsen, der bygger på inter-
view af knap 1.300 virksomheder og bran-
cheeksperter inden for seks erhvervsom-
råder, viser virksomhedernes holdning til, 
hvilke kompetencer fremtidens medarbej-
der skal have for at være med til at skabe 
vækst i virksomhederne.

f
Af Lene Wiingreen, HR Partner • Illustration: Marck Fink

Det er utrolig interessant, at det ikke kun 
er højtuddannede medarbejdere, der er 
brug for, men også drifts- og frontmed-
arbejdere, som varetager alle de andre 
opgaver og aktiviteter, som skal løses 
i en virksomhed for at sikre, at den høje 
faglighed bringes i spil i forhold til udvik-
ling og vækst. Det er ofte medarbejdere, 
som har en kort eller mellemlang uddan-
nelse. Uden løsning af disse vigtige opga-
ver kan fremtidens virksomheder ikke 
udvikle sig.

De medarbejdere kan bidrage til vækst 
ved i særlig grad at være fleksible, tage 
ansvar for udvikling af egne kompetencer 
og ved at medvirke aktivt til innovation.
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Fremtidens medarbejder   . . . er det dig?
Hvordan tager man ansvar for sin 
egen udvikling?
Det gør man ved løbende at uddanne sig. 
Det gør man også ved at specialisere sig 
inden for sit fagområde og dygtiggøre 
sig, men også gerne kigge i bredden og 
sikre sig nye opgaver og fagområder. Så 
står man oftere stærkere på arbejds-
markedet. 

Frie Funktionærers karriererådgivere ser 
desværre ofte medarbejdere, som har 
spillet sig halvvejs ud af arbejdsmarkedet, 
fordi de troligt og loyalt har bevæget sig 
i samme stilling og fagområde igennem 
mange år. De har også ofte været mange 
år i samme virksomhed. Det er ikke altid 
en fordel, når den pågældende medar-
bejder pludselig opsiges … Udfordringen 

er, at medarbejdere ofte taber arbejds-
markedsværdi, når de ikke uddanner sig 
løbende. De kommer til at mangle udvik-
ling af den teoretiske værkstøjskasse 
og mister terræn, når nye og eller bedre 
uddannede kolleger inden for deres fag-
område kan omsætte ny teori til praksis, 
og så kan det være for sent, når det er 
dig, der står med fyresedlen.

Karriererådgiverens bedste råd er 
derfor: Uddan dig løbende gennem hele 
dit arbejdsliv. Skift job med jævne mel-
lemrum eller søg stillinger inden for din 
organisation, som viser, at du har udviklet 
såvel dig selv samt din teoretiske værk-
tøjskasse ved at få nye stillinger med et 
højere indhold. Sørg for, at du også udvik-
ler dig på det personlige plan. Her er det 
op til dig selv hvordan.

tag på kursus
Vores bud kunne være selvudviklings-
kurser, som gør dig i stand til at forstå dig 
selv og andre. En vigtig egenskab i inter-
aktionen mellem afdelinger og medarbej-
dere i en organisation. Det kunne også 
være kommunikation, ledelse, innovation 
eller psykologi, som gør dig i stand til at 
tænke mere abstrakt og innovativt, og 
som kan sikre dig en bedre forståelse for 
de mange spændende udfordringer, som 
fremtidens virksomheder tumler med. n

I
Klik ind på f-f.dk og find et kursus, 

der kan klæde dig på til fremtiden.



TIdslInje
måske har du været medlem så længe, at du kan huske edb-togvognen som i 80’erne tog rundt i landet til medlemmerne og oplærte 
dem i fremtidens kontorredskaber? der er sket meget siden. tag med på Frie Funktionærers egen digitale tidsrejse frem til i dag.

1979
Edb-system til a-kasse- og kontingent-

administration tages i brug.

1979
Elektronisk jobformidling.

1981
Tekstbehandlingskurser tilbydes medlemmerne.

1998
Frie Funktionærers første udgave 
af hjemmesiden f-f.dk går i luften.

2001
Elektronisk udveksling af vandreblanket (efterløn) 
med de andre a-kasser.

2003
Online indmeldelse via hjemmesiden.
Udbetalingsoversigter og breve kan sendes til e-Boks.
Elektronisk sagsudveksling med Arbejdsdirektoratet via 
sikker internet kommunikation.

2005
Udbetalingsoversigter på Mit Frie 
(Min Side hed det dengang).

2008
Online booking af medlemskurser via hjemmesiden.
Online booking af medlemsarrangementer via hjemmesiden.

2010 NemId ved login på hjemmesiden
 – øget IT-sikkerhed.

2013
Ny mere tidssvarende hjemmeside.

2016
CRM-system – udviklet for bedre medlemsservice.

1985
Edb-tog på landsturne.

2000
Vi begynder at kommunikere

med medlemmerne via e-mail.

2002
A-kasseblanketter til print bliver tilgængelige på hjemmesiden.

2004
ESDH/elektronisk sags- og

dokumenthåndtering indføres i a-kassen.

2005
TastSelv-service – online dagpengekort og øvrige dagpenge- 

og efterlønsblanketter på hjemmesiden – login med PIN-kode.

2007
Digital signatur ved login på hjemmesiden.

2012
Bookingsystem til samtaler 

med a-kassen.

2015
Nyt kommunikationssystem med mu-

lighed for at Skype med medlemmerne.
Brugervenligt mobilsite til smartphones og tablets.

2008
SMS- og e-mailservice – tilvalg for med-

lemmer om besked for indsendelse af 
dagpengekort m.v.

Elektroniske nyhedsbreve fra 
a-kassen.

FORSIDE 

For at benytte Mine sider skal du være medlem af FRIE Funktionærer 
og logge på ved hjælp af Digital Signatur/NemID (Den Fælles Pinkode 
kan ligeledes anvendes som login frem til  1. august 2011). 
 
Har du allerede en af disse koder, kan du logge på i den orange 
boks til højre på siden.  
 
Ellers anbefaler vi, at du bestiller en NemID NU! 
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2014
Download app til mobilen.



2008
Online booking af medlemskurser via hjemmesiden.
Online booking af medlemsarrangementer via hjemmesiden.

2010 NemId ved login på hjemmesiden
 – øget IT-sikkerhed.

2013
Ny mere tidssvarende hjemmeside.

2016
CRM-system – udviklet for bedre medlemsservice.
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Vi er godt tilfredse med at være en mindre og specialiseret organisation, men vi vil gerne 
have flere medlemmer. derfor er vi bl.a. i gang med at analysere baggrunden 
for, at de medlemmer, der er indmeldt i 2015, har valgt Frie Funktionærer. 

Mange af vores nuværende medlemmer er 
tydeligvis tilfredse med os, men desværre 
er vi, primært på grund af vores størrelse, 
ret ukendte for mange potentielle nye 
medlemmer. Det vil vi gerne ændre på. Et  
af tiltagene i den proces er, at jeg telefo-
nisk har kontaktet 25 nye medlemmer. 

i kontakt med medlemmerne
Det har været en absolut fornøjelse med 
mange sjove og interessante samtaler. På 
den ene side har samtalerne klart afspejlet, 
at vores medlemmer hver for sig er unikke 
individer. På den anden side er der også 
nogle mønstre: Prisen spiller en rolle, men 
er ikke det helt afgørende. De nye medlem-
mer er i vid udstrækning blevet anbefalet 
af eksisterende medlemmer og/eller har 
foretaget en grundig research ved at søge 
på nettet. Endelig har vores partipolitiske 
neutralitet og fokus på det enkelte medlem 
stor betydning. 

Blandt de interviewede var der enkelte, 
der konkret havde anvendt juridisk eller 

rie Funktionærer er en af de mindre 
organisationer for lønmodtagere 
på det danske arbejdsmarked. 
Med det udgangspunkt har det 
været en sand fornøjelse i løbet af 

foråret at deltage i 8 regionale generalfor-
samlinger og møde aktive og engagerede 
medlemmer og kampvalg til bestyrelses-
posterne i 6 regioner. Der er valgt i alt 40 
bestyrelsesmedlemmer i de 8 regioner. Et 
godt mix af nyvalgte og genvalgte med en 
passende blanding af kontinuitet og forny-
else, og alle involverede kan med god ret 
være stolte af de demokratiske principper, 
som i Frie Funktionærer ikke kun gælder i 
skåltalerne, men også fungerer i virkelighe-
den. Det er der ikke mange faglige organi-
sationer, der kan matche.

f
Af Jørgen G. Jørgensen, direktør

mange af VoreS nuVærende medlemmer er tydelIgVIS tIl-
fredSe med oS, men deSVærre er VI, PrImært På grund

af VoreS StørrelSe, ret uKendte for mange Poten-
tIelle nye medlemmer. det VIl VI gerne ændre På. 

 jørgen g. jørgenSen

”

Hvad mener medlemmerne?

anden bistand                  
fra Frie Funk-
tionærer og lidt 
flere, der havde 
deltaget i mindst et af 
vores mange arrangementer. Der var dog 
også adskillige, som faktisk ikke var helt 
klar over, hvor meget man egentlig kan få 
for kontingentet. Det sidste synes jeg, er 
ærgerligt, men her som på andre områder, 
anerkender jeg fuldt ud, at det enkelte 
menneske er den rette til at bedømme, 
hvad der er det rigtige for netop den per-
son.

Min konklusion er, at vi har mange spæn-
dende medlemmer i Frie Funktionærer, og 
det er selvfølgelig dem, vi skal bygge den 
videre udvikling på. Det gælder både de 
medlemmer, der tager en tørn som valgte i 
vores besluttende organer og de medlem-
mer, der i det daglige virker som ambas-
sadører og derved skaber grundlag for flere 
medlemmer.   n
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Af Heidi Callesen

et var på et morgenmøde midt 
i marts, at Toke Kieler og hans 
ca. 140 kolleger fik beskeden. 
Virksomheden, han var ansat 
i, fremlagde en ny strategi, der 

betød, at halvdelen af medarbejderne 
skulle fyres. 

– Derfor opfordrede firmaets advokat 
os til at kontakte vores fagforeninger, og i 
løbet af meget kort tid stod en repræsen-
tant fra Frie Funktionærer her, fortæller 
Toke Kieler. 

d
Selvom der ikke var noget at stille op med 
massefyringen, betød det meget for Toke 
Kieler at være repræsenteret af sin fagfor-
ening:

– Det gjorde mig tryg at vide, at der 
var nogen til stede for at varetage mine 
interesser. Nogle af mine kolleger, der er 
medlem et andet sted, havde slet ikke hørt 
fra deres fagforening flere dage efter. Så 
at opleve, at Frie Funktionærer virkelig tog 
hånd om tingene og var der for mig, var en 
rigtig god oplevelse. 

tøv ikke med at tage kontakt
Det glæder den juridiske chef Claus 
Carstensen. Det var ham, der 20 minutter 

på pletten,  
når det gælder
da toke Kielers arbejdsplads varslede massefyringer, 
opfordrede virksomheden ham til at kontakte sin fagfor-
ening. Frie Funktionærer mødte op og hjalp den 38-årige 
indkøber med at få ro i maven. 

toke Kieler var glad for, at hans fagforening 
mødte op, da han ringede, efter arbejdsplad-
sen havde varslet afskedigelser af halvdelen 
af de 140 ansatte.

efter opkaldet startede bilen og tog turen 
fra hovedkontoret i Odense til virksom-
heden A2SEA i Fredericia. 

– At vores medlemmer er trygge, er det 
absolut vigtigste for os. Derfor tog jeg der-
over for at orientere om, hvad der ville ske 
og være garant for, at alle regler blev over-
holdt, forklarer Claus Carstensen. 

Hans bedste råd til andre i samme situation 
er derfor at kontakte den juridiske afdeling 
så hurtigt som muligt: 

– Gerne allerede, når der begynder at 
opstå rygter om, at noget er under opsej-
ling. For jo tidligere vi får besked, jo større 
mulighed har vi for at kunne være med og 
påvirke processen. 

I alt mistede 70 af de ansatte på A2SEA 
jobbet, men ikke Toke Kieler – han fort-
sætter i sin stilling som indkøber.  n

         

fIrmaetS adVoKat oPfordrede oS tIl at KontaKte VoreS 
fagforenInger, og I løbet af meget Kort tId Stod en 
rePræSentant fra frIe funKtIonærer her. 
toKe KIeler 

”

|  Juridisk  |  
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Til dig fra 
Alm. Brand 
Som medlem af Frie Funktionærer 
får du særlige fordele på både 
Bank og Forsikring 

Alm. Brand er både Bank, Forsikring og Pension. 
Det betyder, at du kan samle det hele et sted – det gør det 
nemt for dig og giver ro i maven. 

• Du får store fordele på både Bank og Forsikring,  
når du samtidig bliver Pluskunde* hos os. 

• Som ny forsikringskunde får du uden beregning udvidet  
vanddækning på din Indboforsikring og en pakke  
Lind Solutions forseglingstape - så er du godt sikret mod skybrud.**

• Se alle dine fordele på f-f.dk.
 

Pas godt på de gode værdier

*) Du bliver Pluskunde i Alm. Brand Bank, når du samler lån og opsparing på minimum 150.000 kr. Det inkluderer både pension, lån i 
Totalkredit og investeringsforeningsbeviser i Alm. Brand Invest. Endvidere skal din løn gå ind på en konto i Alm. Brand Bank, du skal 
have dine Betalingsserviceaftaler og din Nemkonto tilmeldt hos os og bruge Alm. Brand Netbank. For at blive Pluskunde i Alm. Brand 
Forsikring, skal du have en Indboforsikring samt minimum en af følgende andre forsikringer: Hus-eller Fritidshusforsikring, Ulykkes-
forsikring eller Bilforsikring. **) Tilbudet gælder til og med den 30. juni 2016.



Bortvist uden grund 
– Frank fik 360.000 kr.
i erstatning
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et var en samtale med en mulig 
samarbejdspartner om travlhed 
på jobbet og fremtidige opgaver, 
der medførte, at driftsleder 
Frank Grønhøj ved Sunds Vand 

og Varmeværk mistede sit job. 
– En af de andre ansatte havde lyttet 

ved døren med et halvt øre og overhørt 
brudstykker af samtalen. Han troede fejl-
agtigt, at jeg talte dårligt om bestyrelsen, 
og derfor sladrede han til dem, fortæller 
Frank Grønhøj.

Da bestyrelsen hørte dette, og de i for-
vejen også følte, at Frank Grønhøj som 
driftsleder havde truffet nogle beslutnin-
ger hen over hovedet på dem, besluttede 
de i februar at bortvise ham efter to års 
ansættelse. 

– Det er da hårdt at blive beskyldt for 
ikke at passe sit arbejde – især fordi jeg 
selv mente, jeg virkelig havde knoklet for 

dem. Men mest af alt så gjorde bortvisnin-
gen mig vred, og jeg besluttede med det 
samme at kontakte min fagforening, siger 
Frank Grønhøj. 

tog kampen op
Juristerne i Frie Funktionærer mente også, 
at bortvisningen var uberettiget, og derfor 
lagde de sag an og krævede løn i opsigel-
sesperioden, feriepenge og desuden en 
økonomisk godtgørelse til Frank Grønhøj.

– Det gjorde vi, fordi det er så krænken-
de en sag, og der i vores optik ikke var tvivl 
om, at bestyrelsen havde overreageret. At 
kræve en godtgørelse er også en måde at 
markere over for den tidligere arbejdsgi-
ver, at det, de har gjort, simpelthen ikke er 
i orden, forklarer Claus Carstensen, der er 
chef Frie Funktionærers juridiske afdeling.

 Også for Frank Grønhøj handlede sagen 
om meget mere end den manglende løn og 
de udeblevne feriepenge. 

d
Af Heidi Callesen 

i 2015 blev Frank grønhøj bortvist fra sit arbejde for at være illoyal. men den vurdering 
var han uenig i, og sammen med juristerne i Frie Funktionærer tog han derfor kampen op. 
et år senere har han både fået renset sit navn og modtaget en erstatning. 

– At blive beskyldt for at være illoyal er 
altså en alvorlige anklage, og derfor var 
det vigtigt for mig at få rettens ord for, at 
sådan er jeg ikke. Det var meget vigtigere 
end pengene. 

Oprejsning
Efter at seks vidner havde afgivet forkla-
ring i retten, faldt dommen den 16. marts. 
Byretten i Herning afgjorde, at det var 
forkert af bestyrelsen ved Sunds Vand 
og Varmeværk at bortvise Frank Grønhøj, 
fordi han hverken havde opført sig illoyalt 
eller truffet forkerte beslutninger som 
driftsleder. 

– Det var rigtig rart, ikke mindst fordi jeg 
så blev bekræftet i, at jeg ikke havde gjort 
noget forkert. Så det blev da fejret med en 
flaske vin sammen med min kæreste, for-
tæller en glad Frank Grønhøj.

|  Juridisk  |  



Bortvist uden grund 
– Frank fik 360.000 kr.
i erstatning
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I
Få juridisk hjælp
som medlem af Frie Funktionærers
fagforening er du også sikret personlig 
og professionel rådgivning og sparring 
fra vores team af juridiske eksperter.

Find os på f-f.dk f-f.dk/kontakt

det Var rart at få rettenS ord for, at VoreS VurderIng Var KorreKt, men det VIgtIgSte 
er, at VI gjorde en forSKel for franK, og derfor er jeg rIgtIg tIlfredS med afgørelSen.

ClauS CarStenSen

Ud over oprejsningen blev den nu tidli-
gere arbejdsgiver også dømt til at betale 
360.000 kroner til Frank Grønhøj. Det dæk-
ker både manglende løn og feriepenge, 
men også en økonomisk kompensation for 
den uberettigede bortvisning.  

– At dommeren lagde en godtgørelse 
oveni, var lidt prikken over i ét. Det satte 
en fed streg under, at jeg havde ret, og den 
bekræftelse var rigtig rar at få. 

”

Også for juristerne blev det en glædelig 
dag – ikke mindst fordi det nu endnu en 
gang er blevet stadfæstet af en dommer, 
at arbejdsgiverne ikke bare kan bortvise 
folk uden reelt at have en grund:  

– Det var rart at få rettens ord for, at 
vores vurdering var korrekt, men det vig-
tigste er, at vi gjorde en forskel for Frank, 
og derfor er jeg rigtig tilfreds med afgørel-
sen, lyder det fra Claus Carstensen.  n

Advokatfuldmægtig tina Christesen fra Frie Funktionærer var glad for udfaldet af retssagen efter afgørelsen. det samme var den bortviste 
varmeværksleder Frank grønhøj, som kunne ånde lettet op og se frem til en erstatning for uberettiget bortvisning.
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Her finder du os ...

hovedkontor
Paghs Gård • Overgade 24 • Postboks 925 
5100 Odense C • Tlf.: 63 13 85 50
Fax:  63 13 85 55  • fifu@f-f.dk 

Åbningstider 
Man. - tirs. - ons. - fred.  kl. 8-15 
Tors. kl. 8-13 og 15-17

mød os rundt om i 
danmark og husk 
at booke dit møde

på forhånd. 

Klik ind på f-f.dk/
kontakt

|  Faglige noter  |  

ledig – husk,
at melde ferie
14 dage før!
Er du ledig, skal du huske at melde ferie 
senest 14 dage før, du holder den. Du mel-
der ferien ind via ”Min Side” på Jobnet.dk. Er 
der mindre end 14 dage til din ferie begyn-
der, kan du ikke selv registrere ferien. Du 
skal derfor kontakte dit jobcenter. 

Du skal give Jobcentret besked om ferie, 
uanset om du holder ferie med ferie-
penge, med feriedagpenge eller for egen 
regning. Meddeler du ferie mindre end 14 
dage før første feriedag til Jobcentret, har 

du pligt til at deltage i møder og aktiviteter, 
som jobcentret, anden aktør eller a-kassen 
indkalder til – også selv om du holder ferie.

Hvis du skal have feriedagpenge i ferien, 
skal du sende din ansøgning til a-kassen 
inden feriens første dag.

Lufthavnstilsyn
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrut-
tering foretager lejlighedsvise kontroller i 
lufthavne og ved andre grænseovergange 

af, om rejsende har modtaget dagpenge 
under udrejsen. Kontrollerne udføres som 
led i tilsynet med a-kassernes administra-
tion af reglerne om kravet om at stå til 
rådighed for arbejdsmarkedet.

Det kan få konsekvenser, hvis du får dag-
penge, som du ikke har ret til, fx fordi du 
opholder dig i udlandet. Du skal betale dag-
pengene tilbage, og du kan fremadrettet 
blive udelukket fra at kunne få dagpenge i 
en periode.



efter trykningen af dette nummer
af magasin Frie har Frie Funktionærer
d. 11. juni afholdt delegeretmøde,
hvor der blev valgt ny hovedbestyrelse.

Se den nyvalgte bestyrelse
på f-f.dk eller i næste nummer
af Magasin FRIE.

bestyrelser
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hvis du vil på efterløn
overvejer du at gå på efterløn, så kontakt 
a-kassen, før du skal på efterløn. 

Du kan tidligst gå på efterløn den dag, hvor vi mod-
tager din skriftlige ansøgning. Det gælder også, 
selvom du tidligere har fået et efterlønsbevis.

Få også en snak med a-kassen, hvis du over-
vejer deltidsarbejde – så længe du ikke har 
over 29,6 timer om ugen, er der mulighed 
for at få suppleret op til 37 timer om ugen 
med efterlønssatsen, hvis du er fuldtids-
forsikret. Også for deltidsforsikrede er der 
muligheder for supplerende efterløn. 

spørg a-kassen om dine muligheder.

reformen af dagpengesystemet
er ved at tage form 
netop nu er lovforslaget om dagpengereformen på vej gennem 
Folketinget  – og ventes vedtaget her i juni, inden Folketinget 
starter sommerferie. 

Det nye dagpengesystem træder i kraft 
ad flere omgange. Første del den 2. januar 
2017, anden del den 1. juli 2017.

i hovedtræk er der lagt op til følgende 
ændringer:

Fra 2. januar 2017
•  Beskæftigelseskonto og fleksibel gen-

optjening – timer i ledighedsperioden 
kan forlænge dagpengeperioden i for-
holdet 1:2. 

•   Dimittendsatsen nedsættes til 71,5 pct. 
af højeste dagpengesats for ikke-for-
sørgere. 

•   Dagpengeret til dimittender på uddan-
nelser under 18 mdr.

•   Seniormedlemskab for medlemmer der 
når folkepensionsalderen.

Fra 1. juli 2017
•   Indkomstbaseret optjening af dagpen-

geret.
•   Ny metode for beregning af dagpenge-

sats.
•   Månedsudbetalinger af dagpenge og 

efterløn.
•   Dagpengeretten forbruges i timer frem 

for uger.
•   To karensdage ved fuld ledighed over 

fire måneder.
•   G-dage nedsættes til to dage.
•  Ændring i reglerne om supplerende 

dagpenge.
•  Afskaffelse af overskydende timer.
•  Højere grad af digitalisering.

 
Lovforslaget forventes vedtaget inden 
Folketingets sommerferie sidst i juni. 

hold øje 
med ...
... de nye regler på 
f-f.dk. her opdaterer 
vi løbende, efterhån-
den som reglerne 
bliver vedtaget.

LOVFORSLAG
FORVENTES 

KLAR 
SIDST I JuNI
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|  Demokrati |  

det går godt med demokratiet i Frie Funktionærer. det konstaterer medlemschef 
inge Lise sørensen efter 8 veloverståede generalforsamlinger med kampvalg i flere 
regioner og et overstået delegeretmøde.

Af Maria Skovbjerg Henriksen

Rift om bestyrelses  posterne

”jeg modtog en maIl, hVor der Stod, om jeg Som medlem haVde lySt tIl at 
udVIde mIt netVærK og engagere mIg I mIn forenIng, og det haVde jeg! 
rIKKe nIelSen

30-årige Rikke Nielsen var et 
af de medlemmer, som valgte 
at stille op og blev valgt ind.
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februar og marts afholdt Frie Funk-
tionærer generalforsamlinger i landets 
8 regioner, og det gik over al forvent-
ning. 12 helt nye ansigter blev valgt 
ind på de i alt 40 poster, og det er et 

sundhedstegn for demokratiet i forenin-
gen, mener Inge Lise Sørensen, der som 
medlemschef har rejst rundt i hele landet 
og mødt medlemmerne og sørget for, at 
generalforsamlingerne forløb planmæssigt.

– Jeg havde forinden et håb om, at vi ville 
få alle bestyrelsesposter besat, men at det 
derudover også er lykkes os at få flere nye 
og også yngre kræfter ind, er kun ekstra 
glædeligt, fortæller medlemschefen, der 

I
kunne berette om kampvalg i de fleste 
regioner.

Når man stiller op til bestyrelsen i sin 
region, har man mulighed for at få direkte 
indflydelse på sin forening. Det kan være i 
planlægningen af medlemsarrangementer, 
men det kan også være som medlemmer-
nes talerør til hovedbestyrelsen. 

Et af de medlemmer, som valgte at stille 
op og blev valgt ind i år, er 30-årige Rikke 
Nielsen fra region hovedstaden, der til 
hverdag arbejder som HR-koordinator.

– Jeg modtog en mail, hvor der stod, om 
jeg som medlem havde lyst til at udvide mit 
netværk og engagere mig i min forening, 
og det havde jeg! Så jeg kontaktede for-
manden i regionen for at høre lidt om regi-

onsbestyrelsens arbejde og mødte op til 
generalforsamlingen. Der var jeg så heldig 
at blive valgt ind, fortæller Rikke Nielsen, 
der har været medlem af Frie Funktionærer 
siden 2002. Hun vil gerne arbejde for at 
skabe flere arrangementer, der appellerer 
lidt mere til de yngre medlemmer.

Det glæder Inge Lise Sørensen, at Frie 
Funktionærer har så mange gode ambas-
sadører for fagforeningen, da det som 
oftest kan være lidt af en kamp for for-
eninger at få nye folk på posterne.

– Vores medlemmer har forstået og har 
lyst til at bruge deres demokratiske ret til 
at få indflydelse på deres forening, så hvis 
vi kigger på demokrati-barometeret hos 
Frie Funktionærer, så går det rigtig godt. n

Rift om bestyrelses  posterne
i regionerne

Frie Funktionærer har 8 regionsbestyrelser, der udgør de dele-

gerede og repræsenterer medlemmernes stemme i hver region, 

når der afholdes delegeretmøde hvert andet år. til delegeret-

mødet vælges Frie Funktionærers hovedbestyrelse.

regionsbestyrelserne er bindeleddet mellem medlemmerne 

og bestyrelsen i Frie Funktionærer, og deres opgave er bl.a. at 

arrangere de mange spændende medlemsoplevelser, der udby-

des til medlemmerne over hele landet. de afholder ca. 4 møder 

årligt, og deres arbejde er ulønnet.

Hvad laver 
en regions-
bestyrelse?
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| Jobsøgning |  

Hold gang
i jobsøgningen
– også i sommertiden

Af Vivi B. Arnoldus, forsikringschef

mange jobsøgende oplever sommeren som en stille periode i forhold til jobsøg-
ning. Antallet af ledige jobs, der bliver slået op, daler over sommerferien, men 

det kan faktisk være en fordel at holde gang i sin jobsøgning alligevel.



sommerferien bliver der slået færre 
faste stillinger op, fordi de fleste 
virksomheder slår op i god tid inden 
ferien eller venter med stillingsopsla-
get til efter ferien. 

men faktisk vælger mange at benytte 
sommerferien til at søge efter nyt ar-
bejde. det viser en undersøgelse, lavet 
af analysebureauet Wilke for Avisen.dk            
i 2015. 11,9 % vil bruge sommerferien til 
at søge nyt job, mens 13,4 % svarer, at de 
måske vil søge nyt job i sommerferien.

det skyldes, at det netop er i sommer-
ferien, at man har tid til at mærke efter, 
hvordan man har det med sin jobsitua-
tion.

Uanset hvorfor du er jobsøgende, be-
høver det ikke at stresse dig, at der er 
lidt færre opslåede job i sommerperioden 
– brug i stedet tiden konstruktivt til at 
søge uopfordret, dyrke dit netværk og 
forbedre dit ansøgningsmateriale. det er 
nu, du har tiden til det.

Hvis du ikke er helt skarp i beskrivelsen 
af dine kompetencer, kan det være svært 
for virksomheder at se fordelene ved at 
ansætte dig. så øv dig i at præsentere dig 
selv, så du altid er klar i mælet, får fortalt 
det vigtigste og samtidig virker velfor-
muleret og skarp.

det kan være en god idé at fokusere 
på:
• At netværke. Mange stillinger bliver 

besat på baggrund af netværk. det 
handler ofte om tid og timing, når du 
går i gang med at bruge dit netværk, så 
tab ikke modet, hvis du endnu ikke har 
fået et job ud af det. tiden er godt gi-
vet ud.

• At kontakte relevante virksomheder 
– primært de små og mellemstore virk-
somheder, da de store virksomheder 
sædvanligvis har faste procedurer i 
forhold til at ansætte nye medarbejde-
re. måske har de planer om at ansætte 
efter ferien, og så kan du komme før de 
mange andre ansøgere.

• Opdatér din Linkedin profil. Stemmer 
din profilbeskrivelse overens med den 
måde, du ønsker at brande dig selv på? 
Vær opmærksom på signalværdien. 
Undersøg, hvordan andre personer 
med en lignende profil brander sig selv.

• Om der er mulighed for vikariater. 
Nogle virksomheder har måske behov 
for en vikar for en kort periode. se det 
som en mulighed for at vise dit værd 
over for virksomheden.

ledig? – hold skruen i vandet 
er du ledig, kan du ikke slække på jobsøg-
ningsaktiviteten, hvis du vil have dag-
penge henover sommeren. 

er der ikke tilstrækkeligt med relevante 
job slået op, må du udvide jobsøgningen 
til bredere jobområder eller supplere din 
søgning ved at skrue op for de uopfor-
drede ansøgninger.

Ofte er det også sådan, at når der er 
færre faste jobs om sommeren, er der til 
gengæld mange midlertidige jobs, fordi 
virksomhederne har brug for en vikar 
eller feriehjælp for en kort periode. 
det er måske ikke ønskejobbet på den 
lange bane, men du holder skruen i 
vandet, og måske fører det til nye 
muligheder, hvis du først har fået 
foden indenfor.  n

Fortsat god sommer!
 

I
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Sælg dig selv med 
elevatortalen
en elevatortale opsummerer dine 
kompetencer og din værdi på om-
kring 30 sekunder. Meningen er,     
at du skal kunne nå at fortælle om 
alle dine vigtigste kompetencer 
i løbet af en tur med elevator, og   
det kræver øvelse.

talen kan bl.a. omhandle:
• Hvem er du?

• Hvad er din uddannelsesmæssige 
baggrund?

• Hvilken erhvervserfaring har du?

• Hvad kendetegner dig?

• Hvad kan du tilføre virksomheden 
- hvilken forskel vil du gøre?

• Hvorfor bør de vælge dig?

Find mere info om elevatortalen og 
tip og inspiration til din jobsøgning 
på f-f.dk. 
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|  Karriere  |  

der var gang i både samtaler og mobil-
telefoner, da Frie Funktionærers med-
lemmer deltog i en workshop om at 
brænde igennem og fik gode input til 
at performe optimalt til en personlig 
samtale.

Af Team Karrierefokus

sælg dig selv
            til samtalen

er var livlig snak og faglig sparring, da Frie Funktionærer 
afholdt anden del af ansøgnings-workshoppen ”Sælg dig 
selv til samtalen” på Regus i København i marts.

– Workshoppen er delt i to. Det her er anden del. Vi 
anbefaler, at man deltager i begge dele – men man be-

høver det ikke, fortæller karrierekonsulent og underviser Susan 
Bay Larsen.

– Den første del handler primært om jobsøgning. Hvordan 
kommer du øverst i bunken af ansøgere? Det giver vi gode tips 
til, så du har de bedste forudsætninger for at nå til selve jobsam-
talen. Det er primært samtalen, som anden del af workshoppen 
omhandler. 

Begge workshops henvender sig til personer, der søger nye 
udfordringer, uanset om de er ledige eller i job.

sjovt at blive udfordret
52-årige Bettina Lauritsen var en af deltagerne på workshoppen. 
Hun meldte sig til, fordi hun gerne ville opdateres på, hvordan 
man skriver et fængende CV.

– Jeg fik opfyldt mine forventninger til fulde, og det sjoveste og 
mest udfordrende var den her anden del af workshoppen, hvor vi 
skulle optage hinanden, fortæller Bettina Lauritsen.

En stor del af tiden på workshoppen går med praktiske øvelser, 
hvor medlemmerne bruger deres egne tablets eller telefoner til 
at optage en simuleret samtale.

– Ofte virker det rigtig godt at se sig selv efterfølgende. Det 
hjælper medlemmerne til bedre at kunne performe optimalt til 
den rigtige samtale, forklarer Susan Bay Larsen. 

d

stof til eftertanke
Bettina Lauritsen, der til daglig arbejder som salgskoordinator, 
synes, det var lærerigt at få indblik i, hvordan man bedst muligt 
præsenterer sig selv.

– Vi lavede også en anden øvelse, som handlede om at skrive 
sine tanker ned om de øvrige deltagere på holdet. Bagefter delte 
vi vores umiddelbare førstehåndsindtryk. Det gav virkelig stof til 
eftertanke, konstaterer Bettina Lauritsen, der gerne anbefaler 
andre at deltage i workshoppen.  n

”ofte VIrKer det rIgtIg godt 
at Se SIg SelV efterfølgende. 
det hjælPer medlemmerne tIl 
bedre at Kunne Performe oPtI-
malt tIl den rIgtIge Samtale.
SuSan bay larSen

WoRksHop: 
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For 52-årige bettina Lauritsen var kursets højdepunkt at få indblik i, hvilket indtryk man giver andre, ved at se sig selv på video. På det mid-
terste billede er hun i færd med at optage en af sine medkursister i en interviewsituation.

det Lærer dU PÅ WOrKsHOPPeN:
du får de bedste råd til at brænde igennem til (job)samtalen. den er henvendt til alle, der ønsker at per-

forme bedre til en personlig samtale – selvfølgelig primært jobsamtalen eller det personlige interview.

I løbet af de 4 timer vil du:

 På en inspirerende og fornøjelig måde få de 
bedste værktøjer til at tackle den personlige 
samtale.

 
 Få at vide, hvad du skal have forberedt, inden 

du kommer til samtalen.

 Få tips, fif og idéer til, hvordan du kan udnytte 
de første 20 vigtige sekunder.

 Lære, hvordan du får gang i stemmebåndene    
– inden den reelle samtale går i gang.

 Øvelser, hvor du træner din nye viden.

 Noget af det, vi kommer ind på, er:

 Personlig fremtræden.

 Hvad er ”tilladt” og hvad er ikke.

 Præsentationen.

 Lønspørgsmålet.

 Hvordan afslutter jeg samtalen.

  Hvad gør jeg efter samtalen.

  Øvelser, hvor du træner din nye viden.

1 1

2
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september får du lejlighed til at opleve 
Danmarks vel nok mest morgenfriske 
mand – den tidligere vært på TV2s 
Go’Morgen Danmark – Morten Resen – 
på helt tæt hold. Morten var igennem 

9 år vært på TV2, hvor han så det som ”sin 
forbandede pligt” at være i godt humør, 
når han mødte på arbejde. Som alle andre 
mennesker var Morten ikke partout glad, 
når vækkeuret bimlede kl. 02.59 i Helsinge, 
hvor han bor. Men han iscenesatte sit 
humør, så han mødte positiv og givende, 
når han mødte på redaktionen.

Hør Morten Resens bud på, hvordan vi kan 
bidrage til at skabe en arbejdsplads, som er 
præget af arbejdsglæde og godt humør, på 
vores fyraftensmøder 6 steder i landet.

mød også Chris macdonald
I oktober og november kan vi glæde os til 
forrygende foredrag af Chris MacDonald. 
Han er en af Danmarks mest efterspurgte 
foredragsholdere – og det er med god 
grund. Han er en forrygende foredragshol-
der, og han forstår at motivere og inspirere 
tilhørerne og at give dem et kærligt spark 
bagi – uden løftede pegefingre.
 
Vi er rigtig stolte over, at vi kan tilbyde 
vores medlemmer en aften i selskab med 
Chris MacDonald. En aften, hvor vi også 
byder på lækre tapas og andet godt til 
ganen.  n

I

efter en dejlig sommer, hvor udendørsaktiviteterne sandsynligvis har været i høj-
sædet, bliver der lejlighed til at høre spændende foredrag rundt omkring i landet.

spændende foredrag
på vej i efteråret ...

Af Inge Lise Sørensen, medlemschef

Kom til fyraftensmøde/events:
mød morten resen i Odense, Vejen, København,

Farum, Aalborg, Aarhus og Kolding 

mød Chris macdonald i Odense, Vejen, Aarhus 
og København

Bestil billetter på f-f.dk

sKAb
arbejds-

GLæDE
Og GODT
huMøR

gør det sjovere for dig og dine kolleger at 
gå på arbejde. For kun 50 kr. pr. person kan 
du få idéer til at bidrage med din arbejds-
glæde. du kan tage 3 kolleger eller venner 
med til medlemspris.

Hvor og hvornår Chris macdonald holder 
foredrag, kan du se på modsatte side 
under ”det sker”. tilmeld dig også vores 
nyhedsbrev, så du er sikker på at blive 
opdateret med sidste nyt i din indbakke.
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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.

JuNI:
10.-12.06.2016 delegeretmøde sorø
19.06.2016 Le Mans Go-kart Holbæk

JuLI:
19.07.2016 Nyborg Vold 2016 – Atlantis – uDSOLGT Nyborg

AuGuST:
11.08.2016 Chris de burgh – koncert i den Fynske Landsby Odense
25.08.2016 dirch – glassalen i tivoli København
30.08.2016 Niveau 1 – Få styr på dit engelsk – 5 tirsdage Aarhus
30.08.2016 Niveau 1 – Få styr på dit engelsk – 5 tirsdage Odense
30.08.2016 Niveau 1 – Få styr på dit engelsk – 5 tirsdage København
31.08.2016 Niveau 2 – Få styr på dit tysk – 5 onsdage Aarhus
31.08.2016 Niveau 2 – Få styr på dit tysk – 5 onsdage Odense
31.08.2016 Niveau 2 – Få styr på dit tysk – 5 onsdage København
31.08.2016 Bestyrelsesmøde

SEPTEMBER:
01.09.2016 Fyraftensmøde om efterløn Odense
05.09.2016 Fyraftensmøde med Morten Resen Odense
06.09.2016 Fyraftensmøde med Morten Resen København
08.09.2016 Fyraftensmøde med Morten Resen Farum
08.09.2016 Fyraftensmøde om efterløn Aalborg
12.09.2016 Fyraftensmøde med Morten Resen Vejen
13.09.2016 Fyraftensmøde med Morten Resen Aalborg
15.09.2016 Fyraftensmøde med Morten Resen Aarhus
15.09.2016 Fyraftensmøde om efterløn Farum
19.09.2016 Fyraftensmøde om efterløn Aarhus
18.09.2016 Filsø-tur  med ophold på Henne Mølle Å Badehotel Henne
21.09.2016 Foredrag med eskild ebbesen Hillerød
27.09.2016 Fyraftensmøde om efterløn Roskilde
27.09.2016 Webdesign med WordPress Vejle
29.09.2016 Webdesign med WordPress Odense
29.09.2016 Fyraftensmøde om efterløn esbjerg

OKTOBER:
04.10.2016 Webdesign med WordPress København
05.10.2016 Fyraftensevent med Chris macdonald Odense
10.10.2016 bestyrelsesmøde 
11.10.2016 Biografarrangement – Klassefesten 3 Odense
12.10.2016 Fyraftensevent med Chris macdonald Vejen
18.10.2016 shrek the musical– uDSOLGT Herning
24.10.2016 Biografarrangement – Klassefesten 3 esbjerg
25.10.2016 engelsk niveau 2 – kursus 5 tirsdage Aarhus
25.10.2016 engelsk niveau 2 – kursus 5 tirsdage Odense
25.10.2016 engelsk niveau 2 – kursus 5 tirsdage København
26.10.2016 Fyraftensevent med Chris macdonald Aarhus
27.10.2016 Rundvisning hos Selleberg Specialiteter Marslev
31.10.2016 Biografarrangement – Klassefesten 3 Aalborg

NOVEMBER:
01.11.2016 Biografarrangement – Klassefesten 3 Kolding
05.11.2016 Familieeftermiddag i Vandhalla Odder
09.11.2016 Fyraftensevent med Chris Macdonald København
10.11.2016 Biografarrangement – Klassefesten 3 København

DECEMBER:
03.12.2016 Bestyrelsesmøde

 
SæSON 2016:  billetter til bonbon-Land Holmegaard
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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 8. august 2016.
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FERIE  &  FRITID
Book

diN FeriebOLig
ONLiNe PÅ

f-f.dk

Bestil nemt din ferie online

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 øvri-
ge tilbud, som løbende bliver annonceret.

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

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

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

bogense

skagen
DanlanD/
Dancenter

alsace

Find gode tilbud på ferieboliger, Danland/DanCenter og hoteller 
rundt om i Danmark på f-f.dk.

hold ferie i det skønne
Alsace. Se tilbud på f-f.dk.

Kom til Vesterhavet og nyd et 
ophold på det dejlige badehotel.

10 %
raBat Vidste du, at du som medlem 

også kan få rabat på hotel-
ophold?
Vi har indgået aftale med milling hotels, 
hvor du kan booke hotel med 10 % rabat. 
Du kan også få et godt sommertilbud på 
det 4-stjernet Best Western hotel ”KRYB-
I-LY kro”, som ligger ved Fredericia. Tag til 
Rømø på det hyggelige familieejede hotel 
Kommandørgården, hvor du kan få op til 
15 % rabat, eller tag familien med på en 
skøn miniferie i Alsace på Hôtel Husseren 
les Châteaux, der ligger 6 km syd for Colmar.

Giv dig selv et afbræk fra hverdagens stress 
og jag og tag til Vesterhavet på det skønne 
henne mølle Å Badehotel. Her serveres 
prisvenlig lækker nordisk mad med en flig af 
fransk gourmet. Badehotellet er tegnet og 
bygget af den kendte danske arkitekt Poul 
Henningsen – PH. 

Klik ind på f-f.dk og læs mere.

Henne	Mølle	Å
baDeHotel



TIP EN VEN
& Få ET GAVEKORT

1

2

3

Del noget godt og få 200 kr., hver gang du
skaffer nye medlemmer.

Hos Frie Funktionærer får du et SuperGavekort på 
hele 200 kr. i belønning, hver gang en af dine venner 
indmelder sig – og du må tippe alle de venner, du vil. det kan 
blive til tusindvis af kroner.

Som tak for at vælge os får dine venner et gavekort på 200 kr. 
+ 2 måneders gratis medlemskab af fagforeningen.

Så nemt er det:

 Gå ind på f-f.dk/bliv-medlem/tip-en-ven

 indtast din vens navn og e-mail

 indtast dit eget navn og cpr.nr./medlemsnr.

sKAFFer dU 
5 NyE medLemmer,

FÅr dU et weekend-
OPhOLD OVeN i


