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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 ven-
ner 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.
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|  Indhold  |  

Guldvinder med et budskab
Han mangler halvdelen af sit højre ben og noget af sin 
højre arm, alligevel vandt det 32-årige medlem af Frie 
Funktionærer, Peter Rosenmeier, guld i bordtennis ved 
de Paralympiske lege i Rio i september.

Indhold:

32

20 Talentprogrammer er en god 
forretning	 	 	 	 	
Det mener PwC, der har sat deres udvælgelse af talenter 
i system, så de kan opdage og udvikle talenternes po-
tentiale endnu hurtigere. Det styrker medarbejderne og 
giver gejst til hele holdet, forklarer Poul Erik Jakobsen, der 
er partner hos PwC i Odense.

28 Find din indre drivkraft
Få gode råd til, hvordan du finder din drivkraft og realise-
rer dit potentiale bedst. Rådene giver Mads Bab, der gen-
nem 15 år har arbejdet med styrkebaseret udvikling og 
realisering af menneskers og organisationers potentiale. 
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 Giv aldrig op
Den danske TV- og filmstjerne, 
Dar Salim, der som flygtnin-
gebarn endte i Danmark, ved 
hvad det vil sige at knokle sig til 
succes. Han er gået benhårdt 
efter at udnytte sit potentiale.

16
32 Rikke skiftede branche

Efter rigtig mange år i speditionsbranchen havde Rikke 
Ørskov mistet arbejdsglæden. Men en samtale med en 
karriererådgiver ændrede alt, og hun fik modet til at gå 
efter drømmen. 
 

10

10 14 Hav hjertet med i hele dit arbejdsliv	
Karrieredrømmene i starten af 20’erne er sjældent de 
samme, som når man nærmer sig pensionsalderen. Få 
hjælp til at sikre dig et udviklende arbejdsliv fra start til 
slut.

23 Træn din hjerne til kreative tanker	
Vil du gerne være mere kreativ, når du står over for en 
opgave, og vil du hellere tænke i nye løsninger i stedet for 
at gøre, som du plejer? Så er der håb. Det kan du nemlig 
træne din hjerne til.
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i en ny retning. Det kræver nemlig mod at 
tro på sig selv og bruge sit potentiale. Det 
havde medlemmerne Rikke og Christina, 
som du bl.a. også kan møde i magasinet,   
og nu er de begge et nyt og bedre sted. 

Men ifølge ekspert i styrkebaseret ledelse, 
Mads Bab, handler potentiale ikke kun om 
mennesket som individ. Han opfordrer os 
til at orientere os ud i omgivelserne og se 
de muligheder, der er for, at vi kan hjælpe 
hinanden frem, skabe mening og få vores 
fælles styrker bedre i spil. Sammen kan vi 
være endnu stærkere og nå nye højder,  
når vores potentiale bliver forstærket af 
godt samarbejde.

Den tanke går godt i spænd med Frie 
Funktionærers mission. Når vi siger, at 
vi arbejder ud fra demokratiske princip-
per for et frit, fleksibelt og rummeligt ar-
bejdsmarked, så gør vi det bl.a. også i håb 
om, at vores medlemmer oplever, at der 
på arbejdspladserne er plads til forskel-
lighed og accept af, at vi som mennesker 
ikke er ens og har hver vores kompetencer 
at bidrage med. Ved at samarbejde kan vi 
både øge motivationen og præstationerne 
og samtidig også øge trivslen og arbejds-
glæden.  n

otentiale … 
Ifølge den danske ordbog betyder 
ordet: en iboende mulighed, der 
endnu ikke er kommet til udtryk; 
anlæg eller evne, der kan udvikle 

sig til noget bestemt.
Potentialet kan vi bl.a. bruge til ikke at 

gå i stå som menneske. Det er en energi, 
der kan drive os videre. Både privat og i 
arbejdslivet.

Vi har alle potentiale, men hvordan vi 
vælger at forvalte det, og hvad vi lader   
det føre til, er op til den enkelte.

Magasin FRIEs forsidemand, skuespilleren 
Dar Salim, har gennem livet valgt at udfor-
ske mange facetter af sit potentiale. Han 
har fundet sin egen opskrift til, hvordan 
man kan dyrke sit talent og lykkes med  
sine mål. Der er god basis for at lade sig 
inspirere af hans fortælling.

Har du lyst, kan du også altid hente hjælp 
hos Frie Funktionærer for at få et lille skub 

Af Finn D. Aalestrup, formand

5041 0867
Svanemærket tryksag
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At deltage i et møde online 
sparer dig for både tid og 
penge. Derfor vil Frie Funk-
tionærer som noget nyt 
også udbyde webinarer til 
medlemmerne. 

Af Maria Skovbjerg Henriksen

|  Nyhed  |  

Prøv Frie Funktionærers
webinarer i det nye år

|  Nyhed  |  

t webinar er et online møde eller 
foredrag, hvor der kan være få 
eller rigtig mange deltagere. 
Deltagerne kan se mødelederen  
på skærmen og kan stille spørgs-

mål undervejs eller i slutningen af webina-
ret. Fra 2017 har Frie Funktionærer valgt 
også at udbyde webinarer til medlemmer-
ne. Det er der mange gode grunde til.

– Man sparer både tid og penge til 
transport og kan sidde i fred og ro enten 
på arbejdspladsen eller hjemme i stuen. 

E

Deltagergebyret vil som oftest være 
meget lavt eller helt gratis, siger med-
lemschef Inge Lise Sørensen.

Hun er sikker på, at den digitale møde-
form vil blive populær, også selv om man 
som medlem ikke nødvendigvis har så 
meget teknisk flair.

– Har du lyst til at deltage i et webinar, 
men er lidt usikker på, hvordan det fun-
gerer, kan du slappe helt af. Det er faktisk 
ret simpelt og kræver kun, at du har en 
computer, en internetforbindelse og en 
mailadresse, forklarer Inge Lise Sørensen, 
der håber på at være klar med de første 
webinarer i starten af det nye år.

Sådan gør du
Man tilmelder sig webinaret på en hjem-
meside, hvorefter man får en mail til-
sendt. I mailen er der et link, som skal ak-
tiveres, når webinaret starter. Man kan 
selv bestemme, hvor længe, man vil være 
med og blot logge af, hvis man ikke ønsker 
at deltage længere.

Kan ikke erstatte fysiske møder
Selv om webinarer er en rigtig god og  
fleksibel mulighed for at hente viden, så 
er der andre fordele ved fysiske møder 
og foredrag. Fx nærkontakten og at man 
er en del af et større fællesskab. Det kan 
være lettere at stille spørgsmål mundtligt 
og forstå stoffet, hvis man er fysisk til 
stede. Eventuel forplejning kan man af 
gode grunde heller ikke få på et webinar. 

Et godt supplement
Derfor mener medlemschefen heller ikke, 
at webinarer helt kan erstatte de arran-
gementer og kurser, hvor man møder 
fysisk op.

– Webinarer er kommet for at blive og  
vil helt naturligt blive brugt i større og 
større omfang. Men det ene udelukker 
ikke det andet. I Frie Funktionærer vil vi 
fortsat udbyde både fyraftensmøder, 
workshops og kurser, som vi kender dem 
i dag, kombineret med webinarer med 
emner, som egner sig til denne form,    
siger Inge Lise Sørensen. n
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* Undersøgelsen er udført af ICM Unlimited for Initial Hygiejne i oktober 2016. 

I anledning af WHO’s årlige Vask Hænder Dag har 
Initial Hygiejne undersøgt hygiejnen blandt 5.000 
kontoransatte*. 

Går du på toilet
med telefonen? 

Sociale medier og spil er blandt favoritterne, når det gælder mobil-
brug på toilettet. 55 procent bruger Facebook, 15 procent spiller 
Candy Crush og hver tiende indrømmer, de har spillet Pokémon Go.

De uhygiejniske vaner kan være kilde til stor smittefare. For selv 
om de fleste ved, at god håndhygiejne er det mest effektive middel 
til at undgå overførsel af farlige bakterier, og 84 % siger, at de altid 
vasker hænder, efter de har været på toilettet, så hjælper det ikke 
meget, hvis telefonen kommer med.

En undersøgelse fra konsulentfirmaet AS3 viser, 
at præstationskulturen er i opbrud i de fleste store 
virksomheder med over 100 ansatte. 

Ifølge dagbladet Børsen er bl.a. Dong Energy en af de virksomhe-
der, der har måttet sande, at en målstyret præstationskultur ikke 
kan stå alene. Deres opsatte præstationsmål førte til stress, og 
medarbejderne følte sig overvågede. Selv om de stadig holder fast 
i performancekulturen, er det nu med større fokus på trivsel og 
dialog om, hvordan man bliver rollemodel for godt samarbejde og 
skaber succeser.

Undersøgelsen fra AS3 viser generelt, at virksomhederne bevæger 
sig fra de mere individuelle præstationsmål mod en kultur med 
præstationer, der tager mere udgangspunkt i den indre motivation 
som arbejdsglæde og gensidig respekt.

Fakta fra undersøgelsen: NI ud af TI virksomheder med over 100 

ansatte forsøger at skabe præstationsmål gennem dialog med 

medarbejderne for at øge motivationen og skabe resultater.

Dialog skaber
større potentiale

Kilde: Dagbladet Børsen

VIDSTE DU, at en enkelt bakterie kan formere sig til otte 
millioner på under 24 timer? Det fører til forkølelse og andre 
infektionssygdomme på arbejdspladsen. Især her i de kom-
mende kolde vintermåneder.
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Vi arbejder hele tiden med at kunne tilbyde gode og konkurrence-
dygtige lønsikringsprodukter, og derfor er der nye forsikringsvilkår 
på vej.

Fra den 1. april 2017 vil vi lempe vores nu-
værende forsikringsvilkår på flere områder. 

I dag har du muligheden for at tegne en 
lønsikring, til du er 56 år. Med de nye for-
sikringsvilkår vil du få mulighed for at   
gøre det, til du er 59 år. I de gældende vil-
kår udløber forsikringen, når du er 60 år, 
og det forlænges i de kommende vilkår til 
63 år. 

Vi gør det også muligt, at du kan forsikre 
dig med en højere dækningssum. Vores 
dækningssummer øges fra maksimalt 
32.000 kr. til 40.000 kr. (Fri Lønforsikring) 
og fra 15.000 til 20.000 kr. (supplerende 
lønsikring).

Du kan i fremtiden også tegne forsikrin-
gen, allerede når du har været i uafbrudt 
arbejde i 12 måneder, imod 18 måneder 
i dag. Disse forbedringer vil ikke betyde 
præmiestigninger.

Ændringerne sker i tråd med, at man som 
lønmodtager skal blive længere og læn-
gere på arbejdsmarkedet, og derfor vil 
mange også have et behov for dækning i 
længere tid. Vi har oplevet en efterspørg-
sel fra vores medlemmer, og dette imøde-
kommer vi nu med de nye forsikringsvilkår.  

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til 
at ringe til os på 63 13 85 50 eller skrive
en e-mail, lonsikring@f-f.dk.

Snart kan du forsikre helt 
op til 40.000 kr. og bevare 

din dækning, til du er 63 år.

Forsikr
din løn

Hos Frie Funktionærer kan du forsikre din løn, så du undgår de økonomiske bekymringer,
der er forbundet med ledighed. Læs mere om forsikringen på f-f.dk.

REKRUTTERINGS-
KANALER

Konsulenthuset Ballisager har i 
2016 undersøgt virksomheders 
rekrutteringsprocesser og præ-

ferencer. Du finder rekrutterings-
analysen på ballisager.dk.
Her får du et kort uddrag:

Virksomheder bruger
2,9 kanaler  pr. ansættelse.

SOCIALE MEDIER
BOOMER

I REKRUTTERING

ANTAL AF KANALER

af virksomhederne bruger LinkedIn 
som rekrutteringskanal

– i 2015 var det 34 %.

af de store private virksomheder 
bruger LinkedIn som rekrutterings-

kanal.

af virksomhederne bruger 
Facebook i deres rekruttering

– i 2015 var det 14 %.

2,9

OPSLÅEDE STILLINGER

af virksomhederne bruger
opslåede stillinger som

rekrutteringskanal.

af virksomhederne ender med at 
ansætte en kandidat, som de først 
spottede via en ansøgning ifm. en 

opslået stilling.

69 %

49 %

42 %

57 %

20 %

NYE FORSIKRINGSVILKÅR PR. 1. APRIL:



Vil du deltage i årets julekonkurrence, så klik ind på f-f.dk/jul 
eller scan QR-koden og vind et SuperGavekort på 1.000 kr.

Alt hvad du skal gøre er at tælle, hvor
mange juletræer med FF-logo, der 
gemmer sig i billedet på hjemme-
siden.

Send dit gæt pr. e-mail
senest den 3. januar 
– så er du med i 
konkurrencen!

God fornøjelse!

Deltag og vind!
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Forfatter: Finn Havaleschka
FADL’s forlag, 2015.
Pris: 299,-

Bogen fokuserer på job og karriere, 
og på muligheden for at skabe 
bedre resultater og styrke leder-
potentialet. Alligevel kan den 
meget mere end det, fordi den har 
fokus på evnen til at forstå sig selv og andre                  
– i alle livets sammenhænge.

Bogen forklarer, hvorfor vi mennesker nogle gange taler forbi 
hinanden, og hvordan man undgår det. Den er fyldt med gode 
konkrete eksempler, som læseren kan relatere til og spejle sig i. 
Som læser bliver man inspireret til selv at arbejde med at blive 
den bedste version af sig selv, og med udgangspunkt i Finn 
Havaleschkas ”Fokus-model” får læseren redskaberne til at 
granske sin egen personlighed og udforske mulighederne for                  
at udvikle sit potentiale.

Med enkle modeller bliver man klogere på forskellige personlig-
hedstyper og får forudsætningerne til at indgå i sociale relationer 
og udnytte sit personlige potentiale, alt efter den situation, man 
står i.

Med sine 300 sider får læseren rigtig meget stof. Men heldigvis er 
bogen nem at gå til og fyldt med inspirerende citater og illustra-
tioner. Med en velstruktureret indholdsfortegnelse har man også 
mulighed for at dykke ned i bogen, hvor læseren evt. har størst 
interesse. Bogen er helt klart værd at bruge tid på, hvis du ønsker 
at udvikle dig. 

Anmeldt af: Redaktør Maria Skovbjerg Henriksen

UDNYT DIT
PERSONLIGE
POTENTIALE

Boganmeldelse

Frie Funktionærer har indgået en rabataftale med Avis, som 
giver medlemmerne 10 % rabat på billeje i Danmark – og op til 
10 % rabat i udlandet.
 
Har du af og til brug for at leje en bil i Danmark, eller når du 
er på ferie i udlandet, så er der penge at spare med denne 
rabataftale.
 
Vil du benytte tilbuddet, kan du finde rabataftalen på f-f.dk.

Lej bil med 

10 % i rabat
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Sådan holder du 

hele arbejdslivet 

– læs mere på side 14.

 Fra flygtning til filmstjerne
Ifølge TV- og filmstjerne Dar Salim er det at skabe sig 
en karriere ikke anderledes end alt andet træning. Jo 
mere man øver, jo bedre bliver man. Det vigtigste er, 
at man ikke giver op undervejs.

TEMA:
UDNYT DIT POTENTIALE

 Talentudvikling
PwC i Odense har valgt at tilbyde udvalgte ansatte et 
talentprogram. Det har haft stor betydning for bl.a. Mette 
og Kathrine, der har fået kickstartet karrieren.

16

20

28 “Potentiale er ikke en målbar størrelse,
som vi kan realisere og blive færdige med”.
Mads Bab

 Få dit potentiale til at gro
Vil du udnytte dit potentiale, skal du bevæge dig derhen, 
hvor du er præcis så udfordret, at du mærker flow, men 
ikke hvor det bliver angstprovokerende, fortæller ekspert 
i styrkebaseret ledelse, Mads Bab.
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Af Per Vinther  •  Foto: Lars Møller

Frie Funktionærers medlem, Peter Rosenmeier, vandt guldmedalje i bordtennis ved
De Paralympiske Lege (PL) i Rio. Han kæmper for, at alle handicappede skal have mulig-
hed for at finde sociale fællesskaber gennem idrætten.

Peters forældre og hans svenske kone, Marleen (på billedet), støtter ham i sporten. Han drømmer om også at få deres to døtre på syv og to 
år med til para-OL i Tokyo i 2020.

En guldvinder med  et budskab



an mangler halvdelen af sit højre 
ben og tre fingre på venstre hånd, 
og underarmen er for kort. På 
højre hånd har han det, der ligner 
en halv arm, og så har han lige en 

bonusfinger nede i spidsen. 
– Jeg mangler en del, men jeg er altså 

født sådan, siger 32-årige medlem af Frie 
Funktionærer, Peter Rosenmeier, der stadig 
glæder sig over de store oplevelser ved PL i 
Rio i september.

En enorm viljestyrke kompenserer for de 
manglende kropsdele, og det gav også 
Peter guld ved PL i Beijing i 2008.

– Der er stadig bud efter mig, og mange 
kontakter mig. Det var fedt at vinde guld 
for anden gang, men der er stor forskel på 
Beijing og Rio, fortæller Peter Rosenmeier, 
der er uddannet idrætspædagog, men ar-
bejder som fundraising-ansvarlig i Para-
sport Danmark.

– For det første er jeg i dag et helt andet 
sted privat. Jeg har en dejlig kone, og vi har 
to skønne piger sammen på to og syv år. 
Dengang i Beijing i 2008, ja det var en kul-
mination på en mangeårig plan og målsæt-
ning, der så lykkedes, fortæller Peter.

H
Denne gang i Rio ville han nyde det og være 
til stede, mens det stod på. Og det lykke-
des.

  – Min familie er vigtigere end det sports-
lige, men mediedelen er større nu end i 
2008, fordi Facebook og sociale medier fyl-
der meget, og der sker en større og bedre 
profilering af min idræt og handicapidræt 
i det hele taget. Jeg og mange andre nyder 
godt af denne opmærksomhed, siger Peter 
Rosenmeier.

Opråb på Facebook
Det med Facebook er også noget, Peter 
bruger aktivt for at få andre handicap-
pede til at dyrke idræt. Han skrev fx på sin 
Facebookside:

… Da mange af mine klassekammerater 
begyndte at spille fodbold, så ville jeg selv-
følgelig også. Jeg gik derfor hjem til mine 
forældre og sagde, at nu ville jeg begynde 
til fodbold! Selvfølgelig var de bange for, 
at jeg skulle få et nederlag, for hvem tager 
deres 7-årige knægt, der mangler halvdelen 
af kroppen hen i en fodboldklub...?

Men jeg måtte selv prøve det og finde ud 
af, om det fungerede eller ej. Så de kørte 
mig derned, og jeg var så utrolig heldig, at 

mit første møde med det danske forenings-
liv blev en leder, der favnede utroligt bredt. 
I dag tror jeg, at det første møde var ALT 
afgørende for min idrætskarriere. Var jeg 
blevet afvist der, så havde jeg måske aldrig 
rørt idrætten igen.

Idrætten har givet mig så utroligt meget 
i mit liv, og jeg tør slet ikke forestille mig, 
hvor jeg havde været uden den. Tænk hvis 
jeg havde mødt en, der havde afvist mig 
der på Hadsunds græsplæner ...

Noget af en udmelding fra Peter Rosen-
meier, der som en god ambassadør for 
handicapidrætten er med til at inspirere og 
gøre en forskel, selv om det egentlig kunne 
have stoppet dengang i Hadsund.

Familien er det vigtigste
Hans forældre er med hver gang, Peter er 
til PL, og han vil have døtrene med til PL i 
Tokyo i 2020. Familien bor i Sverige, lige på 
den anden side af broen.

En meget stolt dobbelt guldvinder Peter Rosenmeier på 
podiet i Rio i september, efter han har besejret spanieren 
Alvaro Valera Munoz Vargas. Den første OL-medalje vandt
han i Beijing i 2008.

En guldvinder med  et budskab
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– Min kone er svensker, og hun har buk-
serne på, siger han med et grin og fortsæt-
ter: Ingen kan give en forklaring på, hvorfor 
jeg er født sådan, og det ligger heller ikke 
i min genetik, for jeg har to børn, som ikke 
fejler noget.

På spørgsmålet om han føler sig anderle-
des, tygger han lidt på det og siger:

– Både og … Jeg kan ikke gå nogen steder, 
uden at folk vender sig om. Men jeg har 
vænnet mig til det gennem 32 år. Men ja, 
jeg er anderledes. Jeg kan ikke cykle fx. Der 
er mange ting, jeg ikke kan, og der er mange 
basale afsavn, men dem forsøger jeg at 
undgå. Jeg er ikke typen, der spontant 
booker tre dage i Rom, fordi det gør virkelig 
ondt, hvis jeg skal gå over 500 meter. Så 
der er da mange barrierer.

Se det positive
Peters livsindstilling er, at man skal se det 
positive, og hans budskab til andre handi-
cappede er:

–  Man skal turde tage springet, frem for 
at sidde hjemme og isolere sig. Det er pisse 
nemt at sige, for der er berøringsangst 
på mange plan. Mange med handicap har 
en stor frygt for, hvordan de bliver set 
på. Det er nok den største barriere, men 
idræt er en af de eneste muligheder for at 
få en social platform, understreger Peter 
Rosenmeier.

Han og Parasport Danmark ved, at der 
er forskel på, hvor stort engagementet i 
samfundet er blandt dem, der er aktive i 
idræt eller ej. Det er en vej til at udnytte 
sit potentiale på flere planer. Jo flere, der 

dyrker idræt, jo bedre. Men der skal både 
motivation, overskud og ikke mindst penge 
og midler til.

– Det er der, jeg med mit civile job som 
fundraiser kommer ind i billedet, siger Peter 
Rosenmeier med et smil.  n

I
Fakta:
Der er ca. 300.000 mennesker med 
handicap i Danmark. Dem forsøger 
Peter Rosenmeier at hjælpe gennem 
idrætten i sit job som fundraiser hos 
Parasport Danmark. 

Peter Rosenmeiers liv har trods sit handicap altid været fyldt med sport. Han startede til fodbold som 7-årig og er uddannet idrætspædagog, 
og i sit civile liv arbejder han nu som fundraising-ansvarlig hos Parasport Danmark.
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»

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

Badehotel



|  Årets funktionær 2015 |  

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

ROMANTISK OPHOLD
Invitér den, du holder af, med på
et romantisk ophold i perioden 19. 
januar - 26. februar 2017 med god 
mad samt mousserende vin og 
chokolade på værelset. I kan også 
vælge en enkelt overnatning fra tors-
dag, fredag eller lørdag.

Romantisk forlænget weekend
Ankomst fredag:
Summer Bird chokolade og mousse-
rende vin på værelset ved ankomst 
og 2-retters menu om aftenen.
Lørdag: Morgenmad, kaffe og kage 
om eftermiddagen samt 4-retters 
menu om aftenen.
Søndag: Ta’ selv morgenbord. 
Derefter afrejse.

Pris pr. person 
Normalpris 2.200 kr. 
Medlemspris pr. person 1.540 kr.

Romantisk ophold:
Dag 1: Summer Bird chokolade og 
mousserende vin på værelset ved 
ankomst og 4-retters menu om 
aftenen.
Dag 2: Ta’ selv morgenbord. 
Derefter afrejse.
Pris pr. person (ankomst fredag eller 
lørdag)
Normalpris: 1.700 kr. 
Medlemspris pr. person 1.190 kr.
Pris pr. person (ankomst torsdag)
Normalpris: 1.400 kr. 
Medlemspris pr. person 980 kr.
Der ydes max. rabat for 4 personer pr. 
medlemskort.

MINIFERIE (4 DAGE)
inkl. ½ pension
Trænger du til en miniferie, tilby-
der Henne Mølle Å Badehotel et 
4 dages ophold (3 overnatninger) 
med ½ pension. Tilbuddet gælder 
kun ved ankomst søndag, mandag 
eller tirsdag. 

Pris pr. person (uge 10-25 og 34-47)
i dobbeltværelse
Normalpris 2.150 kr. 
(Enkeltværelse 2.750 kr.)

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

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

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

Kontakt os på tlf. 76 52 40 00

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

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

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

Badehotel

Vi ønsker alle vores gæster en
glædelig jul og et godt nytår. 
Tak for i år. Vi glæder os meget 
til at se dig i det nye år, hvor vi 
genåbner den 19. januar 2017.

Annemette og Casper Rosendahl
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TEMA  | Forandring |  

AT FLYTTE TIL EN NY BY, FÅ BØRN OG BLIVE ÆLDRE, ÆNDRER 
ENS PERSPEKTIV – DERFOR DRØMMER MAN SJÆLDENT OM DET 
SAMME I STARTEN AF KARRIEREN, SOM NÅR MAN ER TÆT PÅ 
PENSIONEN. 
BIRGITTE KJELDSEN

”

Af Heidi Callesen

gennemsnit er danskerne på arbejds-
markedet i knap 40 år. Det er lang tid 
– især hvis man efter nogle år i samme 
stilling ikke længere føler, at hylden er 
den rette, lyder det fra trivselskonsu-

lent Birgitte Kjeldsen. 

Hun arbejder med at hjælpe andre igennem 
store forandringer i deres liv, som fx et 
karriereskifte, og påpeger, at de forskellige 
faser i livet er med til at forandre folk. 

I
– At flytte til en ny by, få børn og blive 

ældre, ændrer ens perspektiv – derfor 
drømmer man sjældent om det samme i 
starten af karrieren, som når man er tæt 
på pensionen. Så det handler om at finde 
balancen og skrue op og ned for karrieren, 
så den passer ind i den livsperiode, man 
er i, siger Birgitte Kjeldsen, og coach Niia 
Bloch bakker hende op. 

– I gamle dage ville man have en karriere 
– i dag vil man have et kald. Men ens ønsker 

Karrieredrømmene i starten af 
20’erne er sjældent de samme, 

som når man nærmer sig pensions-
alderen. Men ved at mærke efter un-

dervejs og turde tage chancer kan du sikre 
et udviklende arbejdsliv fra start til slut. 

og potentiale ændrer sig jo, når vi får nye 
erfaringer og oplevelser. Derfor er det vig-
tigt løbende at overveje, om man er det 
rigtige sted, siger hun. 

Mavefornemmelsen skal være rigtig 
Skal det velkendte og sikre skiftes ud med 
en helt ny karrierevej, kræver det derfor 
først og fremmest, at man mærker efter i 
sig selv og finder ud af, hvad ens drivkraft 
og motivation er. For hvis vi ikke har den 

Hav HJERTET med
i hele dit arbejdsliv
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INDIMELLEM KAN DET ENDDA VÆRE NØDVENDIGT AT SPØRGE 
ANDRE, HVORDAN DE OPFATTER DIG, OG HVAD DE SYNES, DU 

ER GOD TIL. MÅSKE OPDAGER DU, AT DU KAN NOGET ANDET OG 
MERE, END DU SELV TROEDE. 

NIIA BLOCH

”
TEMA  | Udnyt dit potentiale | 

gode mavefornemmelse med i det, vi laver, 
risikerer det at ende galt, forklarer Niia 
Bloch:  

– Enten ved, at vi bruger al vores SU på 
at uddanne os til det forkerte, keder os 
ihjel på arbejdsmarkedet, eller at vi knæk-
ker sammen i forsøget på at opnå en hel 
masse – fx høj løn og fine titler – selvom 
det måske slet ikke gør os lykkeligere. 

Stil spørgsmål til dig selv 
Men har man siddet på kontor de seneste 
20 år og defineret sin identitet ud fra, at 
man er bogholder, kan det være svært at se, 
hvordan ens evner kan bruges anderledes. 
Derfor anbefaler eksperterne en række 
konkrete spørgsmål, man kan stille sig selv.

– Det er fx, om man trives med sine op-
gaver, med kollegerne og chefen. Er jeg 
glad, både når jeg møder ind og går hjem 
igen? Det er den slags spørgsmål, der 
kan sætte tankerne i gang, siger Birgitte 
Kjeldsen, og Niia Bloch tilføjer:

– Indimellem kan det endda være nød-
vendigt at spørge andre, hvordan de opfat-
ter dig, og hvad de synes, du er god til. 
Måske opdager du, at du kan noget andet 
og mere, end du selv troede. 

Og kan du efter et par måneder stadig 
ikke selv få øje på, hvilken vej, der passer 
dig, kan det være nødvendigt at søge hjælp 
hos fx en karrierekonsulent.

– Det gør vi jo med alt andet i vores liv, 
der ikke virker. Går bilen i stykker, kører vi 
den til mekaniker, og på samme måde skal 
vi passe på vores karriere og få hjælp af 
eksperter, når der er noget, vi ikke selv kan 
løse, lyder opfordringen fra Niia Bloch.  n

Få hjælp hos din karriere-
konsulent hos Frie Funktionærer
Som medlem har du mange muligheder og værktøjer,
du kan benytte for at komme videre i din karriere.

Hos din karrierekonsulent kan du få: 

  Personlig rådgivning med fokus på dine kompetencer 
 og ressourcer.

  Karrierecoaching som er en professionel dialog, hvor du
 i samspil med din karrierekonsulent får hjælp til at se dine
 muligheder og nå dine mål.

  Personprofilanalyse, der giver dig indblik i din egen adfærd
 og sætter fokus på dine udviklingsområder i samråd med
 din rådgiver.

✓

✓

✓
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|  Kort nyt  |  
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Som skuespiller har han både succes herhjemme og har slået 
sit navn fast internationalt. Men for Dar Salim har vejen til at 
finde den helt rette hylde været lang og krævet mange kampe. 

vis der er noget, han ikke kan holde ud, så er det, når folk lefler. Det at forsøge at 
gøre sig til over for en ny mulig chef eller samarbejdspartner ved at rose dem lidt for 
uhæmmet og højlydt. Det er så unødvendigt, mener skuespiller Dar Salim. 

– Jeg tror på, man har nok at byde på, hvis man er sig selv. Det er klart, at man godt 
må vise sig fra sin bedste side og ikke møde op med søndagsbukserne hængende 

nede om røven til en jobsamtale. Men hvis man er velforberedt og fokuseret på den opgave, 
man skal løse, så burde det jo være nok i sig selv. 

Sådan siger han i dag, hvor han som 39-årig kan se tilbage på næsten et årti som skuespiller 
med Bodil-priser, internationalt gennembrud og et utal af teater- og filmroller på sit CV.  Den 
19. januar er han igen aktuel – denne gang i sin hidtil største danske hovedrolle i actionfilmen 
’Underverden’. Men vejen til at finde sit talent og udnytte det har været lang for Dar Salim.  

Karate blev byggesten 
Han kom til Danmark som 7-årig efter flere år på flugt fra krigen i Irak, og de første år her i lan-
det beskriver han som kaotiske med forældre, der ikke evnede at skabe trygge rammer. Men 
den ro, han ikke fik derhjemme, fandt han i stedet i den lokale karateklub på Amager. 

– Ret hurtigt fandt jeg ud af, at jeg havde et potentiale, på grund af den måde min krop var 
bygget og den energi, jeg havde. Jeg oplevede, at jeg rent faktisk var god til noget, og det gav 
mig en følelse af at have en plads i verden og høre til. 

H
Af Heidi Callesen    Foto: Bo Nymann

»

  FLYGTNING TIL
  FILMSTJERNE

FRA
TEMA  | Udnyt dit potentiale |  
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I januar 2017 er Dar Salim igen aktuel 
på det store lærred i den danske action-
film ’Underverden’, hvor han spiller en 
velhavende hjertekirurg, der vil hævne 
mordet på sin lillebror.
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Men når han ser tilbage på timerne i 
karateklubben, er det ikke det sorte 

bælte eller pladsen på ungdomstalenthol-
det, der fylder mest – det er i stedet den 
opskrift, han fandt til, hvordan man kan 
dyrke sit talent og lykkes med sine mål. 

– Svaret er altid at træne lidt mere. Jeg 
dukkede op lidt før og gik hjem lidt senere, 
og min fritid brugte jeg på at øve mig og 
forfine mine teknikker. Så jeg lærte, at 
udholdenhed betaler sig, og at man ikke 
skal give op – og det har jeg bygget min 
identitet ovenpå.

Fra pilot til skuespiller 
Troen på egne evner kom ham også til gavn, 
da han i sine 20’ere droppede karaten for 
at læse til pilot – vejen til drømmejobbet 
blev nemlig dobbelt så lang som forventet. 
Af flere omgange måtte Dar Salim sætte 
studierne på pause og i stedet arbejde som 
blandt andet portør, lærervikar og fisker for 
at skaffe de penge, uddannelsen kostede. 
Netop i de situationer gjaldt det om at 
holde øjnene på målet: 

– Jeg koncentrerede mig om bare at tage 
det første skridt på vejen mod målet. For 
når det er taget, er det meget nemmere at 
tage det næste og det næste. Ting tager 
tid – ofte længere end man tror. Men det er 
netop en langvarig indsats og hårdt arbej-
de, der skal til for at udnytte sit potentiale 
og opnå sine drømme. 

Efter nogle år smed han dog uniformen, 
sagde det velbetalte pilotjob op og tog i 
stedet skridtet ind på de skrå brædder. 
Han endte der ved et tilfælde, fordi en ven 
hev ham med til en casting, men der fandt 
han den gode mavefornemmelse, han ikke 
havde følt, siden han gik til karate. 

– Den første dag, jeg var på optagelse, 
var magisk. Det ramte mig på et helt in-
stinktivt plan på en måde, jeg aldrig havde 
følt, når jeg sad i cockpittet. Derfor var jeg 
nødt til at gå ned ad den vej for at se, hvad 
det kunne føre til. 

Han beskriver det som en form for sand-
hedsfornemmelse, han tror, vi alle har 
– men som vi bare alt for ofte glemmer at 
lytte til.

– Hvis man vokser op meget konformt 
og trygt, og hvor det, de voksne siger, altid 

passer og ender godt, så tror jeg, man bli-
ver mindre tilbøjelig til at lytte til sine egne 
instinkter. Fordi det så ikke er nødvendigt. 
Jeg har i en tidlig alder lært at undersøge 
min egen tvivl og følge mavefornemmel-
sen, og det er jeg glad for i dag. 

Giv aldrig op
Selvom karriereskiftet udefra kan ses som 
et stort skridt, så har det været helt natur-
ligt for Dar Salim. 

– Jeg tror ikke på, at vi kun har et mål i 
livet. Det er ligesom med kærlighed – bare 
fordi man er dødforelsket, betyder det 
jo ikke altid, at forholdet varer for evigt. 
På samme måde tror jeg på, at et langt 

arbejdsliv sagtens kan bestå af mange for-
skellige karrierer.  

Indtil videre har det ført til roller i alt fra 
’Dicte’ på TV2 til skibsreder i filmen Kap-
ringen og et internationalt gennembrud i 
tv-serien Game of Thrones. De sidste par 
måneder har Dar Salim dog prøvet noget 
nyt – nemlig at holde helt fri fra skuespillet. 
Han sagde nej til alle filmtilbud og brugte i 
stedet det meste af tiden med sin femårige 
søn. For rollen som forælder vil altid være 
den vigtigste i hans liv. 

– Mit mål er at give min søn en kærlig og 
tryg opvækst. Men som far fylder det også 
sindssygt meget, hvordan jeg får proppet 
ind i ham, at han skal lytte til sig selv og tro 
på sit potentiale. Derfor lærer jeg ham fx 
at gøre ting selv – hente vand, tage tøj på, 
lede efter en bil, der er blevet væk – så han 
opdager, hvor meget han egentlig kan. 

Og så er vi tilbage ved det der med ikke at 
lefle. For sådan en type håber Dar Salim 
aldrig, hans søn bliver. Men hvad er så 
svaret på, hvordan man når dertil, at man 
som ham kan hvile i, at man er god nok? 
Skuespilleren selv har et bud: 

– Jeg er den, jeg er, på grund af de erfa-
ringer, jeg har gjort mig. At skabe sig en kar-
riere er jo ligesom med alt andet træning 
– jo mere jeg øver mig, jo bedre bliver jeg, 
siger han og fortsætter: 

– Og husk på, at selv de største filmska-
bere og mest succesfulde mennesker alle 
har mødt bump på vejen. Men de har det til 
fælles, at de blev ved og ikke gav op under-
vejs.   n

»

JEG TROR IKKE PÅ, AT VI KUN HAR ET MÅL I LIVET. DET ER LIGE-
SOM MED KÆRLIGHED – BARE FORDI MAN ER DØDFORELSKET, 
BETYDER DET JO IKKE ALTID, AT FORHOLDET VARER FOR EVIGT. 
PÅ SAMME MÅDE TROR JEG PÅ, AT ET LANGT ARBEJDSLIV SAG-
TENS KAN BESTÅ AF MANGE FORSKELLIGE KARRIERER.  
DAR SALIM

”

I
Om Dar Salim:

• Født i Irak og opvokset på Amager 

• 39 år og far til en søn 

• Uddannet pilot og skuespiller på 
William Esper Studio i New York og 
Method Acting School i London 

• Har bl.a. spillet med i ’Gå med fred, 
Jamil’ (2008), Game of Thrones 
(2011), ’Kapringen’ (2012), ’Exodus’ 
(2014) , ’Krigen’ (2015) og ’Dicte’ 
(2013-2016)

• Aktuel i filmen ’Underverden’, der 
har premiere 19. januar.

TEMA  | Udnyt dit potentiale | 
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Af Heidi Callesen

lere gange hvert år bliver de 
ansatte hos PwC i Odense ind-
kaldt til samtaler om, hvordan de 
bedst udnytter deres potentiale. 
Derudover bliver udvalgte med-

arbejdere også inviteret med i talentpro-
grammer – for det er et vigtigt fokusom-
råde for firmaet. 

– Vores kunder er ligeglade med, om vi 

F
har det nyeste it-udstyr på kontoret – men 
de går op i, hvad vi som firma har af kom-
petencer. Vi lever af viden, og derfor er 
det vigtigt for os at investere i, forklarer 
Poul Erik Jakobsen, der er partner hos PwC 
i Odense. 

Men det handler også om at gøre sig at-
traktiv over for nuværende og kommende 

Hos PwC i Odense har man sat talentudvikling i system. For dygtigere ansatte er en fordel 
både for firmaet og den enkelte.

ansatte i en branche, hvor der er hård   
konkurrence om de klogeste hoveder.

– Vi vil gerne være den foretrukne 
arbejdsplads, og derfor er vi nødt til at til-
byde nogle forløb, der både tiltrækker nye 
medarbejdere og fastholder de talenter, 
der allerede er her i huset, siger han. 

Det er noget, som den fynske revisions-
virksomhed har succes med.

Coaching og kurser 
udvikler de ansattes talent



Partner hos PwC Odense, Poul Erik Jakobsen ved 
siden af Senior Associate Kathrine Snedevind 

Møller, der som ansat er rekrutteret til det nye 
talentprogram i 2017. Bagest ses director Mette 
Holy Jørgensen, der tidligere har været igennem 

et af firmaets talentprogrammer.

Kurser og personlig mentor  
En af dem, der har været med i talent-
programmet, er 37-årige Mette Holy 
Jørgensen, director i PwC. Hun blev indstil-
let af sin chef, og selvom hun godt vidste, 
at hun havde løst sine opgaver tilfreds-
stillende, kom tilbuddet alligevel bag på 
hende.

– Det var ikke noget, PwC havde rekla-
meret med, så jeg havde ikke tænkt på det 
som en mulighed. Så jeg var stolt over at 
blive valgt og spændt på at se, hvor meget 
det kunne rykke mig som medarbejder, 
fortæller hun. 

Konkret betød pladsen på holdet, at hun 
sammen med en række andre ansatte 
deltog i forskellige kurser, hvor de blandt 
andet arbejdede med strategiske problem-
stillinger. Derudover fik hun også tilknyttet 
en mentor – og det fik stor betydning. 

– Han stillede mig en række meget simp-
le spørgsmål, fx hvad jeg vil med min kar-
riere. Det fik mig til at reflektere over min 
egen rolle og gjorde mig endnu skarpere på 
mit mål og vejen derhen, siger Mette Holy 
Jørgensen.  

Talenter skal opdages tidligere 
Fremover vil PwC også gerne opdage og 
udvikle talenternes potentiale endnu hur-
tigere. Derfor starter de i 2017 et helt nyt 
forløb for de yngre ansatte, der ikke har 
været i virksomheden i mere end et par år. 

– Målet er at udfordre dem fagligt, men 
især personligt, så de får et endnu stær-
kere selvværd og får øjnene op for, hvad 
deres talent egentlig kan føre til på sigt, 
forklarer Poul Erik Jakobsen. 

Det ser Kathrine Snedevind Møller frem 
til. Hun er en af dem, der efter en længere 
udvælgelsesproces har fået en af de efter-
tragtede pladser på holdet, og hun er vild 
med den kultur, der netop er i PwC. 

– Det er meget motiverende, at man 
kan sige højt, hvad man vil – og så kan 
rigtig meget af det lade sig gøre. Det store 
fokus på at gøre hinanden bedre er meget 
anti-jantelov, men det gør, at vi hele tiden 
bevæger os fremad, siger hun. 

Blandt andet derfor glæder hun sig til, 
at hun selv skal i gang.   

TEMA  | Udnyt dit potentiale | 
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– Begreber som fx personlig udvikling, 
ledelse og styring er mere diffuse end et 
eller andet regnskabsteknisk. Derfor er det 
et fedt område at arbejde videre med, siger 
32-årige Kathrine Snedevind Møller.

Kommer alle ansatte til gavn
Ifølge partneren er det netop også det, 
PwC tidligere har oplevet, at talentfor-
løbet gør ved de ansatte.

– Jeg fornemmer, at de kommer tilbage 
med et stærkere selvværd, hvor de har 
fundet deres styrke som medarbejder, 
lyder det fra Poul Erik Jakobsen. 

Så selvom der kun er et begrænset antal 
pladser på kurserne hvert år, oplever han, 
at det også kommer de øvrige ansatte til 
gavn.  

– De erfaringer, deltagerne gør sig, tager 

de med tilbage på kontoret og breder ud     
– fx gode råd til at gøre sig godt bemærket. 
De kommer hjem med ny viden og gejst, der 
breder sig til resten af holdet, siger han. 

Det er også den følelse, Mette Holy 
Jørgensen havde, da hendes forløb slut-
tede tidligere på året.

– Jeg er i hvert fald klart blevet bedre til 
at prioritere mine arbejdsopgaver og til at 
se, hvad der reelt er vigtigt for både PwC 
og mig.  

En god investering 
Derfor mener PwC også, at de mere end 
100.000 kroner, som talentforløbene 
koster hvert år, er godt givet ud.

– Det giver os et ry for at være en virk-
somhed, der er proaktive og hele tiden for-
søger at forbedre kvaliteten. Det har helt 
sikkert styrket vores brand i branchen, så 
vi opleves som et sted, hvor det er godt at 
arbejde, siger Poul Erik Jakobsen. 

Den beskrivelse af virksomheden er Mette 
Holy Jørgensen enig i. For hende personligt 
fik pladsen på talentholdet nemlig også 
stor betydning.

– Udbyttet var langt større, end jeg 
havde turde håbe på. Det har bekræftet 
mig i, at jeg har valgt den rette karrierevej, 
men også vist mig, hvilke justeringer, der 
skal til, hvis jeg skal nå mit mål om at blive 
partner. 

Det samme håber Kathrine Snedevind 
Møller at få ud af det talentforløb, hun 
snart indgår i. 

– Mit håb er, at forløbet vil give mig en 
masse værktøjer, så jeg i højere grad kan 
finde min egen ledelsesstil og dermed også 
endnu bedre hjælpe andre med at udnytte 
deres potentiale.  n

MÅLET ER AT UDFORDRE DE ANSATTE FAGLIGT, MEN ISÆR PERSONLIGT, SÅ DE FÅR ET ENDNU STÆR-
KERE SELVVÆRD OG FÅR ØJNENE OP FOR, HVAD DERES TALENT EGENTLIG KAN FØRE TIL PÅ SIGT.
POUL ERIK JAKOBSEN

”

For Mette Holy Jørgensen fik pladsen på talentholdet en endnu større betydning, end hun 
havde turde håbe på. Hun blev bekræftet i, at hun havde valgt den rette karrierevej og blev 
opmærksom på, hvilke justeringer, der skal til, hvis hun skal nå sit mål om at blive partner.

»



GODE RÅD TIL 
AT STYRKE DIN
KREATIVE HJERNE

Bliv bevidst om dine tanker
Kreativ tænkning, evnen til at se nye løsninger 
og innovation er værdifulde evner i arbejdslivet. 
Vil du gerne styrke evnen til at være mere krea-
tiv, så brug tid på at blive bevidst om, hvordan
din hjerne tænker, og hvordan du løser opgaver.

Dyrk to tankeprocesser
Ved at dele dine tanker op i to faser kan  
du forbedre både din kreativitet og ide-
rigdom, når du arbejder i en innovativ    
proces. Det viser forskning.

Første fase er divergent tænkning. Det 
skal du bruge, når du gerne vil have mange 
ideer. En slags brainstorm. Her går du efter 
kvantitet. I denne fase skal ideerne ikke 
vurderes, jo mere skæve og vilde, jo bedre. 
Sluk for din indre kritiker, for her må du 
gerne begå fejl.

Anden fase er konvergent tænkning. Her
skal du forholde dig konstruktivt til dine 
ideer. Kan de fungere i forhold til den pro-
blemstilling, du står over for? Måske kan 
du realisere en del af ideen, hvis du tænker 
lidt anderledes. Formålet med denne fase 
er at være fokuseret.

Kan du se sammenhængen?
Hvis du styrker din evne til at se sammen-
hænge, kan du blive mere kreativ. 

Læg mærke til omgivelserne omkring dig 
og lad dig inspirere. Har en bikube fx noget 
at gøre med ledelse?, kunne man spørge 
sig selv. Eller prøv at sætte ting sammen, 
der ikke umiddelbart har noget med hinanden at gøre, for at starte 
tankerne.

Den mekanisme kan hjælpe dig til at se en kæde af sammenhænge 
og få nye innovative ideer, der er brugbare.

Brug verden
Kom ud og kig på tingene omkring dig. Giv dig selv tid og tag et nyt sted 
hen, hvor du ikke har været før. Tag en blok eller et kamera med og over-
vej, om tingene i dine omgivelser kan inspirere dig til at tænke nyt.

Træn hjernen som en muskel
Du kan altid blive bedre, så længe du træner. Uanset om du anser dig selv for at være kreativ eller 
ikke. Hvis du gør en målrettet indsats i en periode og udfordrer din hjerne gennem fx leg og spil og 
ved at gøre ting på nye måder. I bogen ”The secret of the highly creative thinker” kan du eksempel-
vis finde øvelser, der gør dig skarpere på at tænke kreativt.

Af Maria Skovbjerg Henriksen 

Kunne du tænke dig at blive mere kreativ, når du står 
over for en opgave og tænke i nye løsninger i stedet for 
at gøre, som du plejer? Det kan du træne din hjerne til.

Kilde: ”The secret of the highly creative thinker” af Dorte Nielsen og Sarah Thurber, BIS Publishers 2016.

5
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Hvordan udnytter du bedst    dit potentiale?  

Elisabeth Sejbak, studerende, Odense
Mit potentiale folder sig bedst ud, når jeg virkelig er motiveret og har 
lysten med. At synes noget er spændende, er afgørende – ellers er jeg 
nok svær at holde til ilden. 

Når jeg engang er færdig med at læse psykologi, så tror jeg også, det 
bliver vigtigt for mig at få et job med meget frihed. Selv at kunne til-
rettelægge sin hverdag tror jeg er vigtigt i forhold til at yde sit bedste. 

Rasmus Rejmers, lager- og logistikmedarbejder, 
Odense 
Det vigtigste for mig er, at jeg har lyst til mit arbejde. Jeg skal kunne 
se et formål med det og allerhelst også have nogle konkrete mål at 
arbejde hen imod – ellers går jeg død i det. 

En kæmpe drivkraft er, når man kan se resultatet af det, man yder. 
Hvis lageret fx skal fyldes hurtigere op, fordi man har fået solgt 
mere, end man plejer – det motiverer mig til at yde noget ekstra. 

Martin Thomsen, miljøsagsbehandler, Årslev 
For mig er kodeordene ’frihed under ansvar’. Hvis ledelsen har tillid til, 
at jeg kan løfte mine opgaver, men samtidig står klar, hvis jeg får brug 
for hjælp, så trives jeg rigtig godt. 

På mit job har vi netop haft en spændende opgave, der gav mange 
lange arbejdsdage, men som vi til sidst fandt en løsning på. Det 
bekræftede, at selvom noget er krævende, kan det godt give mere 
energi, fordi alle ens evner netop kommer i spil, og man udnytter sit 
potentiale. 

Nogen præsterer bedst under pres, mens andre har brug for fleksibilitet og frihed. 
Her fortæller en række danskere om, hvilke betingelser der skal til, for at de kan præ-
stere så godt som muligt. 

Af Heidi Callesen
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AT HAVE MEDBESTEMMELSE OG BLIVE UDFORDRET 
HVER DAG ER VIGTIGT FOR, AT JEG KAN VÆRE DEN 

BEDSTE UDGAVE AF MIG SELV.
SØREN JENSEN

”

Hvordan udnytter du bedst    dit potentiale?  
Anna Præstmark, studerende, København 
Det er rigtig vigtigt, at jeg har støtte fra mine omgivelser og spæn-
dende mennesker omkring mig. Jeg får energi af at være sammen med 
andre, og derfor har jeg brug for folk, jeg har det godt sammen med. 

Sidste gang det hele gik op i en højere enhed, var ved en fremlæg-
gelse om et emne, der interesserede mig, og hvor jeg netop kunne 
bruge mine kompetencer. Det var inspirerende at opleve, hvor godt 
det egentlig gik, fordi jeg netop var tro mod mig selv. 

Søren Jensen, politikommissær, Nørre Nebel 
At have medbestemmelse og blive udfordret hver dag er vigtigt for, at jeg 
kan være den bedste udgave af mig selv. Politiet har en masse retnings-
linjer, der skal følges, men til gengæld er alle dage forskellige, og derfor
passer det mig rigtig godt. 

Jeg har skiftet spor flere gange i mit liv for netop at finde det job, hvor jeg 
får mest ud af mit potentiale. Det vil jeg også råde andre til at gøre – hvis 
et job føles forkert, så skift. Livet er for kort til at blive et sted, man ikke 
trives. 

Thomas Gylling, 
folkeskolelærer, Kolding 

Det er vigtigt, at min chef har tillid til mig 
– også når jeg bevæger mig udenfor ram-
merne. Det gør, at jeg bruger mine kom-
petencer på nye måder hele tiden, så jeg 
bliver ved med at udvikle mig. 

Jeg ved, jeg er lykkedes som lærer, når 
mine elever kommer til mig og siger, at 
noget var rigtig godt. At få ros er jo en 
meget konkret bekræftelse på, at den ind-
sats, man yder, også giver pote. 



TEMA  | Udnyt dit potentiale |  

Denne gang har jeg virkelig
LYTTET til mig selv

Af Heidi Callesen

Som ledig kan det være nødvendigt at ryste posen og 
vælge en helt ny vej. Det er 48-årige Christina Ebsen et 
godt eksempel på. Hun gik fra et job på kontor til at arbejde 
som chauffør. 

NÅR JEG MÆRKEDE EFTER I MIG SELV, HAVDE JEG JO 
FAKTISK IKKE LYST TIL AT SIDDE FORAN EN COMPUTER 
I OTTE TIMER HVER DAG. I VIRKELIGHEDEN BRÆNDTE JEG 
FOR ET ARBEJDE, HVOR JEG MØDTE MANGE MENNESKER, 
OG INGEN DAGE VAR ENS.
CHRISTINA EBSEN 

”

un er uddannet kontorassistent, og 
da hun i sommer blev fyret, satte 
Christina Ebsen sig ned og skrev 
ansøgning efter ansøgning til et 
lignende job andre steder. Men 

uden held – og det ledte tankerne i en helt 
ny retning. 

– Når jeg mærkede efter i mig selv, havde 
jeg jo faktisk ikke lyst til at sidde foran en 
computer i otte timer hver dag. I virkelig-
heden brændte jeg for et arbejde, hvor jeg 
mødte mange mennesker, og ingen dage 
var ens, fortæller hun. 

Ved et tilfælde stødte hun på et jobopslag 
som chauffør, der ramte hende meget 
mere end dem som kontorassistent. Hun 
kontaktede vognmanden, der efter en snak 
tilbød hende en kontrakt, hvis hun tog et 
erhvervskørekort – det er Christina Ebsen   
i gang med nu. 

– Selvom det er overraskende svært, er 
jeg simpelthen nødt til at prøve det af. Det 
kan godt være, jeg ikke skal være chauffør 
for evigt – men så er det første skridt mod 
at arbejde meget mere med mennesker. 

Fokuser på det, du kan 
Hvis alt går som planlagt, vil Christina 
Ebsen i 2017 være klar til at køre flextrafik 
– og hun er overbevist om, at springet til 
noget helt nyt er det rette for hende.

H
– Det er noget, jeg selv har valgt, og som

jeg selv synes er spændende. Denne gang 
har jeg virkelig lyttet til mig selv, og jeg 
glæder mig rigtig meget til at komme i            
gang, siger hun. 

Derfor opfordrer den 48-årige fynbo også 
andre til at turde følge drømmen. 

– Det nytter ikke noget, at man bare 
sætter sig derhjemme og drømmer om en 
forandring – man er nødt til at gøre noget 
selv og turde tage det ekstra skridt, for at 
nå dertil. Så mit bedste råd er at mærke 
efter i sig selv og faktisk fokusere på alt 
det, man kan, fremfor de få ting, man ikke 
har lært – endnu.  n

Da den 48-årige kontorassistent Christina 
Ebsen blev ledig, valgte hun at gå en helt 
ny retning og starter i 2017 i nyt job som 
chauffør.
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RING,
Er det en god idé at ringe 
til arbejdsgiver, inden du 
sender din ansøgning til en 
opslået stilling, eller forstyr-
rer du bare? En ny under-
søgelse fra konsulenthuset 
Ballisager fjerner enhver 
tvivl – du skal ringe, hvis du 
vil have jobbet!HVIS DU VIL HAVE JOBBET!

Af Mick Lyngø, marketingkoordinator

rie Funktionærers medlem 
Christina Ebsen er en af flere, der 
har haft succes med sin opring-
ning, da hun gerne ville skifte kar-
riere og kontaktede sin kommende 

arbejdsgiver telefonisk. Alt tyder på, at det 
er vejen frem, hvis du spørger virksom-
hederne selv. I Ballisagers undersøgelse* 
angiver 99 % af de adspurgte virksom-
heder nemlig, at det efterlader et posi-
tivt indtryk, når kandidaten ringer, inden 
ansøgningen sendes. Du har altså stati-
stikken på din side, når du ringer til en ar-
bejdsgiver for at spørge ind til en opslået 
stilling.  

Samtalen skal være kort
Ballisager konkluderer, at virksomhederne 
i undersøgelsen foretrækker opkald, som 
varer 4-5 minutter. Du skal altså ikke tale 
ørene af din måske kommende arbejdsgi-
ver, men omvendt skal der også være tid 
til at føre en konstruktiv samtale. Hertil er 
4-5 minutters samtale ganske passende.

Vær skarp i din kommunikation
Det værste der kan ske ved at ringe til ar-
bejdsgiveren er, at du fremstår uforberedt 
og stiller spørgsmål, hvor svarene allerede 
fremgår af stillingsopslaget. 

Undersøgelsen viser, at 79 % af virksom-
hederne mener, at et godt opkald er kende-
tegnet ved, at kandidaten stiller spørgsmål, 
hvor svaret ikke fremgår af jobannoncen. 
Derfor er det vigtig, at du forbereder dig 

F
godt og stiller præcise og fagligt relevante 
spørgsmål.

Spørgsmålene skal vise, at du har lavet 
en god research af virksomheden, samt 
at du er i stand til at reflektere over job-
beskrivelsen. 

For alt i verden skal spørgsmålene ikke 
handle om dig selv. Du skal heller ikke stille 
spørgsmål, som du alligevel kan finde sva-
ret på via arbejdsgiverens hjemmeside
eller ved en simpel søgning på Google.
Det får dig bare til at fremstå ufor-
beredt og uengageret.

Ring, ring, ring
Det er slet ikke så farligt at ringe til en ar-
bejdsgiver. Tværtimod kan udbyttet af en 
indledende telefonsamtale være enormt, 
når bare du har forberedt dig ordentligt på 
dialogen med arbejdsgiveren.

Og husk på, at uanset hvordan samtalen 
forløber, vil du som minimum blive klogere.

  
n

*Konsulenthuset Ballisagers årlige rekrutteringsanalyse 2016. Spørge-
skemaet, der ligger til grund for Rekrutteringsanalysen 2016, blev
besvaret af 854 virksomheder. 70 % af dem var private virksomheder.

 får relevante
2 3ud af virksomheder

oplever, at de
  spørgsmål, når en jobsøger
     ringer på en opslået stilling.
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Virksomheden Gnist, hvor Mads Bab er direktør, har til huse 
i det århusianske kontorfælleskab ved navn LYNfabrikken. 
Her sidder han ved udgangen til husets fælles tagterasse.

TEMA  | Udnyt dit potentiale |  



Af Maria Skovbjerg Henriksen 

it potentiale er summen af de 
urealiserede muligheder, der ligger 
foran dig. Men hvad betyder det 
egentlig? Hvis nu du har lederpo-
tentiale, hvad sker der så, når du 

bliver leder? Hvis det er dit mål, og poten-
tiale er en fast størrelse, hvad så med alt 
det, du lærer undervejs mod målet? 

Det er Mads Bab, der stiller spørgsmålene. 
Han mener, at synet på potentiale som en 
fast vej til et mål, begrænser de mulighe-
der vi har for at realisere vores potentiale. 
For ham er potentiale hverken noget indivi-
duelt eller statisk. Forener vi i stedet vores 
styrker, bliver både udsynet, drivkraften og 
potentialet meget større.

– Hvis jeg skal navigere i en ekstrem 
kompleks verden, så giver det ingen me-
ning at tro, jeg kan klare det ved at være 
alene. Jeg bliver nødt til at orientere mig ud 
i omgivelserne og se de muligheder, der er 
for, at vi kan hjælpe hinanden frem, skabe 
mening og få vores styrker i spil. Det er lige 
præcis der, det helt store og mere interes-

D
sante potentiale ligger gemt, siger han og 
fortsætter:

– Hvis dit potentiale er summen af urea-
liserede muligheder, bliver mulighederne 
også flere ved at tænke sammen med 
andre. Hvis jeg kun fokuserer på mit eget 
potentiale, vil jeg gå glip af en masse. Tænk 
fx på landsholdet. Enkeltvis har de for-
skellige spillere stort potentiale, men alle 
kan ikke være lige gode til alting. Når de 
arbejder sammen som hold, har de derfor 
et endnu større potentiale, end hvis de var 
alene.

Gør som iværksætterne
Ifølge Mads Bab viser forskning, at det 
bl.a. også er det, succesrige iværksættere 
gør. De ved, hvor deres begrænsninger er 
og forsøger at finde sparringspartnere, 
der kan supplere deres ”svage” sider. Er du 
bevidst om dine svagheder, så kan du også 
bedre være opmærksom på, hvordan sam-
arbejde kan styrke dig.

– Hvis jeg connecter med andre på en 
etisk ordentlig måde, så vi alle har glæde af 

Potentiale er ikke en målbar størrelse, som vi kan realisere og blive færdige med, mener 
Mads Bab, ekspert i styrkebaseret ledelse. Det er en energi og en effekt af måden, vi for-
ener vores styrker på.
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Få dit potentiale
til at GRO

I
Mads Bab har gennem 15 år arbejdet 

med styrkebaseret udvikling og reali-

sering af mennesker og organisations- 

potentiale. Han er uddannet i positiv 

psykologi, forfatter og direktør i virk-

somheden ”Gnist”. Arbejder som under-

viser, vejleder og censor ved Aarhus 

Universitet på uddannelsen ”Master i 

positiv psykologi”.

»

samspillet, og jeg ikke bare selv udnytter 
andre for at nå mine mål, så opbygger jeg 
også metoder til at hente hjælp og dyrker 
den eksperimenterende tilgang, hvor der 
er knap så meget fokus på mål, men i ste-
det effekten, der kommer, når jeg bevæger 
mig og bliver klogere.
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»

Sådan udnytter du bedst dit potentiale:

Brug din selvindsigt til at 
analysere på dine erfa-

ringer og lær af succeserne 
frem for kun at glæde dig 
over dem.

Bevæg dig og lær
Netop det at bevæge sig er essentielt,  
hvis du vil udnytte dit potentiale. Mads Bab 
forklarer det med teorien om zonen for 
nærmeste udvikling:

- Med små sikre skridt kommer drivkraf-
ten og troen på, at jeg kan. Jeg skal bevæge 
mig derhen, hvor jeg er præcis så udfor-
dret, at det er spændende, og jeg er i flow, 
men ikke hvor det bliver angstprovoke-
rende. 

Med passende skridt får jeg en selvind-
sigt og tro på, at jeg godt kan og lyst til at 
tage flere skridt for at udvide mit poten-
tiale.

Samtidig skal vi huske både at reflektere 
over, når noget skal gøres anderledes, men 
i lige så høj grad, når vi lykkes med noget. 
Vi har typisk en høj analytisk kompetence 
på, hvad der gik galt. Den har vi brug for, 
så vi kan blive klogere næste gang, vi står 
over for en udfordring. Men når noget går 
godt, er kompetencen lille. 

– Vi fejrer det måske og roser hinanden, 
men vi lærer ikke meget af det. Glæden er 
ikke permanent, men det er den læring, 
der følger ved at analysere succesen. Det 
er sådan positiv psykologi virker. Ikke at vi 
går rundt og er lalleglade, men at vi også 
reflekterer over og lærer af de ting, der går 
godt i livet og bruger dem fremadrettet, 
slutter Mads Bab.   n

Find din zone for nær-
meste udvikling og eks-

perimenter der. Lad være 
med at tro, at du kan alt og 
kan forudse alle udfordrin-
ger.

Brug dit netværk og sam-
arbejd. Gerne med gode 

rollemodeller. Lær af dem, 
når du har brug for et større 
udsyn. Sammen kan I nå 
meget længere.

Zonen for nærmeste udvikling
Den russiske udviklingspsykolog Lev Vygotsky har forsket i læring og motivation og 
udviklet teorien om Zonen for nærmeste udvikling.

Vil du gerne udvide dit potentiale, så skal du ifølge Vygotsky bestræbe dig på at lade 
dig udfordre blot en smule ud over dit nuværende niveau. Små skridt giver succes, der 
medfører tillid og motivation til at springe ud i nye og større opgaver, uden det medfø-
rer utryghed og stress.

1 2 3

Panik-zone

Lærings-zone

Komfort-
zone
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Potentiale kan være til stede mange steder, fx i forret-
ningsmæssige og organisatoriske sammenhænge, hos 
os selv eller hos de mennesker, vi arbejder sammen med.

I forretningsverdenen er et af de aktuelle 
emner den såkaldte deleøkonomi, hvor vi 
ser en voldsom udvikling baseret på en 
kombination af ny teknologi og nye for-
retningsmodeller. Tænk bare på fx Uber, 
GoMore og Airbnb samt andre nye fæno-
mener inden for transport, udlejning, ser-
vice og crowdfunding. Det kan man mene 
meget om, men det er i hvert fald udtryk 
for realisering af potentialer, som stort set 
ingen tænkte på for blot få år siden.

Se mulighederne
Jeg er sikker på, at der på mange arbejds-
pladser er tilsvarende potentialer blandt 
medarbejdere og måden, forretningen dri-
ves på. Det er selvfølgelig enhver ledelses 
vigtigste opgave både at se potentialerne 
og skabe rammerne for, at de kan realise-
res, men ledelserne kan ikke gøre det alene. 

udnyttede potentialer er spild af 
ressourcer og talent, og vi har alle 
et medansvar for at se potentialet 
hos hinanden. Det gælder i forhold 
til kolleger, der har evner ud over 

deres nuværende arbejdsopgaver, men 
som aldrig har fået eller taget chancen for 
at vise det. Vi skal give hinanden mulighe-
der for at realisere vores potentialer og nok 
også en gang imellem presse hinanden til 
at tage en chance fremfor at fortsætte i 
det umiddelbart mere magelige. 

Deleøkonomi og potentiale
Vi har nok alle oplevet kolleger, hvor vi har 
en fornemmelse af, at der er mere i dem, 
end de viser i hverdagen og på den anden 
side også en gang imellem det modsatte, 
altså kolleger, der pludselig blomstrer op  
og viser nye sider af sig selv.

U
Af Jørgen G. Jørgensen, direktør

VI SKAL GIVE HINANDEN MULIGHEDER FOR AT REALISERE VORES POTENTIA-
LER OG NOK OGSÅ EN GANG IMELLEM PRESSE HINANDEN TIL AT TAGE EN 
CHANCE FREMFOR AT FORTSÆTTE I DET UMIDDELBART MERE MAGELIGE. 
 JØRGEN G. JØRGENSEN

Søg potentialet,
hvor mulighederne er

Det kan kun ske i et miljø, hvor alle er åbne 
for forandringer, og alle er opmærksomme 
på mulighederne. 

I Frie Funktionærer har vi fokus på funktio-
nærer, der ønsker at tage ansvar for eget 
arbejdsliv – og i det ansvar indgår, at man 
holder øjne og ører åbne for potentialer i 
både den virksomhed man er ansat, hos 
kollegerne og ikke mindst sig selv.

Jeg er spændt på, hvad 2017 og de kom-
mende år bringer af muligheder. Både for 
vores fagforening, forsikringsselskab og 
a-kasse, men også for jer som medlemmer. 
Vi gør vores bedste for at realisere Frie 
Funktionærers potentiale, så vi fortsat kan 
være det bedste valg for jer.   n

”

| Det FRIE ord | 
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Fra spedition til salg 
– LØNSIKRING GAV RIKKE DET TILTRÆNGTE SKUB VIDERE  

Af Heidi Callesen    Foto: Bo Nymann

Efter over et årti i speditionsbranchen var Rikke Ørskov mæt. Med hjælp fra en karriere-
rådgiver fik hun modet til at genrejse din karriere og gå efter drømmen.  

Rikke Ørskov troede, at en samtale med karriererådgi-
ver i lønsikring ville være som at komme i Jobcentret. 
Hun tog fejl og fik mod på at prøve noget nyt.
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et var en fortvivlet Rikke Ørskov, 
der dag efter dag mødte ind på job-
bet som shipping assistent.   

– Det føltes bare ikke længere 
som det var rette job for mig. Jeg 

havde rykket mig personligt, men min kar-
riere var ikke fulgt med, og det var utrolig 
fortvivlende at stå i, siger den 32-årige 
kvinde og forklarer.

– Jeg var simpelthen blevet alt for længe 
i jobbet udelukkende, fordi det var trygt og 
nemt. Men jeg blev ikke udfordret, og det 
gjorde, at jeg helt havde mistet motivatio-
nen.  

En samtale ændrede alt 
Så da virksomheden, hvor hun var ansat, 
skulle spare, valgte hun at se det som en 
chance for at komme videre. Første skridt 
på vejen blev at gøre brug af sin lønsikring 
og muligheden for at få en snak med en 
karriererådgiver.

– Jeg har tidligere som ledig været til 
samtaler i Jobcentret, hvor damen bag 
skranken bare gerne ville have mig til at 
udfylde nogle papirer og så ellers tage til   
et kursus om at skrive ansøgninger – men 
det her var noget helt andet. 

D

For med karriererådgiveren handlede det 
i stedet om at kigge på lige præcis Rikke 
Ørskovs arbejdsliv og finde ud af, hvorfor 
hun ikke længere trivedes, og hvordan de 
ved fælles hjælp kunne ændre på det. 

– Så i stedet for bare at afklare mine 
kompetencer, blev jeg spurgt, hvad der 
egentlig gjorde mig glad at arbejde med 
– og det blev virkelig en øjenåbner. Der 

gik det op for mig, at jeg var blevet alt for 
længe i speditionsbranchen, og at det var 
på tide at prøve noget nyt. 

CV og ny strategi 
I samarbejde med karriererådgiveren 
nåede Rikke Ørskov frem til, at hendes 
passion i stedet er salg, og at fremtidens 
drømmestilling er forretningsudvikler. 
Første skridt i den retning var at lave et 
helt nyt CV. 

– Det tog faktisk længere tid, end jeg 
havde troet. Karriererådgiveren blev ved 
med hele tiden at foreslå små ændringer, 
som jeg, lige der, ikke kunne se meningen 
med. Men ihærdigheden betalte sig, og nu 
er mit CV ikke længere fokuseret på det, 
jeg kommer fra, men i stedet der, hvor jeg 
gerne vil hen, fortæller Rikke Ørskov. 

Derefter lagde de i fællesskab en strategi 
for, hvordan hun skulle nå sit mål og ende 
i drømmejobbet inden for en overskuelig 
årrække. 

– At gå fra spedition til forretningsudvik-
ler er et stort skridt og i stedet for bare at 
søge løs uden held, har jeg i stedet valgt at 
tage et trin ned af karrierestigen for at få 
nogle flere kompetencer og opbygge min 
karriere på ny.  

Fornyet energi 
Efter en række jobsamtaler fik Rikke Ørskov 
nemlig et nyt job. Hun er nu ansat som 
salgskoordinator i en virksomhed, hvor der 
netop er fokus på at videreuddanne de 
ansatte. 

– Det har givet mig en vej ind i branchen 
og åbnet mine øjne for, hvordan jeg kan 
komme i mål. Det er klart, at jeg da gerne 
ville have peaket karrieremæssigt som 
35-årig – men det skal også gøres ordent-
ligt, så man får de rigtige værktøjer med i 
rygsækken på vej mod toppen.  

Det nye job har ikke kun betydet et nyt mål 
at fokusere på, men også en helt ny mave-
fornemmelse for Rikke Ørskov.

– Nu går jeg glad på arbejde og er spændt 
på alle de nye udfordringer, der venter mig. 
Jobskiftet har klart givet mig drivkraften 
tilbage, siger hun.  n

JEG VALGTE AT TAGE ET TRIN NED AF KARRIERESTIGEN 
FOR AT FÅ NOGLE FLERE KOMPETENCER OG OPBYGGE 
MIN KARRIERE PÅ NY.
RIKKE ØRSKOV

”

TEMA  | Udnyt dit potentiale | 
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Er du typen, der lige skal tjekke facebook 
eller hente en kop kaffe, inden du går i 
gang med en opgave? Overspringshand-
linger kender de fleste til. Her får du 
Dorthe Rindbos bud på, hvorfor vi laver 
overspringshandlinger, og hvordan vi kan 
blive dem kvit.

Af Maria Skovbjerg Henriksen

verspringshandlingen er en flugt. Så kort kan det siges. 
Når du laver overspringshandlinger, flygter du fra en 
opgave, en aktivitet eller en beslutning, og det kan der 
være mange årsager til. Måske fordi det er tidskrævende, 
kedeligt eller besværligt. Men det kan også stikke dybere, 

og være fordi du er bange. Faktum er dog, at overspringshand-
lingerne i sidste ende gør os stressede og stjæler både vores tid 
og energi, mener Dorthe Rindbo, forfatter og rådgiver i personlig 
planlægning og effektivitet.

Mange har den opfattelse, at de er lidt dovne og bare bør tage sig 
sammen, når de griber sig selv i at lave overspringshandlinger.

– Men det er ofte meget arbejdsomme mennesker, der falder 
i fælden, og det skyldes, at det handler om helt andre ting end 
selve overspringshandlingen, siger Dorthe Rindbo.

En ubevidst frygt
Frygten for at fejle er fx en af de ting, der gør, at man kan blive 
ved med at udskyde en opgave, men det kan faktisk også være 
det omvendte – frygt for succes og de konsekvenser og nye 

opgaver, som den succes måtte bringe. Manglende overblik og 
perfektionisme er også en farlig modstander, når det handler 

om at undgå overspringshandlinger.
– Det er blandt andet de problemstillinger, man kan 
se nærmere på, hvis man gerne vil undgå at lade sig 

distrahere i løsningen af en opgave. I det perspektiv 
er selve overspringshandlingen sekundær, forklarer 

Dorthe Rindbo.

Overspringshandlinger som arbejdsproces
Overspringshandlinger behøver dog ikke kun 
at være tidsspilde. I virkeligheden kan det også 
være en form for arbejdsproces. Det handler 
ifølge Dorthe Rindbo om, hvilken type man er 
som menneske.

– Puslespilstypen ser det store billede og 
arbejder struktureret med målet for øje, mens 

patchworktypen måske ikke kender resultatet på 
forhånd, men stykke for stykke arbejder sig hen 

O
Bliv dine oversprings  handlinger kvit

Dorthe Rindbo driver virksomheden Rindbo & Co., der gen-
nem årene har hjulpet tusindvis af mennesker med at få 
mere tid, overblik og overskud – på jobbet og privat.
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Bliv dine oversprings  handlinger kvit
mod et resultat. Her er processen mindst 
lige så vigtig som målet. Det kan måske 
virke rodet og ustruktureret for nogle at 
arbejde uden at have et konkret mål for 
øje, men begge metoder er lige effektive. 
Det er blot forskellige måder at gribe en 
arbejdsproces an på.

Styr dig!
Selv om overspringshandlinger kan være 
en del af arbejdsprocessen, er det altaf-
gørende, at de ikke kommer til at styre dig 
og stjæler for meget af din tid. Alting har 
en konsekvens, og når du vælger at bruge 
meget tid på én ting, går den selvfølgelig 
fra noget andet. 

– Tænk på den specialestuderende, der 
udsætter sin aflevering på ottende år. Det 
betyder, at hun måske aldrig får den kar-
riere, hun drømte om. Du risikerer at gå 
glip af nogle enestående chancer, fordi du 
udsætter at handle på dem, konstaterer 
Dorthe Rindbo og uddyber:

– Der er også de psykiske konsekvenser 
som stress og dårligt selvværd, fordi du 
måske altid kører på pumperne og bebrej-
der dig selv. Det er en høj pris at betale, 
og derfor er der god grund til at få kontrol 
over sine overspringshandlingerne hur-
tigst muligt.

Dorthe Rindbo foreslår eksempelvis at 
føre logbog over arbejdsdagen for at blive 
mere bevidst om, hvad du bruger din tid på. 
Noter hver halve time, hvad du har fore-
taget dig. Husk også at medtænke den tid 
det tager dig at komme rigtigt ind i arbejds-
opgaven igen efter at have været væk fra 
den. Med en bevidsthed om dine mønstre, 
kan du bedre bremse dig selv, hvis en over-
springshandling tager overhånd.  n

Få flere gode råd og gratis værktøjer 
på dortherindbo.dk.

1. Hav en klar opgave
En del overspringshandlinger skyldes, at opga-
ven ikke er klart og tydeligt defineret. Hvis du 
er usikker på, hvad din opgave går ud på, er det 
svært at tage det første skridt. Sørg for at have 
en specifik opgave.

  2. Split opgaven i atomer
Bryd din opgave ned i mindre dele. Lav eventu-
elt et mindmap og få overblik over opgaven og 
dens delopgaver. En stor opgave består i prin-

cippet bare af en masse små opgaver. Definér 
de små opgaver. Så er det nemmere at gå i gang.

4. Få det overstået!
Hvis du har en opgave på din to do-liste, som 
du gruer for, så start dagen med at få den ud af 
verden. Gå i gang med opgaven som det første 

fra morgenstunden. Også før du tjekker mails. 

3. Tag babyskridt
Spørg dig selv: Hvilken latterlig lille let ting kan 
jeg gøre for at komme i gang? Det skal være en 
overskuelig og næsten pinligt nem ting at gøre. 
Når du har gjort den ting, stiller du dig selv det 
samme spørgsmål igen. Så er du i gang. 

4 ting, der får dig ud af 
STARTHULLERNE ...



Vidste du, 
at vi giver dig
helt særlige 
fordele? 

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

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

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

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

3,5 % 
på kassekredit**

Op til 

25 % rabat 
på dine forsikringer

Boligkredit 
helt ned til 

3,75 %***

50 % 
på alle tilvalg 

til dine forsikringer
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Har du en kunde- eller 
konkurrenceklausul i din
ansættelseskontrakt?
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unde- og konkurrenceklausuler 
har tidligere været reguleret i 
funktionærloven, men pr. 1. januar 
2016 har klausulerne fået deres 
egen lov med det mundrette navn 

”Ansættelsesklausulloven”, og her gælder 
der nye regler. Hvis du indgår aftale om 
klausuler i din ansættelseskontrakt, skal 
du derfor være opmærksom på de nye reg-
ler samt om aftalen overhovedet er gyldig.
Klausulerne eksisterer fortsat, men med 

skærpende krav, der gør det sværere og nu 
også dyrere for arbejdsgiver at indgå disse 
klausuler. 

Klausuler for alle
Som noget nyt er det ikke kun funktionæ-
rer, der kan indgå aftale om klausul. Nu kan 
alle medarbejdere, dog kun med en helt 
særlig betroet stilling, indgå kunde- og 
konkurrenceklausuler.  

De nye regler har også medført en mak-
simal løbetid for klausulerne. Således       
kan de kun gælde 12 måneder efter 
fratræden. Har du indgået aftale med 
din arbejdsgiver om både en kunde- og 
konkurrenceklausul, er du ikke bundet i              
mere end 6 måneder. 

Forhøjet kompensation
Kompensationen er også forhøjet. Det 
betyder, at du skal have hhv. 40 % eller 
60 % af lønnen, hvis du ikke har fundet 
passende arbejde (afhængig af, om du er 
omfattet af en eller to klausuler – og hvor 
længe). 

Din arbejdsgiver skal nu betale kom-
pensation på hhv. 16-24 %, uanset om du 
finder passende arbejde. Hertil skal de to 
første måneder altid falde som engangs-
beløb ved fratræden.  n

K
Af Tina Christesen, advokatfuldmægtig

Klausulens løbetid 

 

En klausul gyldig op til 6 
måneder efter fratræden 

En klausul på mere end 6 og 
op til 12 måneders løbetid

To klausuler á max 6 måne-
ders løbetid. 

Kompensation UDEN, 
at der er fundet andet 
passende arbejde

 
Min. 40 % af lønnen på 
fratrædelsestidspunktet  

 
Min. 60 % af lønnen på 
fratrædelsestidspunktet 

Min. 60 % af lønnen på 
fratrædelsestidspunktet

Kompensation EFTER, 
at der er fundet andet 
passende arbejde (eller 
selvstændigt arbejde) som 
engangsbeløb ved fratræden

Min. 16 % af lønnen på fra-
trædelsestidspunktet 

Min. 24 % af lønnen på fra-
trædelsestidspunktet 

Min. 24 % af lønnen på fra-
trædelsestidspunktet 
  

Engangsbeløb (hhv. 
40-60 % af lønnen) 
for de 2 første måne-
der ved fratræden.

Engangsbeløb ved 
fratræden

Engangsbeløb (hhv. 40-60 %)
for de 2 første måneder ved 
fratræden – uanset at der 
er fundet andet passende 
arbejde.

Der er kommet nye kunde- og konkurrenceregler den 
1.  januar 2016. Det kan have betydning for, om din ansæt-
telseskontrakt er gyldig.

| Juridisk | 

I
Få juridisk hjælp
Som medlem af Frie Funktionærers 
fagforening er du sikret personlig og 
professionel rådgivning.

Kontakt juridisk afdeling på 
tlf.: 63 13 85 50, hvis du er i tvivl om, 
hvad der gælder for din kontrakt.
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Her finder du os ...

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

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

Mød os rundt om i 
Danmark og husk 
at booke dit møde

på forhånd. 

Klik ind på f-f.dk/
kontakt

|  Faglige noter  |  

som a-kassen tilbyder medlemmerne, og 
ligeledes i Jobcentret.
 
Et seniormedlemskab koster kun admi-
nistrationsbidraget på 119 kr. om måne-
den, og beløbet er fradragsberettiget. 
Statsbidraget opkræves ikke, da medlem-
skabet ikke giver ret til dagpenge. Hvis
du tidligere er blevet udmeldt på grund 
af folkepensionsalderen, kan du også 
genindmelde dig som seniormedlem i 
a-kassen.
 
Du tilmelder dig som seniormedlem 
på telefon 63 13 85 50 eller på e-mail: 
kvikservice@f-f.dk.

Pensionister kan
blive i a-kassen

Lovændring gør det muligt for pensionister at blive 
seniormedlem i a-kassen.

Med ny lovgivning fra 2. januar 
2017 kan man vælge at fort-

sætte som medlem i et 
særligt seniormedlemskab 
og få hjælp til jobsøgning 
fra a-kassen som et særligt 
tilbud i den tredje arbejds-
alder.
 
Seniormedlemskabet giver 

dog ikke ret til andre ydelser 
efter loven, fx dagpenge eller 

efterløn. Til gengæld kan man 
som seniormedlem gøre brug af 

a-kassens øvrige tilbud om hjælp 
til jobsøgning og jobsøgningskurser, 

NY lov-
givning

Særligt senior-
medlemskab
fra 2. januar

2017
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Frie Funktionærers hovedbestyrelse:
Finn D. Aalestrup (formand)
Marianne Normann Jensen (næstformand)
Anker Christiansen
Karin Fredskild
Lena Birgitte Jørgensen
Solvejg Korsgaard
Kim Sørensen

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

Bestyrelser

ER DU LEDIG? A-kassesatser
og kontingent
2017
Satserne reguleres med
1,6 % fra 2. januar 2017.

Dagpenge- og efterlønssatserne
Fuldtidssatsen reguleres med 13 kr. 
til 849 kr. pr. dag. Som ledig giver det 
en dagpengeindtægt på i gennemsnit 
18.395 kr. pr. måned. Deltidssatsen 
reguleres til 566 kr. pr. dag.

Dimittendsatsen til ikke-forsørgere 
(71,5 %-sats) bliver på 607 kr. og for-
sørgere (82 %-sats) på 696 kr. pr. dag.

De nye satser gælder fra den 2. januar
2017 (uge 1/17).

For at modtage den højeste dagpen-
gesats som fuldtidsforsikret skal din 
løn være på gennemsnitlig 22.210 kr. 
pr. måned (for deltidssatsen: 14.805 
kr.). Er din løn derunder, vil du få udbe-
talt med 90 % af din indtægt.

Se alle dagpenge- og efterlønssatser 
på vores hjemmeside f-f.dk.

Kontingent 2. januar 2017
På grund af den årlige regulering af de 
bidrag, som staten opkræver – og som 
gælder alle a-kasser – vil kontingentet 
til a-kassen stige med 7 kr. pr. måned 
(deltidsforsikrede 4 kr.).

Er du med i efterlønsordningen, stiger 
efterlønsbidraget med 7 kr. pr. måned 
for fuldtidsforsikrede og 5 kr. for del-
tidsforsikrede.
 
De nye kontingentsatser kan ses 
på f-f.dk.

Efterløns-
reglerne 
Gik du glip af efterlønsmøderne i oktober? 
Bliv opdateret på dine muligheder i præ-
sentationen fra møderne – du finder den 
på f-f.dk under ”a-kasse”.

Der er en række krav til, hvor langt væk hjemmefra 
ledige skal søge og acceptere job. Generelt er kra-
vet, at man i de første tre måneders ledighed skal 
søge og tage job med en daglig transporttid op til 
tre timer.
 
Når jobcentrene formidler arbejde og tilbyder akti-
vering (praktik, løntilskudsjob, kursus), har de hidtil 
skullet tage hensyn til, om den ledige har pasnings-
mulighed til børn/familiemedlemmer af husstanden, 
der kræver pasning uden for institutionens åbnings-
tid.
 
Men fra 2. januar 2017 gælder det kun, når 
Jobcentret på forhånd har fået besked om, at 
man ikke kan nå hjem, inden institutionen lukker. 
Jobcentret tager med andre ord udgangspunkt i, 
at man som ledig kan stå til rådighed for arbejde på alle tidspunkter i døgnet.
 
Derfor:
Har du pasningsproblemer uden for institutionens åbningstid, så giv hurtigst muligt dit 
jobcenter besked. Afslår du et tilbud pga. manglende pasningsmulighed, som Jobcentret 
ikke har fået oplyst, risikerer du nemlig at blive pålagt karantæne i a-kassen på 111 timer 
(3 uger) for selvforskyldt ledighed – eller helt at miste dagpengene, hvis du inden for 12 
måneder tidligere har fået en karantæne.

– Giv Jobcentret besked, hvis du har pasningsproblemer.



| Forsikring |  
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u flytter hjemmefra. Måske bliver 
du gift, får børn, anskaffer dig en 
bil. Du køber måske en lejlighed 
eller et hus – eller tager på jord-
omrejse. 

Livet består af mange faser, og hvis du 
gerne vil sikre dig selv og dine nærmeste, 
er det vigtigt, at du jævnligt ser på, hvordan 
du er forsikret.

– Vi anbefaler, at du giver dine forsikrin-
ger et eftersyn hver gang, der sker noget 
væsentligt i dit liv. Når du får et barn, er det 
for eksempel vigtigt, at du overvejer, hvor-
dan du vil sikre din familie, hvis der sker dig 
noget uventet, siger privatdirektør i Alm. 
Brand, Pia Holm Steffensen.

Hav det basale på plads
Først og fremmest er det vigtigt, at du er 
dækket, hvis du kommer til at gøre skade 
på andre. Det kan nemlig risikere at blive 

Du har brug for et for  sikringstjek
rigtigt dyrt. En ansvarsdækning er typisk 
en del af indboforsikringen, der også dæk-
ker udgifter til retshjælp og genhusning.
Tidligere undersøgelser har vist, at flere 
end hver tredje mellem 21 og 24 år ikke har 
en indboforsikring. Det er et problem, lyder 
det fra Alm. Brands privatdirektør.

– I forbindelse med en brand kan du få 
brug for hjælp til genhusning, og du kan 
også risikere at skulle reetablere hele dit 
hjem med møbler, tøj og køkkenudstyr. 
Selvom du måske tænker, at du ikke har     
så meget af værdi, så kan det være en   
voldsom økonomisk udskrivning, siger Pia 
Holm Steffensen.

Herre i eget hus
Det er en stor beslutning at købe bolig. 
Og der er mange praktiske ting, der skal 
på plads både før og efter, du sætter din 
underskrift på en købsaftale.

Dine forsikringsbehov 
ændrer sig jævnligt. Måske 
oftere end du tror. Derfor
er det en god idé, at du får 
lavet et forsikringstjek
– især hvis der sker noget 
stort i dit liv.

Af Christian Stokholm, Alm. Brand

D

Få særlige
fordele
i bank og
forsikring



Du har brug for et for  sikringstjek
En god forsikringsdækning er også essen-
tiel, hvis du vil sikre dig mod ubehagelige 
overraskelser. 

– Hvis en storm raserer dit tag eller får 
vandet til at fosse ind i kælderen, er det 
vigtigt, at du har en forsikring, der dæk-
ker skaderne. Så det bør du også tænke 
over, når du køber bolig, siger Pia Holm 
Steffensen.

Udgifterne til en bolig er en tung post på 
budgettet. Du kan derfor også overveje, 
om en lønsikring er noget for dig, så du kan 
bevare op til 80 procent af din nuværende 
indtægt i en periode, hvis du skulle være så 
uheldig at miste dit job.

Overforsikring – en dårlig idé
Når du kigger dine forsikringer igennem, 
finder du måske ud af, at du er lige lovlig 
meget forsikret. For eksempel kan du sag-
tens både have en rejseforsikring hos dit 

forsikringsselskab og samtidig været dæk-
ket på dine rejser via din kreditkortudbyder. 

– På den måde betaler du for meget, 
fordi du alligevel ikke kan få flere erstat-
ninger for den samme skade. Derfor er det 
også en god idé at se på, om du er overfor-
sikret på et eller flere områder. Hvis du er, 
kan du nemlig spare penge ved at opsige 
forsikringer, du ikke har brug for, siger      
Pia Holm Steffensen.

Få et forsikringstjek
Dit forsikringsselskab kan altid hjælpe dig 
med en gennemgang af dine forsikringer, 
så du kan finde ud af, om du er sikret, som 
du ønsker det. 

– Det er en god idé at få lavet et forsik-
ringstjek sammen med en rådgiver. Så kan I 
sammen komme rundt om din livssituation 
og dine behov for at være sikret, hvis der 
skulle ske noget uventet, siger Pia Holm 
Steffensen.   n
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I

VIDSTE DU, at Alm. Brand tilbyder

medlemmer af Frie Funktionærer

12 % rabat 
på alle private forsikringer?

Kontakt Alm. Brand på

tlf.: 96 10 17 08
og få mere at vide om

dine særlige medlemsfordele.

12 %
RABAT
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NYE DAGPENGEREGLER   – HVAD BETYDER DET FOR DIG? 
Dagpengereformen bringer nye 
regler på dagpengeområdet i 2017. 
Reglerne træder i kraft ad to om-
gange: Fra 1. januar og fra 1. juli. 
Her kan du se, om det påvirker dig 
og din ret til dagpenge.

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

Færre grunde til at undgå karantæne
Der bliver færre gyldige grunde til selv at opsige sit arbejde eller 
afslå et aktiveringstilbud fra Jobcentret uden at få karantæne. 

Følgende grunde udgår:
• Passiv rygning
• Produktion af krigsmateriel
• Fysisk vold
• Flere arbejdsforhold
• Sammenfald mellem arbejde og bolig
• Arbejde, der ikke udbydes som hovedbeskæftigelse.

Penge på kontoen den sidste hverdag 
I løbet af foråret ændres tidspunktet for, hvornår dagpenge og 
efterløn er på kontoen fra nu i ugen efter periodeudløb, til den 
sidste hverdag i måneden. 

er fra 1. januar 2017 er der enkelte ting, 
der ændres:

Mulighed for at forlænge dagpengeperioden
Hvis din to-årige dagpengeret udløber efter den 1. januar 

2017, kan du måske forlænge din dagpengeperiode. Har du haft 
arbejde, mens du har været ledig, kan du nu veksle disse arbejds-
timer til dagpenge i forholdet 1:2. Fx giver 3 måneders arbejde ret 
til at forlænge din dagpengeperiode med 6 måneder. 

Du bestemmer selv, om du vil bruge dine optjente arbejdstimer 
i dagpengeperioden til forlænget dagpengeret – eller gemme 
dem til genoptjening af en helt ny dagpengeperiode på to år. Du 
kan dog højest veksle til et års forlængelse, som skal være brugt 
inden for halvandet år.

Nye satser for nyuddannede 
Hvor meget du får i dagpenge som nyuddannet, vil efter 1. januar 
2017 afhænge af, om du er forsørger med børn under 18 år, 
eller om du ikke er forsørger. Hvis du ikke er forsørger, vil du få 
dagpenge med 71,5 % (607 pr. dag / 13.150 kr. pr. måned). Er du 
forsørger, vil satsen fortsat være 82 % (696 pr. dag / 15.080 kr. 
pr. måned). 

Dagpengeret på kortere uddannelser
I dag kan nyuddannede kun få dagpengeret, hvis uddannelsen 
faktisk har varet mindst 18 måneder. Fra 1. januar 2017 kan ud-
dannelser, der er normeret til 18 måneder/3 semestre, men gen-
nemføres på kortere tid, alligevel give ret til dagpenge. Der er dog 
først dagpengeret, når de 18 måneder er gået, regnet fra uddan-
nelsens start. 

H
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Hvad sker der fra 1. juli 2017?
Vi informerer mere om nyt fra juli 2017, når vi nærmer os, men af 
vigtige ændringer er bl.a.:

1. Din indkomst afgør din dagpengeret
I dag skal du have arbejdet 1.924 timer inden for en perio-
de på tre år, for at have ret til dagpenge eller efterløn. Fra 
1. juli er det din indkomst, der bliver afgørende. 

Er du fuldtidsforsikret, skal du have haft en indkomst på 
mindst 223.428 kr. inden for de sidste 3 år. Du kan max 
medregne 18.619 kr. pr. måned. For deltidsforsikrede er 
indkomstkravet på mindst 148.956 kr. og max medregning 
af 12.413 kr. pr. måned.

2. Månedsvis udbetaling
Fra 1. juli 2017 bliver dagpenge og efterløn udbetalt a 
conto og månedsvis for en hel måned ad gangen. Ud-
betalingen vil være ens, uanset om det er en kort eller
en lang måned. Fuldtidsforsikrede vil få dagpenge for     
op til 160,33 timer om måneden og deltidsforsikrede       
for 130 timer.  n

I
Mere information  
Vi er klar til at vejlede dig. Kontakt os på tlf.: 63 13 85 50 eller 
finde mere information om reformen på f-f.dk.
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erete Fohlmann er en af de 
mange medlemmer, der flit-
tigt benytter sig af Frie Funk-
tionærers arrangementer. Hun 
har bl.a. deltaget i en mindful-

nessworkshop og flere fyraftensmøder.
– Jeg kommer til arrangementerne for 

at få humøret op og finde inspiration 
og motivation til min hverdag, fortæller 
Merete Fohlmann, der sammen med sin 
mand Søren og ca. 250 andre i oktober 
måned deltog i en fyraftensevent med 
Chris MacDonald.

– Det var mega sjovt. Vi gik begge hjem 
med masser af inspiration og glæde og 
nød at komme ud og grine sammen.

Det er ikke mindst meningen med de arran-
gementer, som Frie Funktionærer udbyder 
til medlemmerne, forklarer medlemschef 
Inge Lise Sørensen:

– Vi vil gerne sikre, at alle medlemmer 
føler, at de har glæde af deres medlem-
skab og får en god oplevelse – også selv om 
de måske endnu ikke har haft behov for at 
benytte vores kernekompetencer som juri-
disk hjælp og karriererådgivning.

Værdi for kontingentkronerne
Mens nogle arrangementer planlægges 
lokalt af engagerede medlemmerne i re-
gionsbestyrelserne, er andre udbudt fra 
hovedkontoret, som fx fyraftensmøderne 

med Morten Resen og Chris MacDonald. 
Målet med dem alle er, at medlemmerne 
får værdi for deres kontingent, og Merete 
Fohlmann er glad for fagforeningens til-
bud. Hun holder altid øje med nyhedsbre-
vet, hvor hun løbende bliver opdateret på 
udbuddet.

– Når jeg ser et spændende arrange-
ment, så skynder jeg mig altid ind og bestil-
ler. Nogle gange kan der godt være rift 
om billetterne, så det er bare med at være 
hurtig, siger hun.

Klik ind på f-f.dk under medlemstilbud 
og hold dig opdateret på de nyeste arran-
gementer til dig.   n

M

I løbet af 2016 udbød Frie Funktionærer mere end 100 arrange-
menter til gavn og glæde for medlemmerne.

Få en god oplevelse
Af Maria Skovbjerg Henriksen

Medlemmerne Merete og 
Søren Fohlmann i selskab 
med Chris MacDonald efter 
en aften med tapas og et 
inspirerende foredrag om 
at bevare sin motivation
og indre drivkraft. 

40 medlemmer tog på minicruise med Fjordline til Bergen i Norge.

Der er ofte god rabat på biobilletter at hente som 
medlem. Her er det til biograffilmen Flaskepost fra P.

Region Fyn inviterede en tur på 
Fyns travbane med rundvisning 
i staldene, lækker buffet og 
masser af action på travba-
nen hele eftermiddagen. 

Guidet svampetur
i Hammer Bakker.
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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.

DECEMBER:

16.12.2016 Peters jul – Odense Teater – UDSOLGT Odense

JANUAR:

11.01.2017  Spændende aften i Perchs Tea Room  København

13.01.2017 Ølsmagning og rundvisning på Bryghuset Braunstein Køge

Fra 19.01 til 
26.02.2017 Romantisk ophold ved Vesterhavet Henne

21.+22.01.2017 Bestyrelsesseminar

22.01.2017 Argentinsk tango-dag Aalborg 

25.01.2017 Bestyrelsesmøde

26.01.2017 Besøg på Danish Crown  Horsens

FEBRUAR:

02.02.2017 Besøg Gundestrup Mejeri og Bryggeri Vester 
  Skerninge
04.02.2017 Formandsmøde 
12.02.2017 Disney on Ice – UDSOLGT Herning

MARTS:

01.03.2017 Workshop i formidling Vejle

08.03.2017 Workshop i formidling Odense

11.03.2017 Teatertur: Dansetimen på Himmerlands Teater Hobro

13.03.2017 Generalforsamling i FF Forsikring A/S 

13.03.2017 Bestyrelsesmøde 

15.03.2017 Rundvisning på Bente Sonnes glasblæseri  Svendborg

15.03.2017 Workshop i formidling København

20.03.2017 Kursus: Excel grundlæggende Esbjerg

28.03.2017 Kursus: Excel grundlæggende Roskilde

30.03.2017 Band on the Run – hyldest til en af de største, 
 nulevende musikalske ikoner, Paul McCartney Skanderborg

APRIL:

07.04.2017 City Singler – Taget på sengen – UDSOLGT Odense

08.04.2017 Saturday Night Fever – UDSOLGT Frederiksberg

24.04.2017 Kursus: Forhandlingsteknik Vejle

27.04.2017 Kursus: Forhandlingsteknik Odense

MAJ:

04.05.2017 Kursus: Forhandlingsteknik København

17.05.2017 Bestyrelsesmøde 

JUNI:

09.-11.06.2017 Årsmøde
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GAVEKORT

VIND
SUPER-

Send løsningen på krydsordet elektronisk til hjernebrud@f-f.dk og vind SuperGavekort 
Vær med i lodtrækningen om: 1. præmie:  1 stk. SuperGavekort på 500 kr. 2. præmie: 1 stk. SuperGavekort på 300 kr., 
3. præmie:  1 stk. SuperGavekort på 200 kr. Vinderne offentliggøres på f-f.dk. Indsendes inden den 1. februar 2017.
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FERIE  &  FRITID
BOOK

DIN FERIEBOLIG
ONLINE PÅ

F-F.DK

Bestil nemt din ferie online

BOGENSE

SKAGEN

Tak for sæson 2016 og på 
gensyn i 2017
Vi siger mange tak for feriesæson 2016.
 
Vi glæder os til at byde vores mange 
gæster velkommen i 2017. Vælg din ferie 
blandt Frie Funktionærers ferielejligheder 
i Skagen og Bogense eller benyt dig af de 
gode tilbud fra Danland/DanCenter. 

Du opnår også gode rabatter på hotel-
overnatninger rundt om i Danmark samt      
i Norge, Sverige, Island og Spanien. 

Du kan også komme på badehotel ved 
Vesterhavet  på det skønne Henne Mølle 
Å Badehotel eller benytte dig af et godt 
tilbud med et par overnatninger i det 
smukke Alsace.
 
Du skal være medlem af fagforeningen 
for at kunne benytte ferie-/fritidstilbud. 
Hvis du har tegnet Frie Mini, skal du op-
gradere til Frie Favorit/Frie Elite for at 
kunne gøre brug af tilbuddene. 

Klik ind på f-f.dk under medlemstilbud   
og se mere om vores ferielejligheder og   
de øvrige tilbud, som løbende bliver
annonceret. Husk at holde dig orienteret 
om de nyeste tilbud og tilmeld dig Frie 
Funktionærers nyhedsbrev på f-f.dk.

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

DANLAND/
DANCENTER10 %

RABAT

ALSACE HENNE	MØLLE	Å
BADEHOTEL



Som studerende på SU får du både gratis a-kasse og fagforening 
hos Frie Funktionærer. Er du elev med løn koster fagforeningen 
kun 50 kr./md.

ER DU 
STUDERENDE 
ELLER ELEV?

*Alm. sms-takst. Udbyder: Frie Funktionærer,
Overgade 24, 5100 Odense C, tlf. 70 30 16 17

HOS OS KAN DU FÅ:
KARRIEREHJÆLP,
JURIDISK HJÆLP

OG GODE RABATTER M.M.
LÆS MERE PÅ F-F.DK

SEND EN SMS
MED TEKSTEN

FF2 TIL 1241*,
SÅ RINGER VI DIG OP.

(DET KOSTER ALM. SMS-TAKST). 

Studerende 

0 kr. 
pr. md. 


