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Det’ bare arbejde,
danskere
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Danmarks
gratiste
fagforening

Anbefal os og
bliv belønnet

med gratis
medlemskab

Du har allerede Danmarks bedste fagforening, 
hvis vi ikke selv skal sige det. Det gør vores med-
lemmer for os på Trustpilot.

Men nu tilbyder vi også Danmarks gratiste fagfor-
ening! Ja den er god nok …

For hver gang du som Frie Favorit medlem an-
befaler os til en ven, der bliver medlem, får du 
nemlig to måneders gratis fagforening, og det 
kan  du gøre lige så mange gange, som du vil …         
Så det er faktisk muligt at få dit medlemskab 
ganske gratis.

Tegner du en lønsikring eller bliver månedens 
medlem, belønner vi dig fx også med gratis 
kontingent. 

Du kan læse meget mere om, hvordan du 
bliver en del af Danmarks gratiste fagfor-
ening på frie.dk.
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LEDER

“

D

Kære læser
enne gang handler dit magasin om 
identitet. Det er der en god grund 
til. Måske har du allerede lagt 
mærke til, at Magasin Frie ikke ser 
ud, som det plejer? 

Med vores nye navn Frie har vi også fået 
en ny visuel identitet. Vi vil nemlig gerne 
have, at det du ser, også er det, du oplever. 
Nemlig en moderne og professionel fagfor-
ening, der passer til dig.

Vi vil gerne formidle Fries egenskaber, vær-
dier og visioner gennem vores nye identitet 
på samme måde, som vi gør det med vores 
personlige identitet. Vores handlinger, de 
valg, vi træffer og måden, vi præsenterer 
os selv på er med til at forme vores selv-
billede. Hvordan vi er vokset op, og hvilket 
arbejdsliv vi vælger er også med til at defi-
nere os.

Det’ bare arbejde
Det stiller de to selvudnævnte brune bros 
aka forsideparret Adam og Noah også 
skarpt på i deres komik, når de laver sjov 
med den danske kultur. Med fokus på for-

skelle har de skabt deres eget arbejdsliv 
og har knoklet hårdt for at nå dertil, hvor 
de er i dag. De elsker deres arbejde, men er 
også bevidste om ikke at lade det definere, 
hvem de er.

Og det er klogt ifølge lektor i arbejds- og 
organisationspsykologi Peter Busch-
Jensen. Han ser en tendens til, at ledige 
føler sig mere stigmatiserede end før, og 
det kan have både psykiske og fysiske kon-
sekvenser. Derfor er hans råd at forsøge at 
undgå at hænge sin identitet på én knage.

Af samme årsag kan det også være sundt 
en gang imellem at kaste sig ud i noget nyt. 
Det gjorde både 58-årige Søren, der skifte-
de IT-branchen ud med transportbranchen 
og 24-årige Andrea, der valgte det forkerte 
studie og startede forfra. Dem – og mange 
andre – kan du læse om lige her i magasi-
net.

Vi laver læserundersøgelse
Jeg håber, du kan lide, hvad du ser og læser. 
Når vi laver Magasin Frie, bestræber vi os 
altid på at gøre vores bedste, og derfor 
laver vi her i efteråret en læserundersøgel-
se for at finde ud af, hvad der er bedst for 
dig. Vi sender et spørgeskema til en række 
tilfældige medlemmer, og er du i blandt 
dem, vil jeg blive utrolig glad, hvis du vil 
tage dig tid til at besvare det.

På forhånd tak for din tid.  n  

  

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

Når vi laver Magasin Frie, bestræber vi os altid på at gøre 
vores bedste, og derfor laver vi her i efteråret en læserun-
dersøgelse for at finde ud af, hvad der er bedst for dig. 
Maria Skovbjerg Henriksen



Nyt navn
og ny pris
– men stadig service
i særklasse

NYHED
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os Frie vil vi gerne være konkur-
rencedygtige, og derfor sænker 
vi priserne fra november. Det 
siger direktør Jesper Wengel, der 
dog slår fast, at der ikke ændres 

på Fries dna.

To stærke medlemskaber
Frie har forenklet produkterne og skær-
pet prisen og tilbyder nu to primære med-
lemskaber: 

Frie Basis – tidligere Mini. 
Med basis foregår juridisk rådgivning tele-
fonisk eller digitalt, og Magasin Frie er kun 
online. 
Pris: Før 69 kr./md. 
– nu 65 kr./md.

Frie Favorit med de samme tilbud
som før – blot til en lavere pris. 
Pris: Før 159 kr./md. 
– nu 139 kr./md.

I boksen ved siden af finder du en over-
sigt over priser og indhold i medlemska-
berne. 

Elite bliver favorit
Er du Frie Elite medlem bliver du auto-
matisk overført til Frie Favorit pr. 1. 
november og betaler kun 139 kr. i kon-
tingent. Du har stadig adgang til alle 
Fries ydelser, arrangementer og med-
lemstilbud.

Stadig samme service
Jesper Wengel understreger, at selv 
om navnet er nyt, og medlemskaberne 
justeret, så ønsker Frie fortsat at sikre 
effektiv og personlig hjælp, der tager 
udgangspunkt i medlmmernes indivi-
duelle behov.

– Vi skifter navn for at markere, at 
nu er vi for alle, men det ændrer ikke på 
kernen i vores forening. Vores medlem-
mer er stadig frie til at vælge selv og får 
den samme gode personlige service og 
betjening, som altid har kendetegnet 
os. Det kvitterer medlemmerne også 

gavmildt for bl.a. på Trustpilot, hvor vi 
ligger blandt de bedste, og det ønsker vi 
fortsat at gøre.

Danmarks gratiste fagforening
For at understøtte at medlemmerne er 
frie til at vælge selv, lancerer Frie også 
Danmarks gratiste fagforening. Men 
hvad betyder det, og kan noget egentlig 
være mere gratis end andet?

– Ja, fastslår Fries direktør. For mens 
andre fagforeninger måske giver to-
tre måneders gratis medlemskab, hvis 
du skifter, kan du hos Frie opnå lige så 
mange måneders gratis medlemskab, 
som du ønsker. 

Sådan gør du
Du kan fx få to måneders gratis fagfor-
ening, hver gang du anbefaler Frie til en 
ven, der bliver medlem. Bliver du kåret til 
månedens medlem eller tegner en løn-
sikring, bliver du også belønnet med en 
ekstra måneds gratis fagforening. 

Vil du vide mere om medlemskaberne 
og Danmarks gratiste fagforening, så 
besøg frie.dk. n

H

Nu er Frie Funktionærer 
blevet til Frie, og Frie er for 
alle. Den eneste forskel for 
dig er, at du nu får samme 
gode service til Danmarks 
bedste pris.

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN
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Læs mere på frie.dk

Medlemskaber
   Frie Basis Frie Favorit Frie Uddannelse Frie Senior

Pris pr. md. 65 kr. 139 kr. 0 kr. 50 kr.

Forudsætter medlemskab af a-kassen

Komplet juridisk bistand vedr. 
ansættelsesforhold (3 mdr. karens) (1 mdr. karens) (3 mdr. karens)

Arbejdsskadesager

Medlemslån ved konkurssager

 Hjælp til det rummelige arbejdsmarked

Telefonisk juridisk bistand til hjemmeboende
børn u/21 år vedr. ansættelsesforhold

Karrierefokus

Personlig kontakt Kun digitalt/
 telefonisk

Medlemsmagasin På web  På web

Tilbud om forsikring og bank

Rabatordninger

Andre medlemstilbud, fx arrange-
menter, kurser, feriehuse etc.

Rabat på Henne Mølle Å Badehotel

Gratis måneder ved hvervning af nye
betalende medlemmer.

Danmarks
gratiste

fagforening
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I det seneste årti er der sket et bemærkelsesværdigt fald i for-
skellen mellem kvinders og mænds timeløn. Det viser en ny
analyse, som VIVE har udført for Beskæftigelsesministeriet.

LØN:

Hvor lønforskellen i 2007 var 19,5 %, var 
den i 2016 faldet til 14,5 %. Det svarer til, 
at næsten en fjerdedel af lønforskellen 
mellem kvinder og mænd er forsvundet          
i det seneste årti.
 
Op i hierarkiet
Kvinder tager flere lederstillinger og        
uddanner sig gennemsnitligt mere end 
mænd, og det forspring er øget i de sene-
ste ti år.
 
Den tilbageværende lønforskel – efter

at der er taget højde for forskelle mellem 
kvinder og mænd, hvad angår fx uddan-
nelse og placering på arbejdsmarkedet 
–  er derimod den samme i 2007 og 2016, 
nemlig ca. 7 %.
 
Lønforskellen er størst blandt de
højtlønnede
Analysen viser også, at jo højere lønnen er, 
jo større er lønforskellen mellem kvinder 
og mænd. Blandt de lavest lønnede er for-
skellen 4 %, mens den er 25 % blandt de 
højest lønnede.

KVINDERNE HALER IND PÅ MÆNDENE

Kilde: VIVE – Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. /relationspeople.dk

Bruttolønforskel mellem kvinder og mænd
på arbejdsmarkedet i procent 1997-2016

MEDARBEJDERE TAGER 
FOR MANGE CHANCER 
MED SIKKERHEDEN

• Selvom medarbejderne angav en høj 
grad af opmærksomhed på cybersik-
kerhed (52 % tænker på sikkerhed 
ofte eller dagligt), så indrømmede de 
også, at de tager større chancer med 
virksomhedens data og enheder. 

• 70 % indrømmer usikker adfærd 
såsom at dele kodeord og enheder.

• En fjerdedel (25 %) af medarbejder-
ne har været tilknyttet et potentielt 
usikkert Wi-Fi netværk i løbet af de 
seneste 12 måneder.

•  20 % sagde, at de bruger det samme 
kodeord på tværs af brugere og 
applikationer.

• 17 % indrømmede, at de har skre-
vet deres kodeord ned for at kunne 
huske dem.

Aruba står bag undersøgelsen om digi-
tale arbejdspladser, hvor 7.000 medar-
bejdere blev interviewet mellem april 
og maj 2018. Respondenterne var fra 
organisationer i alle størrelser på tværs 
af både den offentlige og private sektor 
verden over.

Note: Bruttolønforskellen er opgjort som forskellen mellem mænds og kvinders 
gennemsnitlige timeløn divideret med den gennemsnitlige timeløn for alle.

Cybersikkerhed er en udfordring for
medarbejderne, viser en verdensomspæn-
dende undersøgelse:

Årstal
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Pris: 45 kr.
Købes på AppStore til Apple
produkter. Androidversionen
kommer i løbet af efteråret 2018.

I disse GDPR tider med konstant 
fokus på datasikkerhed og hånd-
tering af personlige oplysninger 
kan man godt blive lidt småpara-
noid, når man bevæger sig rundt 
på nettet. Den usikkerhed er 
app’en BlackFog sat i verden for 
at fjerne.

BlackFog forbedrer ifølge producenten din sikkerhed på Iphone 
eller Ipad ved at forhindre andre i at indsamle data om dig. For de 
mange, der har arbejdsrelateret data på deres telefon eller iPad 
kan den sikkerhed være ekstra vigtig. BlackFog fjerner også rekla-
mer, når du surfer med Safari. 

Hver dag kommer nye trusler mod datasikkerheden til, og det er 
næsten umuligt ikke at komme til at trykke på et forkert link i en 
mail eller på sociale medier. Med den her app kan man beskytte sit 
indhold.

App’en forhindrer også, at din søgehistorik kan spores, når du har 
søgt efter ting på google. Det betyder, at du slipper for at blive 
stalket med reklamer på diverse hjemmesider og facebook.

Det virker
Så længe man følger den ”trin for trin guide”, man skal igennem for 
at installere app’en korrekt, er den nem og enkel at aktivere.

En ting, der kræver lidt tilvænning, er, at man ikke længere kan 
bruge facebook som login på diverse sider, men det tjener til en  
fin påmindelse om, at du undgår, at andre bruger dine data.

Det giver uden tvivl en hurtigere og bedre brugeroplevelse, når 
det indhold, man ser på, er renset for unødig visuel “støj”. Blandt 
andet på nyhedssider, som typisk er fyldt med reklamer.

Hvis du gerne vil forbedre din datasikkerhed, er BlackFog en god 
og økonomisk overkommelig engangsinvestering.

App: BlackFog  

Anmeldt af Maria Skovbjerg Henriksen, redaktør

Anmeldelse: Overvejer du at skifte job?

med de samme tanker ifølge business.dk

1 ud af 10 danskere

Husk, at du som Favorit-medlem kan få
karrieresparring ganske gratis.

KORT NYT

Her er de 10 vigtigste ting,
du skal vide om arbejdsglæde
1. Virksomheder med glade ansatte klarer sig op til dobbelt 

så godt på bundlinjen.

2. Arbejdsglæde er en af de tre vigtigste kilder til livsglæde.

3. Arbejdsglæde er den bedste kur mod stress. 

4. Arbejdsglæde kan reducere sygefravær og personaleom-
sætning dramatisk.

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

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

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

8. Arbejdsglæde kommer både af en virksomheds strategier 
og af de ting, som du og jeg gør her og nu.

9. Arbejdsglæde kommer ikke af løn, bonus, titler og frynse-
goder. Det kommer af to ting: Resultater – at gøre et godt 
stykke arbejde, som man kan være stolt af, og relationer  
– at trives med de mennesker, man arbejder sammen med.

10. Arbejdsglæde kommer ikke af sig selv. Det kræver en 
langsigtet, fokuseret indsats fra både ledelse og medar-
bejdere.

Kilde: Arbejdsglaedenu.dk

– så er du ikke alene! Faktisk går 
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TEMA  •   IDENTITET

Bliv effektiv: Lær at monotaske

Ifølge effektivitetseksperten Dorthe 
Rindbo bruger man 50 procent længere 
tid på en opgave, når man multitasker. 
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Selvom vi multitasker for at nå mere,
opnår vi det modsatte. Lær i stedet at
monotaske – kunsten at udføre én op-
gave med fuld koncentration – og bliv
mere effektiv, få bedre tid og begå
færre fejl. 

K
ender du følelsen af at arbejde hele dagen uden at nå 
noget? Møder du mange mails, som du ikke fik skrevet 
færdig, når du lukker computeren om eftermiddagen? Har 
du svært ved at holde fokus, og skifter du mellem forskel-
lige opgaver hele dagen? Så kan du med fordel lære at 

monotaske. Som navnet afslører, handler det om at gøre én ting 
ad gangen, og det er det modsatte af multitasking – som du skal 
holde op med. For problemet med multitasking er, at man slet ikke 
kan udføre to krævende opgaver på samme tid. 

Multitasking er en myte
Jo, du kan lave mad og lytte til radioen, men du kan ikke udføre to 
opgaver samtidig, der kræver, at du koncentrerer dig. 

– Multitasking giver os en følelse af at være effektive, når vi 
tjekker mail, taler med en kollega og læser samtidig. Men det er 
et falsk indtryk af effektivitet. Forskningen viser, at man bruger 
op til 50 procent længere tid på en opgave, når man multitasker. 
Effektiv multitasking er en myte, siger Dorthe Rindbo, der er 
effektivitetsekspert og coach i Rindbo & Co. 

Skab eksamensstemning
Det er mere effektivt at arbejde koncentreret med én opgave.

– Når folk lærer at monotaske, er de overraskede over, hvor 
meget de kan nå. Det giver mere luft og mere tid i hverdagen, 
siger Dorthe Rindbo.

Der er altså god grund til at skifte multi ud med mono. Men hvor-
dan gør man? 

– Man skaber en eksamensstemning for sig selv, hvor man er 
dybt koncentreret – noget som mange har problemer med i dag. 
Vælg en specifik opgave og sæt dig med den uden at se på noget 
andet. Start med at arbejde med den ene opgave i 20 minutter, før 
du holder en pause, og gå gradvist op til 45 minutter, siger Dorthe 
Rindbo. 

Fjern flugtvejene
Det er ikke let at få lov at være i fred i 45 minutter uden at blive 
afbrudt på en arbejdsplads i dag. Derfor er det nødvendigt med en 
indsats for at skabe arbejdsro.

– Luk mailen og sæt telefonen på flight mode, selvom det 

næsten kan føles som utroskab. Ryd skrivebordet for ting, der 
kan stjæle opmærksomheden. Hjernen søger flugtveje, især hvis 
opgaven er svær, og hver gang man tjekker sociale medier, nyhe-
der eller papirer på sit skrivebord, bryder man sin koncentration, 
og det koster tid og energi at fokusere på opgaven igen. Fjern der-
for alle flugtvejene, siger Dorthe Rindbo. 

Find også alt, hvad du skal bruge, inden du starter, og undgå at 
rejse dig fra din stol, før tiden er gået. 

– Det er umuligt at planlægge hele sin dag på den måde, og 
generelt er det kun 60 procent af ens arbejdsdag, man kan plan-
lægge. Resten er afbrydelser og ting, der kommer ind fra højre. 
Men bare én blok på 45 minutter om dagen, hvor man monotasker, 
gør en forskel, siger Dorthe Rindbo. 

Højere effektivitet og færre fejl
Husk også at holde pauser, hvor du forlader opgaven helt. 

– Det kan være at tale med kolleger om noget privat eller tage 
noget frisk luft. Bare man lader op og får energi, siger Dorthe 
Rindbo.  

Det en stor omlægning, men det betaler sig efter et par uger. 
– Der er meget tid at hente, fordi man opnår en højere effekti-

vitet. Koncentrationsevnen bliver trænet, og man begår færre fejl. 
Når hjernen bliver trænet i at fokusere, bliver man også bedre til 
at slippe arbejdet, når man har fri, siger Dorthe Rindbo.  n

monotasker du
Sådan

 Vælg én opgave.

 Find alt, hvad du skal bruge.

 Skab arbejdsro ved at fjerne flugtvejene 
(luk mailen, sluk telefonen, luk døren og 
ryd skivebordet) og fokusér på opgaven    
i den tid, du har besluttet.

 Hold pauser, hvor du holder helt fri fra 
opgaven.

Se mere på dortherindbo.dk

AF ANDERS BIRCH BREUNING, CONTEXT MEDIA
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TEMA  •   IDENTITET

Du er, hvad du arbejder med – i hvert fald hænger identiteten for de fleste af os tæt
sammen med jobbet. Men det kan give problemer, påpeger en ekspert, der opfordrer
til at huske balancen. 

Når arbejdet bliver din  

vad laver du til daglig?
Det er ofte noget af det første, du 
bliver spurgt om, når du møder nye 
mennesker til en konference, et 
middagsselskab eller på en date. 

For de fleste hænger arbejdet og identite-
ten nemlig uløseligt sammen. 

– At have et job giver os noget at stå op 
til og følelsen af at gøre en forskel. Det er 
der, vi danner venskaber og udvikler vores 
kompetencer - derfor har det stor betyd-
ning for, hvordan vi definerer os selv, for-

H
klarer Peter Busch-Jensen, Ph.D. og lektor 
i arbejds- og organisationspsykologi ved 
Roskilde Universitet

Han oplever det blandt andet ved et øget 
fokus på titler og måden, vi beskriver os 
selv på. Kassemedarbejderen er blevet 
’serviceassistent’, billetkontrolløren til tog-
revisor, og det hedder ikke arbejdsløs, men 
jobsøgende. 

– Den udvikling siger noget om, hvor vig-
tigt det er blevet både at have et arbejde, 

og at det er ’det rigtige’. Jobbet signalerer 
ikke kun kompetencer og interesser, men 
også hvem vi er som mennesker – så det er 
en vigtig byggesten i vores selvbillede.

En hård retorik 
At beskrive sin identitet ud fra jobbet 
er ikke et nyt fænomen. Før i tiden blev 
mange begravet med deres titler, så der 
stod fx ’bagermester’ på gravstenen. Men 
det fylder mere i dag end for årtier tilbage, 
mener lektoren. Blandt andet fordi måden, 
vi taler om emnet på, har ændret sig: 

– I 1970erne var holdningen, at arbejds-
løshed var konjunkturernes skyld. I dag 
taler vi i stedet om konkurrencestaten, 
hvor alle skal bidrage, siger han. 

– Ledige kommer på motivationskursus 
og skal lære om kropssprog og at sælge sig 
selv. Holdningen er, at har du ikke et job, 
så må det være, fordi du mangler noget. 
Derfor rammer arbejdsløshed vores selv-
værd langt hårdere. 

 
Undersøgelser fra blandt andet Economic 
and Social Research Institute og Arbej-
derbevægelsens Erhvervsråd har doku-
menteret, hvordan ledige i dag føler sig 

IDENTITET 
AF HEIDI CALLESEN

Man er for sårbar, hvis hele identiteten hænger på én knage 
– især når mobiliteten øges og risikoen for at miste jobbet 
stiger. Derfor er vi nødt til at gøre noget ved retorikken og 
måden, vi ser os selv på.
Peter Busch-Jensen

“
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langt mere stigmatiseret end før og i 
stigende grad slås med både fysiske og 
psykiske helbredsproblemer. Noget der vil 
berøre endnu flere i fremtiden, hvor fast-
ansættelser forsvinder til fordel for korte 
kontrakter. 

– Man er for sårbar, hvis hele identiteten 
hænger på én knage – især når mobiliteten 
øges og risikoen for at miste jobbet stiger. 
Derfor er vi nødt til at gøre noget ved reto-
rikken og måden, vi ser os selv på, siger 
Peter Busch-Jensen. 

Find balancen  
Første skridt er, at snakken om værdi ikke 
kun skal handle om det, der kan måles i 
BNP eller på bundlinjen, men om alt det, 
der også skaber velfærd. Fx at være aktiv 
i børnenes klasse for at sikre et godt sam-
menhold eller udføre frivilligt arbejde. 

– Det er et fattigt menneskesyn kun at 
se på os selv og hinanden som gode skatte-

borgere, for et samfund bindes sammen af 
mere end kroner og ører. Vi bidrager også 
med en masse, når vi har fri, og det skal der 
fokus på – både politisk og hos den enkelte. 

Helt konkret opfordrer han derfor de fol-
kevalgte til at være opmærksomme på det, 
når de taler om fx ledige eller unges uddan-
nelse. Og så bør vi alle spørge os selv, hvad 
der egentlig gør os glade – også udenfor 
arbejdet:

– Det er vigtigt, vi tager os tid til at lære 
os selv og hinanden at kende som andet 
end arbejdskraft. Hvis vi ikke skal blive for 
ensidige, må vi også holde fast i andre inte-
resser end arbejdet. Så identiteten bygges 
af flere forskellige ting, og selvværdet ikke 
står og falder med, om du er i job. Vi er jo 
meget mere end vores arbejde. n

At have et job giver os 
noget at stå op til og følel-
sen af at gøre en forskel. 
Det er der, vi danner ven-
skaber og udvikler vores 
kompetencer – derfor 
har det stor betydning 
for, hvordan vi definerer 
os selv, forklarer Peter 
Busch-Jensen, der er Ph.d. 
og lektor i arbejds- og 
organisationspsykologi 
ved Roskilde Universitet

I
FAKTA:

Er du ledig eller frygter du at blive det, 
så kom med til foredraget ”Fyret og 
hva’ så?”, hvor  den danske iværksætter 
Jonathan Løw giver gode råd og værk-
tøjer til at vende en fyring til en fordel.

Læs mere om foredraget på side 45 her 
i magasinet.
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37 år havde Søren Winther Christensen 
arbejdet med IT. De sidste 16 år i Vestas 
som IT-udvikler. Men da systemet, han 
arbejdede med hos Vestas, skulle ud-
liciteres, og ham og hans kolleger skulle 

omskoles, blev det et vendepunkt for hans 
karriere.

– Jeg var 57 år og følte, at udviklingen 
var løbet lidt fra mig, men var langt fra 
færdig med mit arbejdsliv. Så jeg begyndte 
at overveje, hvad jeg så kunne tænke mig i 
stedet, fortæller den nu 58-årige nordjyde. 

I

Søren Winther Christensen skiftede sit velbetalte job som IT-udvikler hos Vestas ud med en 
helt anden karrierevej. Omgivelserne havde svært ved at sætte sig ind i hans valg – men for 
Søren var det rigtigt at slippe sin gamle identitet og tage fat på et nyt kapitel i sit liv.

Nye kompetencer
Da Søren tidligere havde taget stort køre-
kort, besluttede han sig at opgradere sine 
chaufførkompetencer og tog også et truck-
certifikat. Nu er han i gang med at uddanne 
sig, så han også kan befordre bevægelses-
handicappede.

–  Jeg var til en jobdag, hvor jeg blev op-
mærksom på, at jobbet som handicapchauf-
før ville passe perfekt til mig. Jeg kan godt 
lide at tale med mennesker, har et roligt ge-
myt og trives bedst, når min arbejdsdag ikke 
bliver for triviel. Som chauffør er der ikke to 
dage, der er ens.

Er du nu sikker?
Selvom Søren var helt afklaret med at skulle 
sige farvel til sin identitet som IT-udvikler 
og goddag til en ny, om end noget mindre 
prestigefyldt karriere til en betydeligt lavere 
løn, var det svært for hans omgivelser at for-
stå beslutningen.

– Jeg blev mødt med undren og spørgsmål 
som, om jeg nu var sikker på, at det var det 
rigtige at gøre. Men jeg er aldrig gået så 
meget op i prestige, og hvis jeg skulle nå at 
skifte spor i mit arbejdsliv, skulle det være nu.

Så med en god fratrædelsesaftale fra 
Vestas tog Søren springet ud i sin nye til-
værelse, og det har han ikke fortrudt.

–  Vores børn er flyttet hjemmefra, og vi 
er et godt sted nu rent økonomisk. Mit gamle 
job gav os mulighed for at tage på nogle fan-
tastiske ferier. Sidste år var vi fx på en skøn 
rejse til Kilimanjaro. Dem bliver der lidt læn-
gere imellem nu, men det går nok.   n

TEMA  | Drømmejob |  

Fra IT-udvikler til chauffør
TEMA  •   IDENTITET

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

Sørens 3 bedste råd
til dig, der overvejer
at sige farvel til dit
gamle job:

• Kast dig ud i det! 80 % af dine 
bekymringer bliver alligevel 
aldrig til noget.

• Det er bedre at kaste sig ud i 
noget forkert end slet ikke at 
kaste sig ud i noget.

• Lyt til din mavefornemmel-
se – og ikke andres. Du ved, 
hvad der er rigtigt for dig.

Det var svært for Sørens 
omgivelser at forstå 
beslutningen om at sige 
farvel til sin identitet som 
IT-udvikler og goddag til en 
ny og mindre prestigefyldt 
karriere – oven i købet til 
en betydeligt lavere løn.



|  Årets funktionær 2015 |  Henne Mølle Å Badehotel
Kom til Henne Mølle Å Badehotel ved Vesterhavet og lad os forkæle dig!

DU FÅR 30 % I RABAT SOM FAVORIT MEDLEM
Hos Frie får du 30 % i medlemsrabat, når du selv bor på hotellet 
(Dog max. 2 ophold pr. år med rabat).
Læs mere på hennemoelleaa.dk

MINIFERIE (4 DAGE) inkl. ½ pension
Trænger du til en miniferie, tilbyder Henne Mølle Å Badehotel et 4 
dages ophold (3 overnatninger) med ½ pension.
Pris pr. person (uge 3-13) 2.150 kr. Medlemspris 1.505 kr.
Pris pr. person (uge 14-25 og 34-42) 2.550 kr. Medlemspris 1.785 kr.
Pris pr. person (uge 26-33) 2.950 kr. Medlemspris 2.065 kr.

FORLÆNGET WEEKEND 
MED STOR BUFFET
Sætter du pris på en god madople-
velse, så er dette weekendophold 
helt sikkert noget for dig. Vi byder 
på 2-retters menu fredag aften og 
lækker buffet lørdag aften.

Fredag d. 23. november:
2-retters menu om aftenen.
Lørdag d. 24. november:
Morgenmad, kaffe og kage og stor 
buffet om aftenen.
Søndag d. 25. november:
Ta' selv morgenbord. Derefter afrejse.
Pris
1.700 kr. pr. person. 
Medlemspris 1.190 kr.

GOLF-TILBUD
Nyd et dejligt ophold med god 
mad og adgang til Henne Golf 
Klub.

Book et golfophold og opnå en 
særlig medlemsrabat på 30 %.

Læs mere på hennemoelleaa.dk

Klik ind på hennemoelleaa.dk, hvor vi holder dig opdateret med sæsonens menu og mange spændende aktiviteter.
Kontakt os på tlf. 76 52 40 00
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orestil dig, at du igennem 
hele din opvækst er én 
person derhjemme og en 
anden, når du er i skole og 
sammen med dine venner. 
Sådan er komikerduoen 
Adam og Noah vokset op. 
I hjemmet var den mel-
lemøstlige kultur stærk 
med en større respekt for 

forældrene end i de danske hjem. Men 
udenfor hjemmets fire vægge, og når de 
var sammen med deres venner, opførte 
de sig anderledes. 

F
– Alle vores brune bros (venner, red.) 

er vokset op med den splittelse og er lidt 
skizofrene. De var én person hjemme ved 
forældrene og en anden, når de var ude. 
Der var to forskellige standarder for, hvem 
man var, og hvordan man opførte sig, 
siger Noah. 

Fuck dig, far
Opvæksten med et ben i hver kultur har 
givet de to en evne til at se på danskere 
ude fra med det, de kalder for mellemøst-
brillen. Den evne har gjort dem til popu-
lære komikere, når de med deres obser-

vationer stiller skarpt på de ting, som de 
synes, der er underlige ved danskerne. På 
den måde er deres identitet og opvækst 
et værktøj for dem.

– Jeg tror ikke, man ser, hvad vi ser, 
hvis man ikke er en brun bro. En dansker 
undrer sig ikke meget, hvis han hører en 
dreng sige “fuck dig” til sin far. Jeg var 
engang hjemme ved en dansk ven, der 
sagde det til sin far. Jeg var ved at dø og 
tænkte: “Nu får vi tæsk! Han går så meget 
amok, at han tæver os begge to.” Men så 
gik faren! Jeg tænkte, at han var gået ud 
for at hente sit bælte. Jeg havde paranoia 

Det’ bare arbejde, danskere
 

AF ANDERS BIRCH BREUNING, CONTEXT MEDIA • FOTO: BO NYMANN

»

Takket være deres baggrund kan Adam og Noah se på den danske kultur udefra. Det bruger 
de, når de stiller sig på scenerne landet over og laver comedy. Men jobbet som komiker er 
ikke det vigtigste for deres egen identitet. Det må ens arbejde aldrig være.
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på i de næste to timer og tænkte, “er det 
nu hans far kommer?“ Det er sådan nogle 
ting. Det er normalt for danskere, og hvis 
en dansker tager til Mellemøsten, hører 
en dreng sige “fuck dig” til sin far og ser 
ham få tæsk, tænker han “what the fuck!”, 
siger Noah og griner. 

– Det er de små observationer, vi bruger. 
Brune bros får ikke ny information, når de 
kommer til vores show, for vi siger, hvad 
de tænker i forvejen. De griner, fordi de 
tænker “wolla, det er rigtigt det der”, og 
danskere griner, fordi de opdager noget 
nyt om dem selv, siger Adam. 

Det er vores stil
Deres baggrund gør dem ikke kun til skar-
pe observatører af den danske kultur. Den 

påvirker også deres tilgang til arbejdet.
– Det hele er lidt mere afslappet, der 

hvor vi kommer fra. Da vi skulle optræde 
til Comedy Aid i Royal Arena, lagde jeg 
mærke til, hvor roligt vi tog det i forhold til 
de andre komikere og produktionsfolk. Da 
der var 60 sekunder til, at vi skulle på, kom 
produktionslederen og kunne ikke forstå, 
at vi ikke var klar. Vi tog det helt stille og 
roligt – 60 sekunder er jo masser af tid. 
Det endte med, at hun fulgte os helt ind 
på scenen for at være sikker på, at vi gik 
på til tiden, siger Noah. 

Når de går på scenen i deres egne shows, 
er der altid 20 minutters indhold, der er 
improviseret eller afstikkere. Og når de 
optræder til firmaevents, foregår forbe-
redelsen fem minutter inden, de går på, så 
har de også tid til at spørge repræsentan-
ten for firmaet, om der er noget, de skal 
lave sjov med på scenen.  

– Det er vores stil. Og det bedste vi 
laver, er alligevel det, vi improviserer,   
siger Adam. 

‘Bare’ arbejde
Den afslappede tilgang til arbejdet bety-
der ikke, at det ikke er vigtigt for de to. 
Tværtimod tager de det meget seriøst,   
og deres arbejde skal ikke bare være sjovt. 
Det skal have et formål. 

– Vi skal have folk til at grine af sig selv. 
Hvis man skal koge vores budskab ned, 
er det, at vi alle sammen er mærkelige. 
Hver gang vi peger på den danske kultur, 
peger vi jo tre fingre tilbage på os selv. 
Kombineret med humor kan det noget 
særligt – det skaber forståelse, siger 
Adam. 

For dem personligt handler det om, at de 
får lov at udfolde sig kreativt på scenen. 

– Hver dag står jeg op og gør noget, 

som jeg har det godt med, og det gør mig 
glad. At være kreativ og kunstnerisk og 
udtrykke sig på den måde er det vigtigste 
for mig. På den måde er arbejdet en vigtig 
del af min identitet, men det er lige så 
vigtigt at huske, at det bare er arbejde, 
siger Noah. 

Fjerner fokus fra vigtigere ting
For i sidste ende skal arbejde give mad 
på bordet ifølge de to. Og alt for mange 
i Danmark går alt for meget op i deres 
arbejde, synes de. 

– Arbejde fylder meget i Danmark og er 
en ekstrem vigtig del af, hvem man er. Det 
risikerer at fjerne fokus fra vigtigere ting, 
siger Adam. 

– Som spørgsmål om, hvem man er som 
menneske? Hvad for en søn, ven eller far 
man vil være? Hvad er det vigtige i livet? 
Det er ikke arbejde. Da vi startede, arbej-
dede vi hele tiden alle dage om ugen i et 
år. Jeg hadede weekender, fordi folk ikke 
svarede på mails. Vi lavede liveshow, tv 
og en bog, og vi så ikke vores familier. Vi 

fandt ud af, at det ikke er det liv, vi ønsker, 
og så skruede vi ned, siger Noah. 

Samtidig opdagede de, at kvaliteten 
af deres arbejde faldt, når de arbejdede 
meget. Der var behov for ikke at arbejde 
for at lade batterierne op. 

Jeg vil have den Audi
Stræbersamfundet og jagten på vækst 
er overalt i Danmark i dag, og det til trods 
for, at det er tydeligt, at det ikke er godt 
for os. 

– Alt skal optimeres, og butikkerne 
har åbent hele tiden – prøv lige at lukke 
lidt ned en gang imellem og slap af. I 

Det er de færreste, der på deres dødsleje siger,
at de ville ønske, at de havde arbejdet mere.
Noah

“

TEMA  •   IDENTITET

»
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Mellemøsten har man en siesta-menta-
litet, som man også har i Sydeuropa. 
Sjovt nok lever folk længere på den 
måde. I Danmark har hundredetusindevis 
stress, depression og angst – sygdomme 
der kommer af, at man presser menne-
sker for meget. Det er sgu bedre, at man 
finder sig selv og sin identitet andre ste-
der end i sit arbejde, siger Noah. 

– Man skal tænke lidt fremad. Hvad 
vil du have brugt dit liv på, når du bliver 
gammel? Vil du have arbejdet hele tiden, 
eller har du også brugt tiden på det, der 
virkeligt betyder noget?, siger Adam.

– Det er de færreste, der på deres 

dødsleje siger, at de ville ønske, at de 
havde arbejdet mere. Man arbejder for at 
få mad, fastslår Noah. 

– Men sådan er det ikke i dag. Du skal 
stræbe efter at vokse og komme videre 
i din karriere, så du kan få nyt hus og en 
større bil. Jeg tror, det er meget menne-
skeligt, og det er da også noget, vi selv 
kæmper med, siger Adam.

– Ja, jeg vil sgu da også have den Audi. 
Men man bliver ikke lykkelig af det, siger 
Noah.   n

TEMA  •   IDENTITET

Adam og Noah 
Komikerduoen består af Noah, der 
fører ordet, og Adam, der på scenen 
primært bakker op og siger “jaerh” 
eller “narj”. De brød for alvor igennem 
med korte videoer på Facebook, hvor 
de med glimt i øjet laver sjov med den 
danske kultur. Videoerne er typisk ikke 
mere end 40-60 sekunder lange, og de 
er optaget på gaden med en smartpho-
ne i hånden. Succesen på internettet 
førte bl.a. til ti programmer på DR2 
med titlen “Hva’ sker der danskere”,  
der også er det motto, som deres vi-
deoer starter med. I 2016 tog de på 
tour på de danske scener med deres 
første liveshow. Siden er det blevet til 
yderligere to tours i hele landet, lige-
som de har udgivet flere musiknumre. 

I
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Arbejdet er en stor del af danskernes identitet – både på godt og ondt …
Mød seks danskere, der fortæller, hvad deres arbejde betyder for dem.

Hvad betyder dit job for din identitet?

Heidi Grimm, 40 år, regnskabsassistent
Hvad betyder dit arbejde for dig?
Det betyder, at jeg har noget at leve af. Det giver mig også mulighed for at lære nye ting. 
Og ikke mindst giver det mig gode kolleger – det er vigtigt for mig.

Hvad betyder dit arbejde i forhold til din identitet?
Det er federe at kunne sige, at man er regnskabsassistent i stedet for kassemedarbejder. 
Og det er ikke, fordi der er noget galt med at være kassemedarbejder – det har jeg selv været
i en periode – men alle vurderer hinanden på, hvad de laver.

Asger Quist, 41 år, folkeskolelærer
Hvad betyder dit arbejde for dig?
Det betyder meget for mig, fordi jeg bruger en stor del af mit liv på det. Derfor er det også vig-
tigt, at det giver mening. Hovedformålet er ikke at tjene penge. Selv hvis et andet job gav det 
dobbelte i løn, ville jeg ikke tage det, hvis ikke det gav mening.

Hvad betyder dit arbejde i forhold til din identitet?
Det er en stor del af min identitet. Jeg siger ikke, at “jeg arbejder som lærer”, men at “jeg er 
lærer”, når folk spørger, hvad mit job er. Det handler om den måde, jeg ser på samfundet, men-
nesker og relationer. Jeg er vant til at vende og dreje ting og se dem fra mange perspektiver.

Selvom mit arbejde fylder meget i min selvopfattelse, definerer det ikke, hvem jeg er.
Omvendt kan jeg heller ikke forestille mig at lave noget helt andet.
Lotte Broberg

“

AF SØREN FREDERIKSEN, CONTEXT MEDIA
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Frie 03  •  2018  |  21

Lotte Broberg,
49 år, underviser på sprog-
skole
Hvad betyder dit arbejde for dig?
Det er vigtigt for mig at lave noget 
meningsfyldt, som gør en forskel 
for mennesker. Før mit nuværende 
job var jeg lærer i 13 år, men til 
sidst var der for meget admini-
stration.

Hvad betyder dit arbejde i forhold 
til din identitet?
Selvom mit arbejde fylder meget i 
min selvopfattelse, definerer det 
ikke, hvem jeg er. Omvendt kan jeg 
heller ikke forestille mig at lave 
noget helt andet – fx at blive ejen-
domsmægler.

Carsten Jørgensen,
49 år, fuldmægtig i forsik-
ringsselskab
Hvad betyder dit arbejde for dig?
Det er det, som jeg lever af, så 
regningerne kan blive betalt. 
Men samtidig er det vigtigt, at 
jeg har et arbejde, hvor jeg bliver 
udfordret, hvor mine kompetencer 
kommer i spil, og hvor jeg har gode 
kolleger og oplever team-spirit. 

Hvad betyder dit arbejde i forhold 
til din identitet?
Jeg har oplevet folk, som græd, 
da de gik på pension. Sådan tror 
jeg dog ikke, at jeg får det, selvom 
arbejdet også fylder meget i mit 
liv.

Finn Sørensen,
61 år, tømrer
Hvad betyder dit arbejde for dig?
Jeg trives med mit arbejde. Jeg 
kan godt lide, at der sker lidt hele 
tiden, og jeg har det også bedre 
helbredsmæssigt, når jeg holder 
mig i gang.

Hvad betyder dit arbejde i forhold 
til din identitet?
Mit arbejde er en del af mig. Det 
var det ikke, dengang jeg blev 
udlært. Men efterhånden som 
årene er gået, og jeg har fået erfa-
ring, er det blevet ét og samme. 
Jeg bliver også kun kaldt ‘tømreren’ 
blandt venner og bekendte.

Tea Lund Hammershøj, 35 år, projektleder
Hvad betyder dit arbejde for dig?
Det er vigtigt for mig at gøre en forskel. Jeg tror på, at man skal stræbe efter et arbejde, som er 
så meningsfyldt, at man dybest set havde lyst til at gøre det, selvom man ikke fik penge for det.

Hvad betyder dit arbejde i forhold til din identitet?
Mit arbejde fylder meget – måske også for meget. Når alt kommer til alt, er arbejdet ikke det 
vigtigste. Jeg er også mor. Den rolle er vigtigere. Tidligere har jeg prøvet både at være arbejds-
løs og at være sygemeldt med stress, og jeg har oplevet, at man kan blive i tvivl om, hvad ens 
identitet er, når arbejdet er væk.
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Du har nok allerede opda-
get, at Frie Funktionærer 
nu hedder Frie. Men det 
nye navn ændrer ikke på 
vores grundlæggende 
værdier. Som medlem
hos os får du stadig det 
frie valg og rådgivning
og service i særklasse. 

P

Vi er blevet Frie
å delegeretmødet i sommer be-
sluttede de delegerede, at vi 
gerne vil tilbyde vores attraktive 
fagforening og a-kasse til endnu 
flere lønmodtagere.

Det betyder, at vi har valgt at styrke vores 
navn, så vi nu hedder Frie. Det gør vi, fordi 
Frie er for alle. Navnet understøtter også 
en af vores helt centrale værdier – at vi tror 
på medlemmernes frie valg til at bestem-
me over eget arbejdsliv. Hos os er du fri 
til at udvikle dig og bidrage positivt til din 
arbejdsplads, som det passer dig bedst.

Føl dig tryg hos Frie
Bliver din fagforening og a-kasse en helt 
anden, når nu vi har skiftet navn? Både 
ja og nej. Vi vil stadig være din seriøse og 
kompetente sparringspartner, der giver dig 
tryghed i dit arbejdsliv Vi har dog ændret 
lidt på vores medlemskaber i fagforenin-
gen, fordi det skal være enkelt at vælge
det rigtige medlemskab. 

Det er også vores helt klare forventning, 
at du vil komme til at opleve, at der er 
flere, der vælger Frie. Men det er vigtigt at 
understrege, at flere medlemmer hos Frie 
ikke kommer til at betyde, at vi sænker kva-
liteten af vores rådgivning eller service, for 
det betragter vi som en meget vigtig del af 
vores DNA, der er tryghedsskabende for 
vores medlemmer.

Når du er medlem hos os ejer du stadig din 
egen sag, og det skal være dit valg, om du 
fx vil have vores hjælp til en sag mod din 
arbejdsgiver, eller om du blot vil have spar-
ring, når du har brug for det.

Stærkt team bag dig 
Hele organisationen bag Frie står klar til 
at rådgive og servicere alle medlemmer af 
vores fagforening og a-kasse nøjagtig som 
før og vi glæder os til at byde alle vores nye 
medlemmer velkommen til Frie, der nu er 
for alle, der gerne vil være frie til at vælge 
selv.  n    

AF FINN D. AALESTRUP, FORMAND

Vi tror på medlemmernes frie valg til at bestemme over 
eget arbejdsliv. Hos os er du fri til at udvikle dig og bidrage 
positivt til din arbejdsplads, som det passer dig bedst.
Finn D. Aalestrup

“

DET FRIE ORD

Få særlige fordele 
i bank og forsikring 
som medlem af Frie

Book et møde på almbrand.dk/ff

Bank | Forsikring | Pension

Ann._Frie_Funtionærer_215x280mm_aug.2018.indd   1 16-08-2018   12:39:30
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For virksomhed og ansøger er 
det afgørende, at ansøgeren 
og jobbet matcher. Vi tilbrin-
ger over en tredjedel af vores 
tid på arbejdet, og derfor kan 
det at blive testet i ansættel-
ses-processen være en hjælp 
til at se, om dine evner og inte-
resser stemmer overens med 
de krav, jobbet og virksomhe-
den stiller.

S
om arbejdsgiver overvejer man, 
hvilken adfærd og hvilke evner, der 
kræves for at opnå en god præsta-
tion og blive en succes i den kon-
krete stilling. Derfor bruger mange 

virksomheder test og andre bedømmel-
sesværktøjer til at måle dine kompetencer 
som et supplement.

Personligheds- og færdighedstest er vel-
dokumenterede metoder til at bedømme, 
om en kandidat kan få succes i jobbet i 
forhold til fx problemløsning, effektiv kom-
munikation, innovation og kreativitet. Men 
der findes også andre test, du kan støde 
på i udvælgelsen. Her ser vi nærmere på de 
fire testtyper, du som oftest vil blive præ-
senteret for.

JOBSØGNING: 
En test kan både være en hjælp til    dig og din kommende arbejdsgiver

TEMA  •   IDENTITET

AF KARRIEREKONSULENT SUSANNE POSSELT GUNNERSEN



Frie 03  •  2018  |  25

Personlighedstest ser på adfærds-
præferencer, dvs. hvordan du kan lide at 
arbejde. Den bedømmer ikke dine evner, 
men hvordan du ser dig selv. Fx den måde, 
du omgås andre, og hvordan du takler dine 
meninger og følelser. Der er ikke noget, 
der er rigtigt eller forkert med hensyn til 
adfærdsmæssig stil, selvom en bestemt stil 
kan være mere eller mindre velegnet i visse 
jobsituationer eller funktioner.

Du kan tage fejl, hvis du prøver at gætte, 
hvad bedømmerne kigger efter. Det er vig-
tigt, at du er dig selv og svarer ærligt. 

 
Færdighedstest ser på, i hvilket om-
fang du kan udføre forskellige aspekter 
af jobbet, fx dine verbale og numeriske 
færdighedsevner. Ofte er arbejdsgiverne 
interesserede i dit potentiale for at udføre 
opgaven.

Situationsbestemte bedømmel-
sestest bruges til at vurdere din evne til 
at vælge en passende reaktionsadfærd i 
arbejdssituationer. De indebærer fx at læse 
et scenarie eller se en animation og vælge 
det svar, der er det mest effektive til at 
håndtere situationen. Disse test er desig-
net til at vurdere, hvordan du ville håndtere 
situationer, som du kan støde på i jobbet, 
du søger.

IQ-test afdækker logisk/rationel intel-
ligens (typisk i forhold til sproglig og mate-
matisk forståelse).

Som en del af din forberedelse til en sam-
tale kan det være en god ide at øve sig på 
at blive testet. Du finder nemt forskellige 
prøvetest på nettet ved en simpel google-
søgning. 

Det er hverken i din eller virksomhedens 
interesse, at du får et job, der ikke passer    
til den, du er.

Mange organisationer giver en tilbagemel-
ding, uanset om du bliver ansat eller ej. 
Det kan fortælle dig noget om dine stærke 
sider og dine udviklingsmuligheder. Spørg, 
om du kan få tilbagemelding, hvis du ikke 
får det tilbudt.

Blot et supplement
Husk, at testen kun er et supplement, som 
man typisk siger vægter ca. 20 % i udvæl-
gelsesfasen. Det vigtigste er stadig dig og 
det personlige og faglige indtryk, du efter-
lader til jobsamtalen. 

Husk også på, at udvælgelsen er en gensi-
dig proces, hvor både du og arbejdsgiveren 
har et valg – og valget skal være rigtigt for 
jer begge.  n

JOBSØGNING: 
En test kan både være en hjælp til    dig og din kommende arbejdsgiver

I
Hos Frie har du mulighed for at tage     
en personlighedstest online og få en  
tilbagemelding fra din karrierekonsu-
lent – enten ved et personligt møde 
eller via Skype. 

Den test, vi tilbyder, er en personpro-
filanalyse, der giver dig indblik i din 
egen adfærd og sætter fokus på dine 
udviklingsområder. Mange medlemmer 
bruger den til en afklaring af karrieren 
– Nogle ønsker måske nyt job, mens 
andre blot ønsker at udvikle sig i det 
nuværende job. Ud fra personprofilen 
drøfter du og din karrierekonsulent 
dine jobønsker og muligheder.
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TEMA  •   IDENTITET

Hvem har ikke mødt den søde receptionist, den larmende marketingsmedarbejder eller den 
pernitne bogfører? Linda Holmetoft, der er HR-direktør i rekrutteringsfirmaet Adecco, teg-
ner et generaliseret, men kærligt portræt af de stereotype profiler. Måske kan du genkende 
dig selv eller dine kolleger?

Kender du typen?

AF ANDERS BIRCH BREUNING, CONTEXT MEDIA • ILLUSTRATION: MARCK FINK

Receptionisten
Har du mødt en god receptionist, har du også 
følt dig velkommen. Det er den primære opgave 
for receptionisten, og derfor beklædes stillingen 
typisk af personer, der bliver motiverede af at 
møde mennesker, og som er særligt serviceori-
enterede og fleksible. De hilser med et smil, og
de vil løse dine problemer eller udfordringer, 
hvad enten du er kollega eller gæst. Receptio-
nisten har sjældent store karriereplaner, men 
prioriterer at have det godt på arbejdet. Til gen-
gæld medfører deres talent for at være service- 
og løsningsorienterede, at de gerne lægger en 
ekstra indsats for at løse enhver opgave.

Sælgeren
Det er resultatet, der tæller for sælgeren. Og det er særligt sælgerens egne mål 
mere end teamets, der er i fokus. Giv dem et mål om at skaffe et antal nye kun-
der, og de giver alt for at nå det. Rollen som sælger er meget individuel, og det er 
salget, der driver dem. De er præstationsorienterede og har et højt energiniveau, 
for det kræver jobbet, ligesom det kræver en enorm selvtillid. Til gengæld kender 
sælgere ikke ordet ydmyghed. De lægger typisk mange timer i deres arbejde og 
er meget fleksible. De går langt for at overbevise kunderne, og det kan medføre 
nogle sammenstød med teamet bag sælgeren, der skal levere på alle løfterne, 
ligesom trivsel på arbejdspladsen sjældent er højeste prioritet for dem. 



Bogholderen
Her får ‘detaljeorienteret’ en ny dimension. 
Hvert et komma skal stå korrekt, og bog-
holderne trives med at gå i dybden med 
store opgaver. De kan lide at skabe resulta-
ter på lang sigt, og alle hensyn og detaljer 
bliver nøje overvejet, før en beslutning bli-
ver taget. Bogholdere ser verden i kasser, 
og de kræver nøjagtigt og komplet input 

fra deres kolleger. Har du en aftale med en bogholder, møder de velforberedte 
og til tiden og kan ikke forstå, hvis du ikke gør det samme. Skal du levere noget 
til dem, forventer de, at det kommer til tiden – ellers bliver du jaget vildt. Til 
gengæld kan du også regne med, at de leverer til tiden. 

Marketingmedarbejderen
De skal gerne være et skridt foran alle andre,
når det kommer til trends og tendenser, og
kassetænkning og strukturer bliver ofte ofre
 til gengæld for plads til fritænkning, idéer 
og kreative indfald. Typisk er de også vældigt 
udadvendte og sociale. De er spontane, ener-
giniveauet er højt, og de er ærlige. Ligesom
hos sælgerne er ydmyghed sjældent en stor 
styrke. Til gengæld er de i højere grad hold-
spillere, da det kræver nogle at spille bold
med for at få og udvikle den gode idé. 

IT-supporteren
Resten af medarbejderstaben kalder dem for nørder, og det 
mærkat er de komfortable med og bærer med stolthed. De 
har en stor ekspertviden, som gør det svært for dem at for-
stå, når andre synes, at IT er svært. De er opgaveoriente-
rede og drives typisk ikke af det sociale på en arbejdsplads, 
men af at løse problemer. Deres tekniske indsigt og evne 
til at tænke i systemer gør dem velegnede til at procesop-
timere og se ting fra oven. De er meget strukturerede, 
selvom det for udefrakommende kan se ud som om, de 
er rodede og kaotiske – det er kun, fordi man ikke forstår 
deres system. De ser sig selv som teknisk velfunderede, 
og hvis alle gjorde som dem, ville alt være nemmere. 
Hvilket de sikkert har ret i. 

I
Linda Holmetoft er HR-direktør i re-
krutterings- og vikarservicevirksom-
heden Adecco i Danmark. Hun har 14
års erfaring med HR-ledelse fra bil-
og medicinindustrien, hvor hun blandt 
meget andet har arbejdet med stra-
tegisk rekruttering og personligheds-
test. 
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or folk på arbejdsmarkedet er job-
bet en central del af identiteten og 
selvforståelsen. Og mister man sit 
job, kan det medføre identitets-
kriser. For unge spiller studiet den 

samme rolle.
– I mange unges hoveder er der én 

uddannelse, som er vejen til et godt liv 
for dem, og de tror, at resten af deres liv 
afhænger af det valg. Og så gør det ondt, 
hvis man enten ikke kommer ind, eller 
hvis man falder fra studiet undervejs. Det 
tager de fleste som et stort nederlag, siger 
Torben Theilgaard, som er centerchef for 
Studievalg København, der studievejleder 
unge på ungdomsuddannelserne om vide-
regående uddannelser. 

Der er andre muligheder
For de, der ikke kommer ind på drømmeud-
dannelsen, leder afslaget ofte til vrede 
over optagelsessystemet og ærgrelse over, 

F
at man ikke klarede eksaminerne bedre. 
Mange forsøger igen på kvote to, og kom-
mer de heller ikke ind der, rammer det dybt, 
når fremtiden ikke bliver, som de havde 
forestillet sig. 

– I de tilfælde er man nødt til at se indad 
og efter en anden uddannelse. Det handler 
om at finde de uddannelser, hvor man kan 
se en fremtid for sig selv, og som virker 
spændende, for den følelse kan bære en 
gennem de kommende års studier. Ville 
man være læge, fordi man vil forske, er der 
mange andre uddannelser, der giver den 
mulighed. Var det, fordi man ville hjælpe 
andre mennesker? Det er der også andre 
uddannelser, der giver mulighed for, siger 
Torben Theilgaard.

Brug erfaringen
Det kan også være, at man er kommet ind 
på det studie, man troede var drømmestu-
diet, men opdager, at det slet ikke passer 
en. Måske har man ikke undersøgt godt nok, 
hvad studiet egentlig går ud på, måske viser 
det sig at være anderledes, end det så ud, 
eller måske mister man bare lysten til områ-
det undervejs.

Fremtiden kan styrte i grus, når 
unge ikke kommer ind på drømme-
studiet, eller når det slet ikke var 
drømmen alligevel. Lær af erfarin-
gen og husk, at mange forskellige 
uddannelser giver mulighed for at 
udleve drømmene, lyder rådene fra 
Torben Theilgaard fra Studievalg 
København.

AF ANDERS BIRCH BREUNING, CONTEXT MEDIA • FOTO: BO NYMANN

TEMA  •   IDENTITET

Når studiedrømmen brister

Torben Theilgaard fra Studievalg 
København hjælper mange unge videre 
i studielivet, når de er i tvivl om, hvilken 
vej, de skal vælge.
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GODE RÅD FRA
TORBEN THEILGAARD

1. Søg bredt og prioriteret.

2. Vær omhyggelig med at under-
søge de uddannelser, du over-
vejer.

3. Gem ikke din fiasko af vejen, hvis 
du tidligere er droppet ud af en 
uddannelse, men brug den kon-
struktivt til et bedre studievalg 
og studieliv.

4. Hvis du ikke kommer ind på 
kvote to, skal du grundigt over-
veje andre uddannelser i stedet.

 
5. Husk, at en uddannelse ikke 

er lig med én slagen vej resten 
af livet. Hver uddannelse giver 
mange muligheder, og du kan 
sagtens ende med at arbejde 
med noget helt andet, end det, 
du forestillede dig til en start. 

5 Det var ikke en fiasko
Et forkert studievalg endte med at hjælpe Andrea 
Støier med at træffe det rigtige valg året efter. 

et virkede som det helt rigtige 
studie, men på trods af gode 
karakterer og godt studiemiljø 
gik meningen tabt for Andrea 
Støier på 24 år, da hun læste 

basisuddannelsen på den internatio-
nale samfundsvidenskabelige bachelor 
på Roskilde Universitet. 

– Jeg havde været til åbent hus, og 
jeg arbejder godt i grupper, hvilket man 
gør meget på Roskilde Universitet, så 
jeg tænkte, at det lige var mig, siger 
Andrea Støier.

Alligevel viste studiet sig ikke lige at 
være sagen.

– Fagene var meget overordnede 
med korte forløb, og det føltes for 
overfladisk for mig – det fangede ikke. 
Det blev ligegyldigt, og det virkede 

D
meningsløst. Det var ubehageligt ikke 
at være motiveret for at udføre det, 
man skal, og det var jeg trist over. Man 
skal være glad for det, man laver, så 
efter halvandet semester droppede jeg 
ud, siger hun. 

Mere konkret undervisning, tak
Da tiden kom til at søge en ny uddan-
nelse, havde hun sine erfaringer i bag-
hovedet, da hun søgte ind på europæisk 
etnologi på Københavns Universitet. 

– Det første år på etnologi er der 
fokus på den faglige ballast, og man får 
meget konkret undervisning, hvor man 
fordyber sig i specifikke områder. Det 
passer godt til mig, og det følte jeg ikke, 
at jeg fik tidligere, siger Andrea Støier. 
Denne gang sad valget lige i skabet. En 
højere grad af faglig fordybelse og en »
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praktik undervejs, der viste, hvordan 
studiet kunne være springbræt til 
arbejdsmarkedet, var nogle af de ele-
menter, der betød, at Andrea Støier blev 
bachelor i etnologi i sommer. 

– Jeg havde motivationen til at læse, 
jeg blev glad af at lære om faget, og det 
føltes meningsfuldt for mig. Det gav 
mig energi, selvom det var både hårdt 
og svært, siger Andrea Støier. 

Tilladt at vælge forkert
Selvom hendes første valg af uddan-
nelse ikke viste sig at være det rette, 
mener hun ikke, at tiden var spildt. 

– Jeg lærte meget om mig selv, og om 
hvordan jeg lærer bedst, selvom det 
ikke var det rette for mig. Jeg lærte også 
studieteknik, som kom mig til gode, da 
jeg startede på etnologi. Så i dag ser jeg 
det ikke som en fiasko. Det er jo tilladt 
at vælge forkert, siger Andrea Støier.  n

STUDIEVALG.DK
Studievalg.dk har syv vejledningscentre i Danmark, som vejleder uafhængigt om valg     
af videregående uddannelse og erhverv.

Du kan kontakte et af de lokale centre, hvis du har brug for vejledning om:
• hvilken videregående uddannelse du skal vælge
• hvordan du søger optagelse
• hvilke job uddannelsen kan føre til
• hvilke adgangskrav, der er på uddannelsen
• suppleringskurser
• økonomi under uddannelsen

Læs mere på studievalg.dk, hvor du også kan booke tid til en individuel vejledningssamtale.

»

24-årige Andrea Støier fulgte sin mavefornemmelse 
og droppede ud af sit studie efter halvandet semester. 
Nu er hun startet forfra på et nyt studie, der giver 
mere mening og motivation. 
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2. Søg de rigtige job til dig
Når du har arbejdet med dine ønsker, vil det som regel være 
tydeligt for dig, hvad der er dine styrker, og hvor der er ud-
viklingsmuligheder. Det er vigtig viden for dig selv – men 
også vigtigt at holde sig for øje, når du sidder til en jobsam-
tale.

Når CV’et og listerne er klar, kan du begynde at kigge efter 
job, der matcher ønskerne og søge dem. 

1. Brug din opsigelsesperiode
Vi anbefaler dig at lave et brutto-CV. Få beskrevet alle de 
job, du har haft, hvilke kompetencer og kvalifikationer du 
har haft i spil. Vær meget detaljeret og få ALT med. 

Når du så efterfølgende kigger på det, kan du nemmere 
udarbejde din positiv- og negativliste. Positivlisten er de 
ting, som har gjort dig glad, og de opgaver, som du rigtig 
gerne vil arbejde med igen.

Negativlisten skal indeholde de opgaver, du ikke ønsker at 
arbejde med i fremtiden.

Du kan også bruge tid på at beskrive, hvordan du ønsker, din 
fremtidige chef skal være – måske også dine kolleger.

3. Lad os hjælpe dig
Inden du går i gang med jobsøgningen, kan du få hjælp til dit 
jobsøgningsmateriale. Det tilbud anbefaler vi, at du benyt-
ter dig af – specielt hvis det er mange år siden, du sidst har 
været aktivt jobsøgende.

Hvis ikke du lander et job i opsigelsesperioden, skal du til-
melde dig som ledig. Her vil der blive stillet nogle andre krav 
til din jobsøgning. På frie.dk kan du finde masser af gode 
råd om, hvad man skal huske at gøre som ledig.

En opsigelse kommer som oftest som et chok for 
de fleste og kan føre til personlig krise. Men selvom 
det er ubehageligt at få sin opsigelse, kan det rent 
faktisk være et positivt vendepunkt i dit liv, hvis du 
griber tingene rigtigt an.

Opsagt – hvad nu?
BRUG TIDEN KONSTRUKTIVT

e fleste oplever opsigelsesperioden og måske 
ledighed som noget af en rutsjebanetur, hvor 
man nogle dage vågner og tænker: ”I dag vælter 
jeg verden”, og næste dag er det svært at se lyset 
for enden af tunnelen. Brug tiden på at under-

søge, hvad der er det rigtige job for dig til næste gang, du 
underskriver ansættelseskontrakten.

D
AF KARRIEREFOKUS

Du er altid velkommen til at kontakte din karrierekonsulent. Ring 63 13 85 50, så hjælper vi dig videre.

TEMA  •   IDENTITET



Jelena Hansen og hendes mand blev i 
september 2017 forældre til lille Nora.
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For mange er vejen tilbage fra barsel ikke så ligetil, som man måske skulle tro. Her får 
du inspiration til, hvordan du bedst balancerer mellem dit arbejdsliv og livet som små-
børnsforælder.

Kom godt tilbage fra barsel

venpå en familieforøgelse sker der 
fundamentale ændringer i livsvær-
dierne, og søvnrytmen og mange 
andre ting bliver godt og grundigt 
udfordret. Det kan også betyde, at 

perspektivet på arbejdet ændrer sig. Det 
ved Jelena Hansen, der netop er vendt til-
bage fra barsel, og Jonathan Løw, manden 
bag virksomheden Listen Louder, der gen-
nem foredrag, workshops og rådgivning 
sætter fokus på forandring, trivsel og moti-
vation. Her giver han sine tips til at komme 
godt i gang med arbejdslivet igen.

En blandet fornøjelse
For 34-årige Jelena Hansen, der arbejder 
som Project Manager hos Novitas og blev 
mor til lille Nora i september 2017, var det 
en blandet fornøjelse at gå på barsel – og 
komme tilbage igen.

For selv om Jelena synes, det var fanta-
stisk at blive mor, var hendes barsel også 
en tid med mangel på både søvn, tid og 
overskud og med et konstant fokus på 
det nye menneske i hendes liv. Det betød 
også, at hun lidt mistede følingen med sin 
arbejdsplads. 

– Jeg glædede mig til at vende tilbage 
til mit arbejde efter min barsel, men jeg 
tænkte da også på, om jeg overhovedet 
kunne huske, hvordan jeg skulle løse mine 
opgaver og holde fokus.

Ny virkelighed
Det billede kan Jonathan Løw godt gen-
kende, for efter barslen går man pludselig 
fra en virkelighed til en anden:

O
 – Uanset om man har glædet sig til at 

komme tilbage til arbejdet eller ej, så er 
det ofte forbundet med en kombination 
af glæde og angst. Det at få et barn er jo 
både det mest fantastiske i verden, men 
også noget, der gør, at virkeligheden aldrig 
helt bliver den samme igen. Det sætter en 
masse tanker i gang – også værdimæssige 
– og det giver et perspektiv på det arbejds-
marked, man vender tilbage til.

Jelena var i den heldige situation, at hendes 
mand var hjemme på barsel i et par måne-
der, da hun startede arbejde. Det gav hende 
tryghed at vide, at Nora var i gode hænder. 
Men nu, hvor hun er startet i dagpleje, er 
der nye udfordringer, der melder sig.

– Selv om Nora har fået en god dagpleje-
mor, er der jo ingen, der kan passe så godt 
på hende som hendes forældre, så jeg hol-
der da øje med telefonen og tænker meget 
på hende i løbet af dagen, selv om jeg 
stadig godt kan fordybe mig i mit arbejde, 
fortæller hun.

Lyt til dig selv
Samtidig er der også opstået logistiske 
udfordringer, for hvis der er bare lidt kø 
på motorvejen, kan Jelena ikke nå hjem til 
dagplejemorens åbningstid. Det kræver lidt 
mere fleksibilitet fra arbejdsgiveren, og det 
kan godt være svært at bede om. Men det 
er nødvendigt at tale med sin arbejdsgiver 
om sit nye liv for at få tingene til at fun-
gere, pointerer Jonathan Løw:

– Det handler om at turde, lytte til sig 
selv og se på, hvordan ens syn på sig selv 

og omverdenen ændrer sig, når man bliver 
mor eller far. Det skal vi turde italesætte 
– både over for os selv, ens nærmeste og 
også arbejdsgiveren, når det er nødvendigt. 

Jelena giver også gerne sine bedste råd 
videre til andre nye småbørnsforældre:

– Man skal ikke føle sig som en dårlig for-
ælder, fordi man glæder sig over at komme 
på arbejde igen. Det vigtigste er bare, at 
man husker at være på arbejde, når man er 
på arbejde, og så nyde at være forælder, 
når man kommer hjem.   n

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

TEMA  •   IDENTITET

I

Jonathan Løw er 39 år og direktør for 
virksomheden Listen Louder, hvor han 
hjælpe individer og organisationer med 
at nå deres mål og drømme. Det sker 
bl.a. igennem filosofien ’at lytte højere’. 
Find mere info på: jonathanloew.dk og 
listenlouder.dk
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TEMA  •   IDENTITET

Freya blev anbefalet Frie
og sparede tusindvis af kroner
 Freyas kollega Jens gjorde oprør mod HK på sin arbejdsplads og fik hende og flere af 
kollegerne til at skifte fagforening. Den beslutning har hun ikke fortrudt.

or 42-årige Jens Romlund, der til 
dagligt arbejder i IKEA Odense, er 
fagforening noget, der bør være 
frit for den enkelte at vælge. 
Men da han pludselig mistede sin 

plads i virksomhedens samarbejdsudvalg, 
fordi HK havde dikteret, at det kun var 
medlemmer fra røde fagforeninger under 
LO, der måtte være med i udvalget, følte 
han sig ramt. Han er nemlig medlem af 
Frie.

– Jeg følte mig voldsomt provokeret 
over, at noget, der hidtil har fungeret 
upåklageligt for mig og mine kolleger, nu 
pludselig skulle ændres, fordi HK, der har 
overenskomsten, dikterede, at vi ikke 
kunne fravige deres regel, fortæller han.

Frit valg med modifikationer
Det førte til, at Jens begyndte at tale med 
sine kolleger om fagforeningsfrihed og 
anbefalede dem at blive medlem af Frie i 
stedet for HK.

– Det var ikke alle, der tog lige godt 
imod det, fordi den generelle holdning 
var, at man skal bakke op om dem, der 
laver overenskomsten, og det synspunkt 
forstår jeg godt. Men når det er HK, der 
skal bestemme, hvem der skal have ind-
flydelse på vores fælles arbejdsplads, ser 
jeg det mest af alt som en form for mob-
ning af dem, der ikke ønsker at være med 
i deres klub.

Fra HK til Frie
Indtil videre har syv kolleger fulgt Jens’ 
eksempel og er skiftet til Frie. En af dem 
er 32-årige Freya Frederiksen, der dog 
ikke var specielt positivt stemt for at 
skifte fagforening i første omgang:

– Jeg havde været i HK, siden jeg var 
studerende. Jeg tænkte, de kendte min 
historie og kunne bakke op om mit fag.

Men som tiden gik, og Freya blev mere 
tryg i sit arbejdsliv, begyndte hun alligevel 
at stille spørgsmålstegn ved sin beslut-
ning.

– Jeg blev overdynget med information 
om, hvad alle de mange penge, jeg betalte 
i kontingent, blev brugt til, men jeg synes 
ikke, det var noget, der gjorde en forskel 
for mig personligt eller i mit job som Visual 
Merchandiser her i IKEA. 

Da Freya en dag blev bedt om at udfylde 
en lønstatistik, fandtes hendes fag slet 
ikke på listen, og det var medvirkende til, 
at hun tog springet.

– Jeg følte mig ikke specielt taget hånd 
om, og da Jens så igen foreslog mig at 
skifte fra HK til Frie, så var jeg klar. Ikke 
mindst på grund af den store besparelse 
på kontingentet. Men det tog også ca. 11/2  
år, griner Freya og anerkender sin kollega 
for vedholdenheden.

F
AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

Jeg ved, at jeg nu kan få hjælp, hvis jeg har brug for det.
Med Fries rabataftale med Alm. Brand har vi desuden
også sparet ca. 2.400 kr. på vores forsikringer om året.
Freya Frederiksen

“
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Freya Frederiksen og Jens Romlund har været kolleger   
i IKEA i Odense gennem de seneste 6 år. Sammen med 
de øvrige kolleger i deres afdeling er de ansvarlige for 
at skabe et indbydende miljø for kunderne i varehuset.

Sparede næsten 7.000 kr. om året
Hun har på ingen måde savnet HK, siden 
hun skiftede, og hun og familien nyder 
godt af de ca. 3.500 kr., hun sparer årligt 
på fagforening og a-kasse.

– Jeg bliver ikke længere spammet med 
information konstant, og jeg ved, at jeg 
kan få hjælp, hvis jeg har brug for det. Med 
Fries rabataftale med Alm. Brand har vi 
desuden også sparet ca. 2.400 kr. om året 
på vores forsikringer.

Det glæder også Jens meget, at han har 
kunnet hjælpe Freya med at opnå en be-
sparelse på næsten 7.000 kr. årligt. 

– Det er jo ren win-win at skaffe Frie 
nye medlemmer! Jeg får glade kolleger og 

får også selv en gevinst ud af det. Jeg kan 
klart anbefale andre medlemmer at gøre 
det samme.

Plads til alle
Samtidig håber Jens på at kunne være 
med til at skubbe lidt til den der ”ret ind, 
eller bliv holdt ude”-mentalitet, der stadig 
eksisterer på mange arbejdspladser, hvor 
de store kollektive organisationer regerer.

– Der er plads til os alle, så jeg synes, 
at vi skulle blive bedre til at samarbejde i 
stedet for at modarbejde hinanden. Vi har 
jo det samme mål om at skabe de bedst 
mulige forhold på arbejdspladsen. Så er 
det i min optik lige gyldigt, hvilken fagfor-
ening, man er medlem af, slutter han. n

Freya Frederiksen og Jens Romlund har været kolleger   
i IKEA i Odense gennem de seneste 6 år. Sammen med 
de øvrige kolleger i deres afdeling er de ansvarlige for 
at skabe et indbydende miljø for kunderne i varehuset.

I
Danmarks gratiste fagforening

Vidste du, at hvis du anbefaler en 
kollega eller ven, der bliver betalende 
medlem af Frie, så får du to måneders 
gratis fagforening – og du må gøre 
det lige så mange gange, du vil, så du 
bestemmer selv, hvor gratis din fag-
forening skal være.

Læs mere om Danmarks gratiste 
fagforening på frie.dk
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JURIDISK

Kom til infomøde 
om den nye ferielov

or at Danmark kan leve op til EUs 
krav inden for ferieloven, ændres 
optjeningsprincippet, så du ikke 
længere optjener ferie i et kalen-
derår. For nyansatte betyder det, 

at de ikke længere risikerer at vente i op til 
16 måneder, før de har mulighed for at af-
holde betalt ferie.

For dem, der allerede er på arbejdsmar-
ked, når den nye ferielov træder i kraft, 
indføres der en overgangsordning, hvor 
feriepenge optjent i perioden 1. september 
2019 - 30. august 2020 indefryses. De kan 
først udbetales, når man forlader arbejds-
markedet. Det sker for at sikre arbejdsgi-
vernes likviditet.

Med andre ord er der rigtig mange nye reg-
ler at forholde sig til, og hvad betyder det i 
praksis for dig?

Det får du et indblik i på informationsmø-
det, der tager udgangspunkt i dit perspek-
tiv som ansat.

F

Få styr på den nye ferielov
Den 1. september 2020 får Danmark en ny ferielov, og det kan være svært at finde 
rundt i de nye regler. Kom til fyraftensmøde og find ud af, hvad det betyder for dig.

Læs mere og tilmeld dig på frie.dk

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

Den nye ferielov – helt kort:
• Med den nuværende lov optjener man ferie i kalenderåret, men afvikler 

det fra 1. maj til 30. april. 

• De nye regler betyder, at kalender- og ferieår følges ad, og at man både 
optjener og har ret til at holde ferie med løn løbende. 

• Du har stadig ret til fem ugers ferie i alt og tre af dem sammenhængende    
i hovedferieperioden fra 1. maj til 1. september. 

• Derudover får man fire måneder ekstra til at afholde ferien i. 

24.10.18: Aalborg

31.10.18: Aarhus

07.11.18: Odense 

14.11.18 : København 

Informationsmødet afholdes fra kl. 17.00-
18.30 og koster 50 kr. inkl. sandwich og en 
øl/vand.  Som medlem af fagforeningen 
kan du tage en ledsager med til medlems-
pris.

 50,-
INKL. FOR-
PLEJNING



Læs mere og tilmeld dig på frie.dk

Mød Kim Sørensen 
Medlem af hovedbestyrelsen
og bestyrelsesmedlem i Region Fyn

Erhverv: Ejendomsmægler og salgschef i home Dalum

Alder: 36 år 

Fritidsinteresser: Aktiv cykelrytter, familieliv
og venner

By: Odense

Hvad elsker du at bruge tid på?
Elsker er et meget stort ord, men jeg kan faktisk 
rigtig godt lide mit job. Det skal man kunne, hvis man
vælger at blive ejendomsmægler, for man er ”på” hele tiden.  
Vi bruger ofte både aftener og weekender på jobbet, og så 
dur det ikke, hvis man ikke er glad for det.

 I min fritid fylder sport en stor del. Jeg har tidligere spillet 
en del fodbold, men det satte skader en stopper for, så nu 
må jeg nøjes med at følge med fra sidelinjen. Cykling fylder 
også en god del af min fritid, og sidst, men bestemt ikke 
mindst, er jeg et familiemenneske, som elsker at være
sammen med venner og familie.

Har du et ønske for fremtiden?
Tja,  jeg skal være far til december. Det fylder selvsagt en 
del i min kærestes og mit liv lige nu, hvor vi venter vores 
første barn.  Mit ønske for fremtiden er, at vi kan give vores 
barn en tryg og god opvækst med nogle gode værdier i ryg-
sækken.

Hvorfor har du valgt at lægge kræfter i bestyrelses-
arbejdet?
Da jeg blev opfordret til at stille op i Region Fyn og senere 
hovedbestyrelsen, behøvede jeg ikke så lang betænknings-
tid. Jeg havde været medlem en del år og kendte udmærket 
Fries værdigrundlag, og hvad foreningen står for, så beslut-
ningen var ikke så svær. 

Foreningen skal hele tiden udvikles for at følge med tiden, 
og det er spændende at være med, hvor beslutningerne 
træffes. Samtidig er det et stort ansvar og en stor tillids-
erklæring, vi får, når de delegerede giver os deres stemme,    
og det vil jeg virkelig gøre meget for at leve op til.

Hvad er din største succes?
Hvordan måler man en succes? Jeg har en dejlig kæreste, 
som jeg venter vores første barn med – det er nok min stør-
ste succes. Rent jobmæssigt har jeg haft mange succeser, 
og i relation til Frie synes jeg, at mine bestyrelseskolleger 
og jeg har haft stor succes i valget af ny direktør. Det var 
spændende at være med i ansættelsesprocessen samtidig 
med, at vi var fuldt bevidste om det ansvar, det var at skulle 
ansætte en ny direktør.  Jeg synes, at vi er lykkedes fint med 
opgaven.  n

DEMOKRATI
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FAGLIGE NOTER

Her finder du os ...

Hovedkontor
Overgade 24 • 5000 Odense C 
• Tlf.: 63 13 85 50 •
frie.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
frie.dk

Populært med skattefrit
efterlønsbidrag
Frem til slutningen af juni 2018 var det 
muligt for mange medlemmer at vælge, 
om de ville have deres efterlønsbidrag 
udbetalt skattefrit, eller om de ville blive i 
efterlønsordningen.
 
Hver 10. valgte den skattefri fordel nu og 
her, mens resten beholder muligheden 
for at gå på efterløn.

– Vi har haft mange henvendelser fra 
medlemmerne om de burde vælge den 
skattefri mulighed, for der var fordele 
ved begge valg, som både afhang af ens 
alder, livssituation, pensionsopsparing 
og tanker om fremtiden. Det vigtigste 
er, at den enkelte er glad for sit valg – 
uanset om det faldt på den skattefri 
udbetaling eller efterlønsordningen, 
siger Vivi B. Arnoldus, forsikringschef      
i A-kassen Frie.

Har du besøgt

frie.dk?

Måske har du allerede været forbi vores 
nye online univers på frie.dk, men hvis ikke 
er den nye hjemmeside et besøg værd.
Her kan du finde svar på dine spørgsmål 
om dit arbejdsliv, uanset om det handler 
om jobsøgning, ledighed, sygdom eller 
ferie.

Du kan også finde alle vores mange 
medlemstilbud og arrangementer, og log-
ger du ind, får du også adgang til Mit Frie, 
hvor du kan tjekke dine medlemsoplysnin-
ger og kommunikere sikkert med os.

Velkommen på frie.dk



Frie 03  •  2018  |  39

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

Hovedbestyrelsen i A-kassen Frie:
Finn D. Aalestrup (formand)
Karin Fredskild (næstformand)
Anker Christiansen
Marianne Normann Jensen
Lena Birgitte Jørgensen
Solvejg Korsgaard
Kim Sørensen
 Se mere på frie.dk

Bestyrelser

I april måned sendte FF Forsikring en
spørgeskemaundersøgelse ud for at 
undersøge, hvordan de lønforsikrede
har det på jobbet og få en fornemmelse
af, hvilke udfordringer, der præger deres 
dagligdag. Målet var at kunne tilbyde
karriererådgivning og hjælpe, præcis 
der hvor behovet er. 

Spørgsmålene var fx: 

Er du glad for dit job?

Er du bange for 
at blive opsagt?

Drømmer du om at blive selvstændig
eller tage en ny uddannelse?

Søger du ofte nyt job?

Nyt perspektiv med karriererådgivning
Langt de fleste svarede meget positivt. De 
er glade, tilfredse og trives i jobbet og karri-
eren. Men selv om de fleste trives, svarede 
de samtidigt, at de altid var åbne over for 
nye muligheder.  

Der var også nogle, der gerne ville tale med 
en karriererådgiver gennem lønsikring og 
dermed få sparring og hjælp til forskellige 
udfordringer på jobbet. Det kunne fx være 
mistrivsel på jobbet og utilfredshed med 
ledere. I de situationer kan karriererådgiv-
ning være med til at give et nyt perspektiv 
på situationen.

En del har også haft brug for sparring til at 
finde et nyt job. Finde modet til at kaste sig 
ud i jobsøgning, måske efter mange år i det 
samme job. Her hjælper karriererådgiveren 
med afklaring af, hvilke kompetencer man 
egentlig har, hvordan finder man den rig-
tige, nye arbejdsplads, hvordan skriver man 
en ansøgning og et CV i dag – og hvordan er 
det nu lige med de sociale medier? 

Husk, at du kan få karriererådgivning gen-
nem din lønsikring. Du er altid velkommen 
til at ringe til os på 63 13 85 50.

Tag temperaturen på din karriere
Det bad vi vores lønforsikrede medlemmer om at gøre, og vi er blevet meget klogere …

AF HENRIETTE LØWE MADSEN, FORSIKRINGSKONSULENT

80 %
oplever ikke en risiko

for at blive opsagt

20 %
overvejer en ny

uddannelse

23 %
drømmer om egen

virksomhed

20 %
overvejer at sige op

20 %
får ofte jobtilbud

80 %
er glade for deres job
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Et flertal i Folketinget har endelig aftalt en længe 
ventet forenklingsaftale for ledige. Et vigtigt skridt 
mod at afskaffe nogle af de regler, der ikke giver 
mening og plads til frie forsøg i a-kasserne. 

ftalen byder på mange gode 
tiltag med forenklinger, der til 
næste år skal være med til at 
gøre reglerne for ledige mere 
meningsfulde og give udvalgte 

a-kasser mere frihed i hjælpen til de       
nyledige.

Aftalen betyder:

•  Færre krav til de ledige 

•  Mere ansvar til a-kasserne 

•  Videosamtaler 

•  Bedre tilsyn med jobcentre

•  Regler, der er til at forstå

Formålsløse regler falder bort
I dag skal ledige tjekke jobforslag på job-
net.dk mindst en gang om ugen – ellers 
bliver man afmeldt som ledig og mister 
dagpenge frem til, at man har tilmeldt sig 
igen. En urimelig regel, der forsvinder pr. 
1. juli 2019.

A-kasserne kan benytte videosamtaler 
ved fællessamtaler, frem for at skulle 

bruge mange timer på landevejene til 
og fra jobcentrene. Den tid kan vi bruge 
meget bedre på vejledning og på at hjæl-
pe vores ledige medlemmer i job. 

Kravet om aktivering ændres til kun ét 
krav til aktivering inden for de første seks 
måneders ledighed. Efter aktiverings-
tilbuddet bliver det op til jobcenteret at 
vurdere, hvornår den enkelte har brug for 
en mere intensiveret indsats.

Aftalen stiller generelt kommunerne, og 
dermed jobcentrene, mere frit, i forhold 
til, hvordan de griber indsatsen over for 
ledige an. Til gengæld vil de blive målt på, 
hvor gode de er, sammenlignet med andre 
kommuner ,og bliver straffet, hvis de ikke 
sørger for, at de ledige får de rette tilbud. 

Væk med jobsøgningskrav for dem, der 
er på vej i job 
En vigtig ting i aftalen er, at ledige, der har 
mindre end seks uger, til de er i job, skal 
på barsel eller efterløn, bliver fritaget for 
jobsøgningen i den periode. Det giver ikke 
nogen mening, at ledige med en ansæt-
telseskontrakt i hånden, helt frem til 
første arbejdsdag, skal fortsætte med at 
skrive ansøgninger til stillinger, de hver-

ken ønsker eller har brug for. Det er spild 
af både den ledige og arbejdsgivernes tid. 
Man skal dog stadig være til rådighed for 
formidlet, midlertidigt arbejde, frem til 
ledigheden slutter. Et godt og nødvendigt 
tiltag, som vi og mange medlemmer kan 
glæde os over bliver indført – men først 
fra juli 2019. 

Forsøg med mere frihed til a-kasserne
Et andet positivt element er mere frihed 
for a-kasserne. Friheden er dog begræn-
set til de første tre måneder af ledigheds-
perioden – men som noget banebrydende 
nyt i a-kasselovgivningen vil også indsats i 
opsigelsesperioden indgå som et element. 

Hos Frie glæder vi os over, at beskæf-
tigelsesministeren har lyttet til vores 
opfordring om at igangsætte et forsøg 
med fri a-kasser, da vi mødtes med ham i 
maj måned. 

Vi anbefalede beskæftigelsesministeren 
en forsøgsordning med mere frihed i ind-
satsen over for de ledige og pegede på, 
at vi er klar til at være med i et forsøg, for 
vi vil kunne få flere ledige hurtigere i job, 
hvis vi får frie hænder til at tilrettelægge 
kontakten med de ledige, så den matcher 

A
AF VIVI B. ARNOLDUS, FORSIKRINGSCHEF  I A-KASSEN

POLITISK AFTALE: 

Færre krav til ledige – mere    frihed til a-kasserne
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Nye regler – men først fra juli 2019
De nye regler bliver først indført fra 1. juli 2019, når den 
politiske aftale er udmøntet i ny lovgivning og vedtaget
i Folketinget. 

Er du ledig i dag, er du fortsat omfattet af de nugældende 
regler.

den enkeltes behov frem for at være 
underlagt en række proceskrav. 

Initiativet med mere ansvar og større 
frihed skal gennemføres som et 4-årigt 
forsøg. Vi er mere end klar til at påtage
os ansvaret og opgaven med frie hænder 
i indsatsen over for ledige og vil naturlig-
vis gerne være blandt de a-kasser, som 
er med i forsøgsordningen. Det er først 
senere på året, det bliver afklaret, hvilke 
a-kasser der kommer med i forsøget, og 
hvordan det skal foregå. 

 
Først fra juli 2019
Den nye aftale faldt på plads sidst i 
august 2018 efter mange måneders for-
handling, men træder som sagt først 
i kraft fra juli 2019. Aftalen er indgået 
mellem regeringen, Socialdemokratiet, 
Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre                
og Socialistisk Folkeparti.  n

Se hele aftalen på Beskæftigelses-
ministeriets hjemmeside, bm.dk.

FÆRRE
 KRAV
    TIL DE
LEDIGE

MERE
  ANSVAR

TIL
A-KASSERNE

REGLER
    DER ER
TIL AT
  FORSTÅ

SAMTALER
 

VIDEO-

BEDRE
   TILSYN
MED

JOBCENTRE

POLITISK AFTALE: 

Færre krav til ledige – mere    frihed til a-kasserne
NYE REGLER

FRA JULI

2019
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Den 1. oktober 2018 trådte dagpengereformen for selvstændige i kraft.
Den får konsekvenser for din dagpengeret, hvis du har egen virksomhed.

AF KARL FUGLBERG, JURIDISK KONSULENT I A-KASSEN

NYE REGLER
for dagpenge til selvstændige

or dig, der driver selvstændig 
virksomhed, betyder de nye 
regler to vigtige ting. Hvis du har 
selvstændig virksomhed som 
hovedbeskæftigelse, skal denne 

lukkes for at få dagpenge. Har du til gen-
gæld haft lønmodtager arbejde på mindst 
480 timer inden for en periode på seks 
måneder forud for din ledighed, kan du 
fortsætte din virksomhed som selvstæn-
dig bibeskæftigelse i 30 uger. 

Sådan optjener du dagpengeret
Adgangsbilletten til dagpenge er nu, at 
man opfylder indkomstkravet ved at have 
tjent mindst 228.428 kr. inden for de 

seneste 3 år. Her tæller A- og B-indkomst 
og eventuel overskud i selvstændig virk-
somhed (før skat) med. Der kan dog højest 
tælles 19.029 kr. med pr. måned.

Beregning af din dagpengesats 
Beregningen sker ud fra din samlede 
indtægt i dine bedste 12 måneder inden-
for de sidste 24 måneder forud for din 
ledighed. Både indtægt fra selvstændig 
virksomhed (overskud før skat) og lønar-
bejde tæller med. Muligheden for at få en 
mindstesats, hvis din indtægt har været 
meget lille, er ophørt. 

Ophørsbetingelserne er blevet
nemmere
Dit ophør skal nu dokumenteres ved, at 
du afmelder din virksomhed på Virk.dk og 
fremviser et ophørsbevis. Hvis du ikke kan 
fremvise et ophørsbevis med det samme, 
kan man som noget nyt også ophøre på 
en tro- og loveerklæring. Karensperioden 
er som udgangspunkt 3 uger, men ved 
ophør ved tro- og loveerklæring er 
karensperioden 2 måneder. Kan man 
dokumentere, at virksomheden er ophørt 
indenfor de 2 måneder, kan man få dag-
penge dagen efter ophøret, dog tidligst 3 
uger fra det tidspunkt, hvor medlemmet 
er ophørt ifølge erklæringen. 

Supplerende dagpenge
Har du haft 480 timer som lønmodtager, 
kan du bevare din selvstændige virksom-
hed og få supplerende dagpenge, men 
dog kun i 30 uger, hvor reglen før var 
78 uger. De 480 timer skal ligge spredt 
ud over mindst fem af de seneste seks 
måneder. I snit er det 80 timer pr. måned. 

Til gengæld har du noget friere tøjler end 
tidligere til din selvstændige bibeskæf-
tigelse samtidig med dagpenge, fordi du 
også må arbejde i almindelig arbejdstid, 
så længe du kan påtage dig arbejde med 
dags varsel. Under særlige betingelser er 
der mulighed for at forlænge de 30 uger 
med supplerende dagpenge med op til 12 
uger. 

Hvornår er du selvstændig?
Det er altid SKAT, der afgør, hvornår du er 
selvstændig ud fra en række definitioner. 
Dem kan du læse mere på om skat.dk.

Mere information
Har du spørgsmål til selvstændig virk-
somhed – eller reglerne hvis du fx arbej-
der i din ægtefælles virksomhed, har 
borforpagtning eller formueforvaltning, 
anbefaler vi at du kontakter a-kassen for 
nærmere vejledning. På frie.dk kan du 
også finde mere om de nye regler.  n

F
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e medlemsvalgte fra landets otte regioner var samlet
til en hyggelig weekend på delegeretmødet i Nyborg,  
lørdag den 9. juni 2018.

Sundt afsæt for nye mål
Ud over valget, hvor de tre bestyrelsesmedlemmer på valg blev 
genvalgt, orienterede formand Finn D. Aalestrup blandt andet 
om, at en af de store opgaver, som den nyvalgte bestyrelse skul-
le i gang med, var en opdatering af strategien. Det er i de senere 
år lykkedes at få skabt nogle attraktive medlemstilbud, der bliver 
leveret med høj medlemstilfredshed, og det understøttes af høj 
medarbejdertilfredshed og en sund økonomi. 

Men der er plads til flere medlemmer. Det har været et af ind-
satsområderne i den strategi, der er blevet arbejdet med efter 
delegeretmødet. 

Nye rutiner for kommunikation med medlemmerne
Også persondataforordningens betydning for kommunikationen 
med medlemmerne har resulteret i nødvendige ændringer. Al 
kommunikationen med medlemmerne er flyttet fra e-mails med 
vedhæftede breve til en digital postkasse på hjemmesiden.

Ud over at det er en sikker kommunikation, er fordelen for med-
lemmerne, at al kommunikation med Frie er samlet ét sted. 

Fremtiden 
Bestyrelsen ser frem mod den spændende fremtid, der venter 
Frie. Målet er, at bestyrelse og medarbejdere i samarbejde skal 
skabe en stærkere fagforening og mere vækst.  n

D

På sommerens delegeretmødet var der genvalg til tre bestyrelsesmedlemmer
og ønsker om flere medlemmer til Frie i fremtiden. 

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

TILBAGEBLIK PÅ DELEGERETMØDET 2018: 

Der er plads til endnu flere
medlemmer i Frie 

Den samlede, nye bestyrelse i Fries fagforening og
a-kasse, der blev valgt den 9. juni  2018, er: 
Fra venstre ses:
Bestyrelsesmedlem Solvejg Korsgaard
Bestyrelsesmedlem Karin Fredskild (i fagforeningen og 
næstformand i a-kassen)
Bestyrelsesmedlem Lena Birgitte Jørgensen
Formand Finn D. Aalestrup
Bestyrelsesmedlem Kim Sørensen
Bestyrelsesmedlem Anker Christiansen 
Næstformand Marianne Normann Jensen (i fagforeningen
og bestyrelsesmedlem i a-kassen)

Som suppleanter til fagforening og a-kasse blev valgt:
Michael Nielsen (både fagforening og a-kasse)
Sarah Persson (både fagforening og a-kasse)

DEMOKRATI
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Medlemstilbud til dig 

Kursus: Find dit næste job på LinkedIn
På dette kursus lærer du både om, hvordan du selv finder et job, og 
hvordan du bliver fundet af virksomheder.

KURSER OG FOREDRAG

Undervejs optimeres din personlige 
profil, og du får mulighed for at få vist 
og selv afprøve alle de vigtigste job-
funktionaliteter på LinkedIn.

I løbet af de 3 timer lærer du om:
• Optimering af den personlige profil.
• Ræk ud til netværket: Brug af 

beskeder og introduktioner på 
LinkedIn.

• Søg job direkte på LinkedIn.
• Find og søg job fra din smartphone.
• Sådan får du anbefalinger.
• Få styr på, hvem der kan se dine 

kontaktdetaljer.
• Brug af LinkedIn-profil som CV.

Kurset er for personer, der enten er 
aktivt jobsøgende eller overvejer et 
snarligt job-skifte. Du skal have opret-
tet en profil og medbringe en PC eller 
Mac med adgang til din personlige pro-
fil på LinkedIn.

Tid og sted: kl. 17.00-20.00 i Århus 
den 6. november og i Odense 14. 
november.
Pris: Ledig: 195 kr. I job: 295 kr. Prisen 
er inkl. en sandwich og kaffe/te/vand 
og frugt.

Som Frie Favorit medlem kan du 
tage en kollega/ledsager med til 
medlemspris.

Få et fornyende og sjovt indblik i digi-
tale trends og bliv klogere på, hvad 
det næste store bliver inden for hver-
dagens sjove og underlige produkter.

Tid og sted: Onsdag den 31. oktober 
2018, kl. 18.30, Frederiksborg Centret 
i Hillerød.

Det er gratis at deltage.

Tilmeldingsfrist 28. oktober

Foredrag med
David Guldager 
ekspert i gadgets og teknologi

Her får du et lille udpluk af de mange gode tilbud, du kan benytte dig af som medlem 
af Frie. Læs meget mere på frie.dk under medlemstilbud og lad dig friste af de mange 
muligheder.

DU KAN 
LIGE

NÅ DET
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Foredrag:
Fyret og hva' så?
Uanset om den værst tænke-
lige situation netop er blevet til 
virkelighed, eller du er i over-
hængende fare for en fyring,så 
guider Jonathan Løw dig godt 
videre.

Kom til et konkret og handlingsorien-
teret foredrag, hvor du får værktøjer 
og mulighed for refleksion i forhold til, 
hvordan du kan vende en fyring til din 
fordel. 

Du kan glæde dig til at opleve den 
prisbelønnede danske iværksætter 
Jonathan Løw. Til trods for flere suc-
cesvirksomheder kender Jonathan Løw 

også bagsiden af medaljen. Han har 
oplevet både en fyring og at gå ned 
med stress og depression.

Du får hans ærlige og praktiske tilgang 
til emnet, så det at blive fyret ikke 
længere er noget, du behøver at være 
bange for. 

Tid og sted: Onsdag den 21. november 
2018, kl. 17.00-19.00 i Odense.

Pris: 50 kr. pr. person inkl. sandwich

Hvordan finder du selv opslåede job, 
og hvordan bliver du bedst selv fundet 
af virksomhederne på LinkedIn? 
Det bliver du meget klogere på under 
dette webinar, som varer 45 minutter 
(fra kl. 18.00-18.45).

Du lærer om:
• De ting, du skal have på plads på din 

personlige LinkedIn-profil.
• Sådan downloader du dit CV direkte 

fra LinkedIn.

• Få opdateret netværket og brug det 
i din jobsøgning.

• Forøg dine chancer ved brug af 
social selling og personlig branding 
på LinkedIn.

• Søg job direkte på LinkedIn.
• Opsæt en søgeagent og få job 

direkte på din smartphone.
• Ansøg ved brug af EasyApply.
• Læg en plan for din jobsøgning

Du vil inden webinaret modtage 
instruktioner til, hvordan du rent tek-
nisk deltager.

Tid og sted: : Online den 12. november 
og 10. december kl. 18.00.

Pris: 50 kr.

Webinar:
Kickstart din job-
søgning på LinkedIn
Er du nyledig og klar til at komme 
hurtigt i gang med jobsøgning 
via LinkedIn, så der dette webi-
nar lige noget for dig.

WEBINAR
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Send løsningen på krydsordet til hjernebrud@f-f.dk og vind SuperGavekort 
Indsend løsningen inden den 1. december 2018. og vær med i lodtrækningen om 500 kr. Vinderen får direkte besked.
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Best Western Plus Hotel am Vitalpark
Tag familien med på en fantastisk badeferie på et af Tysklands 
største spahoteller. 

Få op til 300,- rabat pr. person indtil midt i december på Hotel 
am Vitalpark, som bl.a. har et 4.500 m2 badeland med seks for-
skellige opvarmede bassiner i alle størrelser og udformninger.

FIND
RABATTERNE

ONLINE PÅ
FRIE.DK

Vi har samlet en række gode ferieoplevelser for hele familien, som du kan købe med
medlemsrabat. Læs mere om de mange tilbud på frie.dk.

Spar 30% på Go High klatrepark
Tag familie, venner eller kollegaer med til Go High og få en unik 
natur- og actionoplevelse ved det smukke Kragerup Gods på 
Vestsjælland. Go High består af en ca. 6 km lang klatrepark 
beliggende i trætoppene. Klatreparken har 6 klatrebaner med 
varierende sværhedsgrader og sammenlagt 3.500 meter svæ-
vebane, hvoraf den længste er på 408 m. Kom og få  en sjov
dag. Tilbudet glæder i alle weekender frem til 18. november.

Rabat på sjove oplevelser
i efteråret

Maritim Club Hotel Timmendorfer Strand
Nyd en dejlig ferie på Timmendorfer Strand, hvor gæsten er i 
centrum – uanset alder.

Få 150,- rabat pr. person frem til jul ved 2 eller 3 overnatninger 
på børnevenligt strandhotel med pool – inkl. champagnebrunch, 
middage, m.m. 

Godsophold på Kragerup Gods med rabat
Bliv en del af historien på Kragerup med et Godsophold, som 
med garanti giver alle dine sanser en oplevelse ud over det sæd-
vanlige. Check in på dit favoritværelse og brug eftermiddagen i 
vores smukke stuer, hvor der vil blive serveret kaffe og kage.
Om aftenen kan du nyde en lækker 3-retters menu i vores à la 
carte restaurant Blixen. Du har i løbet af dit ophold fri adgang
til wellness, sauna og indendørs pool.
Du får 10 % i medlemsrabat.



Danmarks
bedste Lønsikring
gratis resten af året

Gælder alle lønsikringer tegnet i perioden 3. september - 30. november 2018.

Læs mere på frie.dk
eller ring på 70 30 16 17


