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arbejde giver mening
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Den kan give højere effektivi-
tet og færre konflikter

Få et indblik i nogle af de 
nye kurser til dig i 2019

Morten Albæk om arbejdslivet:

Er der omsorg, medfølelse
og kærlighed i dit arbejdsliv? 



Work life balance 
… er en løgn, hvis du spørger forfat-
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Kære læser
an skal ikke være i et job, der 
ikke føles rigtigt. Det siger Anne 
Neergaard til Magasin Frie, efter 
hun som stressramt gennem-
førte et sparringsforløb med sin 

karriererådgiver og endte med at finde et 
job, der gør hende glad i hverdagen.

Giver dit job også mening for dig? Om du
svarer ja eller nej, er ifølge filosof og er-
hvervsmand Morten Albæk afgørende for 
dit mentale helbred. Han mener, det er 
problematisk, at vi skelner mellem livet på 
arbejde og livet derhjemme. Det er nemlig, 
når vi spalter os selv i to personer, at stres-
sen kan snige sig ind og livsglæden dale.

For de fleste af os sluger arbejdet en 
betydelig del af livet, så hvorfor ikke sørge 
for, at få så meget mening i sit arbejdsliv 
som muligt?

Kender du dit hvorfor?
”Et menneske, der kender sit hvorfor, kan 
tåle et hvilket som helst hvordan”, siger 
psykolog og lektor Hans Henrik Knoop, 
der mener at mening og motivation hæn-
ger uløseligt sammen. Med andre ord er vi 

mindre modstandsdygtige, hvis ikke vores 
job giver mening. Han – og en række andre 
eksperter – giver dig gode råd til, hvordan 
du kan gøre dit bedste for at trives på din 
arbejdsplads.
 
Tak for hjælpen
Til sidst skal der lyde en stor tak til alle jer, 
der tog jer tid til at svare på Magasin Fries 
læserundersøgelse. Det sætter vi stor pris 
på. På en skala fra 1 til 5 ligger Magasin Frie 
på 4,3 i jeres vurdering af, om magasinets 
indhold er troværdigt og giver mening. 
Det glæder vi os meget over på redaktio-
nen,  da det at give mening netop er det, 
der giver vores arbejde mening. Giver det 
mening? 

Har I ønsker eller forslag til indhold, I mener, 
der kunne være inspirerende for Fries 
medlemmer i det nye år, er I velkomne til at 
sende en mail til msh@frie.dk.

Tilbage er blot at ønske alle en glædelig 
jul og godt nytår.

På gensyn i 2019  n  

  

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

For de fleste af os sluger arbejdet en betydelig del af livet, så 
hvorfor ikke sørge for at få så meget mening i sit arbejdsliv 
som muligt?
Maria Skovbjerg Henriksen
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n undersøgelse foretaget i sep-
tember 2018 af analyseinstitut-
tet MSI på vegne af a-kassernes 
brancheorganisation viser, at 
a-kassemedlemmer er tilfredse 

med a-kassernes services. 2.500 medlem-
mer af A-kassen Frie har deltaget i under-
søgelsen.

Fremgang fra 2016
Undersøgelsen konkluderer, at medlem-
merne har stor tillid til, at a-kasserne 
kan hjælpe dem, hvis de bliver ledige. 
A-kassernes vigtigste opgaver med at 
vejlede, rådgive om jobmuligheder og 
udbetale dagpenge og efterløn vurderes 
meget positivt af a-kassemedlemmerne. 

– Det er kernen i et godt medlemskab, 
at medlemmerne har en a-kasse, der hjæl-
per og vejleder ved ledighed, og at vores 
kommunikation er i et sprog, der er til at 
forstå. Derfor er vi også rigtig glade for at 

se en stigning i indekstallene i forhold til 
2016, og at vi samtidig ligger over bran-
chens gennemsnit, siger forsikringschef 
Vivi B. Arnoldus.

Flot resultat
Undersøgelsen viser, at medlemmerne 
generelt vurderer, at de i a-kasserne 
bliver mødt med imødekommenhed og 
hjælpsomhed, og at de ansatte er lette 
at komme i kontakt med. Samtidig giver 
undersøgelsen også mulighed for frem-
tidig udvikling ifølge forsikringschefen:

– A-kassernes brancheindeks doku-
menterer, at vi er på rette spor, og at 
medlemmerne af A-kassen Frie oplever, 
at de får valuta for pengene.

Vi glæder os over de flotte resultater, 
som vi har opnået i undersøgelsen, og vi 
bruger vores dataresultater til at finde 
forbedringspunkter og områder, hvor vi 
kan optimere og udvikle vores indsatser 
for at skabe størst mulig tilfredshed og 
loyalitet hos medlemmerne. 

– Vi er meget taknemmelige over 
medlemmernes opbakning og lover, at 
vi fastholder fokus, så vi også fremover 
kan levere a-kassemedlemskab til lav 
pris, høj kvalitet og med de ydelser, som 
medlemmerne har brug for, slutter for-
sikringschef Vivi B. Arnoldus. n

Se hele undersøgelsen på frie.dk.

E

Medlemmerne har gene-
relt stor tillid til rådgivnin-
gen i a-kasserne, viser en 
undersøgelse, der også 
dokumenterer, at A-kassen 
Fries medlemmer igen i år 
er mere tilfredse end gen-
nemsnittet for branchen.

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

A-kassen Frie 
står stærkt i a-kassernes brancheindeks
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Du bør muligvis genoverveje dit valg, hvis du gerne vil søge  ind          
på psykologi-, pædagog- eller folkeskolelæreruddannelsen. 

HER ER STØRST RISIKO FOR AT
BLIVE UDDANNET TIL LEDIGHED

Det er nemlig disse tre uddannelser, blandt de ti mest søgte i 2018, hvor de fleste
studerende er arbejdsløse i det første kvartal efter at have afsluttet deres 
uddannelse. Over en tredjedel af de psykologistuderende venter et liv som ledig.

Mikonomi.dk har undersøgt, hvilke af de ti mest søgte uddannelser i 2018, der   
har den laveste ledighed og højeste løn. I nedenstående tabel kan du se brutto-
ledigheden i 1., 2., og 3. kvartal efter endt uddannelse (baseret på dimittender i 
2016) på de ti mest søgte uddannelser i 2018.

Uddannelse Antal  Antal Bruttoløn Bruttoledighed Bruttoledighed Bruttoledighed
 ansøgere dimittender inkl. i 1. kvartal efter i 2. kvartal efter  i 3. kvartal efter
 i 2018 i 2016 pension endt uddannelse endt uddannelse endt uddannelse
    (2016) (2016)  (2016)

Pædagog 6.379 4.461 23.323 kr. 28 % 17 % 11 %

Sygeplejerske 5.109 2.528 29.260 kr. 7 % 2 % 2 %

Diplomingeniør 3.807 - 40.335 kr. - - -

Medicin 3.780 1.234 43.494 kr. 16 % 2 % 1 %

Civilingeniør 4.576 - 36.700 kr. - - -

Socialrådgiver 3.300 1.365 27.680 kr. 20 % 12 % 9 %

Folkeskolelærer 3.112 2.264 33.048 kr. 26 % 11 % 8 %

Psykologi 2.483 814 33.350 kr. 40 % 26 % 18 %

Jura 2.441 1.531 38.225 kr. 24 % 16 % 10 %

Markedsførings-
økonom 2.235 1.823 25.255 kr. 13 % 9 % 7 %

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet, 
Jobindex – Tjek min løn og mikonomi.dk
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Over 12 millioner til medlemmerne
Vidste du, at i 2018 har Fries jurister hentet mere end 12.000.000 kroner hjem til medlemmer af fagforeningen?
Det svarer til et gennemsnit på ca. 640 kr. til hvert medlem.

Roman
Forfatter: Signe Birkum 
Pris: 199 kroner 
Forlag: Vipstjert

Omgivelsernes forventningspres 
var startskuddet til Signe Birkums 
debutroman. Romanen handler om 
Sara, der forsøger at leve op til 
sine forældres forventninger om 
hus, hæk og Weber-grill, mens hun samtidig føler sig som 
suffløren, der spiller hovedrollen i en andens liv. ’Mammut’ stiller 
spørgsmålstegn ved alt det vi gør, fordi vi tror, vi bør.

’Mammut’ er skabt som Signe Birkums forsøg på at italesætte alle 
de konventioner, vi lever under i forhold til vores arbejdsliv. Gør de 
os i virkeligheden ulykkelige, fordi vi ikke føler, vi kan eller helt tør 
at stå ved det, vi godt ved er bedst for os?

Det, som gør bogen interessant, er forfatterens valg af tema. Alle 
de timer, der uge efter uge bliver lagt på arbejdspladsen, udgør en 
betydelig del af livet. Derfor er bogen en oplagt mulighed for at 
reflektere over sin egen livssituation og sit arbejdsliv. 

Hænger tingene egentlig sammen? Det kan være svært at for-
holde sig til, når man befinder sig i hverdagens hamsterhjul, og 
her giver Signe Birkum læseren en chance for at spejle sig bogens 
hovedperson og hendes overvejelser, og på den måde rammer 
bogen fint en ny vinkel på arbejdsliv fra et skønlitterært perspek-
tiv.

I hvert fald er det forfatterens mål med ’Mammut’ at opfordre til 
ikke bare at tage de ’naturlige’ eller ’fornuftige’ skridt igennem 
karrieren, men huske at spørge sig selv, om de også er rigtige. Det 
lykkedes hun fint med, og bogen er bestemt et godt bud på læs-
ning til andre, der ønsker at se på deres (arbejds)liv med nye øjne.
Anmeldt af Maria Skovbjerg Henriksen, redaktør

Mammut  

Boganmeldelse

Kilde: Frie

Kilde: alun.dk

Skriv dine nytårsforsætter ned. Ved at skrive dine mål ned 
på et stykke papir, virkeliggør du dem, så de virker mere overbe-
visende – og skriv det, som om de allerede er opnået. Hvis det 
for eksempel er dit mål at træne tre gange om ugen, så skriv dit 
forsæt som ” Jeg trænede tre gange om ugen i 2019.” Hvis du 
skriver dine mål ned, som om de allerede er opnået, vil du øge dine 
muligheder for at nå dem, for så virkeliggør du mentalt, at det ikke 
blot er et ønske.

Skriv ned, hvordan du vil holde dit forsæt. Hvis målet er at 
træne tre gange om ugen, hvordan vil du så træne? Hvor vil du 
gøre det? Hvad tid på dagen vil du gøre det? Hvis du er for vag i din 
formulering af dit forsæt, vil det være nemmere at finde en grund 
til at undgå det. Så, for din egen skyld: vær specifik.

Beløn dig selv for at holde dit forsæt. Når du arbejder med et 
langsigtet mål som et nytårsforsæt for et helt år, er det vigtigt, at 
du belønner dig selv for at holde det. Ved at lave en belønnings-
struktur hjælper du dig selv til at holde fokus på dine nuværende 
mål. Det styrker dig også i at opnå dine mål generelt og vil gøre 
det mere sandsynligt, at du også når fremtidige mål.

Her får du 3 gode råd til at hjælpe dig med at holde 
dig på sporet, så du når dine nytårsforsæt i 2019.

SÅDAN
LYKKES DU MED DIT NYTÅRSFORSÆT
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Har du tænkt på, at nogle dating tips også kan bruges på arbejdspladsen?
Det er fordi, temaet i bund og grund er det samme; nemlig relationer.

3 DATING TIPS, DER OGSÅ
KAN GIVE SUCCES
I ARBEJDSLIVET

Vis oprigtig interesse
Forestil dig dette scenarie: Der er stearinlys
på bordet, vinen er perfekt, og samtalen er godt 
i gang. Pludselig begynder din date at kigge sig 
omkring.

Et par minutter efter står det klart, at din date er 
mere interesseret i de andre i rummet end i dig. 
Hvordan føles det?

Det samme gælder for kunder og kolleger. De øn-
sker også at føle sig værdsat og betragtet som 
noget særligt. Den eneste måde at få dem til at
føle det på er ved at vise oprigtig interesse.

Hvad skulle din date have gjort for at få dig til at 
føle, at han eller hun lyttede til dig? Det kunne fx 
være at stille relevante spørgsmål og ikke komme 
med ligegyldige svar. At anerkende dine problemer, 
hylde dine bedrifter og koncentrere sig mere om, 
hvad du siger end, hvad vedkommende selv har at 
sige. Præcis sådan kan du også være i forhold til 
dine kolleger og kunder.

Fokuser på det positive
Lange forhold kræver hårdt arbejde. Men for-
holdet opstod, fordi der på et tidspunkt var en 
gnist, da I mødtes. Tænk på, hvordan det føltes at 
mærke denne specielle kemi for første gang. Tænk 
nu tilbage på din første arbejdsdag. Måske var du 
spændt? Sandsynligvis startede du ud med en god 
portion entusiasme. Og ligesom det forholder sig, 
når man dater, så findes der næppe noget mere
tiltrækkende ved en person, end hvis han eller
hun formår at fokusere på det positive frem for
at hænge sig i negative ting.

Det er nemt at påpege hinandens fejl og knapt så 
ligetil at glæde sig over de gode sider. Uanfægtet 
om situationen er en date, eller om du står over for 
dine kolleger, er det vigtigt at værdsætte de sider 
af firmaet, jobbet og ikke mindst kollegerne, som
du godt kan lide.

Vær ikke bange for at indrømme dine fejl
Du kan overveje, hvilke små ændringer du kan lave, for at du får lyst til at engagere dig mere i dit arbej-
de. Selvom du ikke kan ændre på dine arbejdsvilkår, kan du måske ændre på det miljø, du arbejder i.

Du kan fx opsøge eller skabe et spændende og fordybende projekt eller deltage i et internt udvalg eller 
team, der vil udfordre dig på nye og forskellige måder.

 Kilde: Relationwise.dk

1 2

3



TEMA  •   GIV MENING

ARBEJD FOR MOTIVATIONEN
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Dit arbejde skal være meningsfuldt, hvis du 
skal bevare motivationen. Og det er i lige så 
høj grad dit eget som ledelsens ansvar, at 
arbejdet giver mening, konstaterer lektor 
ved Aarhus Universitet Hans Henrik Knoop.

H
ans Henrik Knoop tager imod Frie i et af Aarhus Universi-
tets karakteristiske gulstensbygninger. Lige nu er under-
visningslokalet tomt, men snart bliver det fyldt med 
studerende, der går på den masteruddannelse i positiv 
psykologi, som han har været med til at starte. Positiv 

psykologi er det videnskabelige studie af, hvad der gør individer 
og fællesskaber i stand til at trives. Derfor er interviewets tema 
noget, som ligger Hans Henrik Knoop på sinde. Det handler om 
meningsfuldhed og motivation.

– Et arbejde opleves som meningsfuldt, når det har et nobelt 
formål, som man identificerer sig med og kan se sig selv i. Det be-
høver ikke at handle om at redde verden. Hvis man arbejder i en 
produktionsvirksomhed, kan et nobelt formål være at producere 
produkter af høj kvalitet, og hvis man arbejder i et servicefag, kan 
det være at give kunderne den bedste oplevelse. Noget som man 
er stolt af, og hvor det ikke er ligegyldigt, hvem man er, når man 
møder på arbejde, forklarer Hans Henrik Knoop.

Drivkraft og modstandskraft
Han taler om flere former for mening. Den første form for mening 
er den, der opstår, når man fx spørger en kollega, “hvad mener 
du?”, og man så får en god forklaring, som man forstår og er tryg 
ved. Den anden form for mening er nærmest en slags bonus, man 
får ved at engagere sig og gøre sig umage i stort og småt.

– Små børn spørger fx aldrig om meningen med legen, fordi det 
engagement og den umage, man er nødt til at mobilisere for over-
hovedet at kunne være inde i legen, er så livsbekræftende, at det 
uden undtagelse opleves som meningsfuldt. På samme måde er 
det med arbejde, man er engageret i og gør sig umage med – det 
vil være meget svært ikke at opleve det som meningsfuldt, siger 
Hans Henrik Knoop.

Den tredje form for mening er mere eksistentiel. Den opleves, 
når man lykkes med at realisere sine styrker i arbejdet for et 

AF SØREN FREDERIKSEN, CONTEXT MEDIA • FOTO: BO NYMANN

»

Det er umuligt at trives uden
engagement. Du kan end ikke
sjuske dig til gode oplevelser.
Hans Henrik Knoop

“Det er umuligt at trives uden
engagement. Du kan end ikke
sjuske dig til gode oplevelser.
Hans Henrik Knoop

“



større formål. Som når et team af kolleger skaber noget 
sammen, de er stolte af, fordi det i enhver betydning er 

godt arbejde.  
– Den slags højere mening giver dig to slags kraft, du ikke 

kan undvære: drivkraft og modstandskraft. Drivkraften er et 
andet ord for din motivation for overhovedet at være aktiv, for 
at udrette noget, og for med lidt held at indfri dine ambitioner. 
Modstandskraften er de gode argumenter og den gode samvit-
tighed, oplevelsen af mening giver dig, og som hjælper dig, når 
du møder modstand og problemer, Et gammelt udtryk lyder, at 
“et menneske, som kender sit hvorfor, kan tåle et hvilket som 
helst hvordan”. Omskrevet betyder det, at en person uden 
mening er langt mere skrøbeligt, end han eller hun ellers ville 
være, forklarer Hans Henrik Knoop.

Både ledelsens og eget ansvar
Meningsfuldhed og motivation er således tæt forbundet. Som 
Hans Henrik Knoop udtrykker det, er man motiveret for at gøre 
hvad som helst, hvis man kan se meningen med det. Omvendt 
er det en sikker vej til at miste motivationen, hvis det, man 
laver, opleves som meningsløst. Traditionelt ser man det som 
ledelsens ansvar, at arbejdet er meningsfuldt, og at medarbej-
derne er motiverede. Men Hans Henrik Knoop mener, at det går 
begge veje. 

– Noget er ledelsens ansvar, og noget er medarbejdernes 
ansvar, siger Hans Henrik Knoop og uddyber:

– Det er ledelsens opgave at italesætte formålet, så medar-
bejderne både forstår det og kan identificere sig med det. Men 
selv det klareste budskab går jo tabt, hvis ikke der er nogen, 
som tager imod det, så medarbejdere har også et ansvar for at 
sikre, at de selv forstår den højere mening med arbejdet. Og 
dette vel at mærke ikke forstået som endnu et pålæg ovenfra, 
men som et personalegode. Fordi man ganske enkelt ikke kan 
holde til at mangle mening i hverdagen ret længe. Det er både 
tungt og trist at gå på arbejde uden oplevelse af mening, og 
man slider både sig selv og hinanden ned ved at acceptere det. 

Hans Henrik Knoop har derfor et klart budskab, hvis man vil 
have et arbejde, som er meningsfuldt og motiverende.

– Selv verdens bedste ledelsesmæssige rammer vil være helt 
uden positiv effekt, hvis ikke du engagerer dig i hverdagen. Det 
er umuligt at trives uden engagement. Du kan end ikke sjuske 
dig til gode oplevelser. Så selv om rammerne for arbejdet altid 
vil være afgørende vigtige, er der kun én til at leve dit arbejdsliv 
inden for dem: Dig selv.  n

I
OM HANS HENRIK KNOOP

Hans Henrik Knoop er psykolog og lektor ved Danmarks institut 
for Pædagogik og Uddannelse (DPU) på Aarhus Universitet 
samt Extraordinary Professor ved North-West University i 
Sydafrika. Han forsker primært i positiv psykologi med fokus på 
læring, kreativitet og trivsel i pædagogik og arbejdsliv, og han 
har i samarbejde med kolleger etableret Danmarks første inter-
nationalt akkrediterede masteruddannelse i positiv psykologi.  
Som forsker har han deltaget i udviklingsprojekter for bl.a. 
LEGO, oplevelsesparken Universe og Royal Greenland Academy, 
og han har skrevet flere bøger om positiv psykologi, ledelse og 
psykisk arbejdsmiljø. 
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Receptionisten, sygeplejersken og præsten. Deres arbejdsdag er vidt forskellige        
– alligevel er der en fællesnævner. 

Mennesket giver    

MENING 
AF SØREN FREDERIKSEN, CONTEXT MEDIA

TEMA  •   GIV MENING

RECEP-
TIONISTEN

Tina Thielemann, 57 år, receptionist hos Dansk Brand-
og Sikringsteknisk Institut i Hvidovre
Hvad laver du som receptionist?
På en typisk arbejdsdag starter jeg med at lægge navneskilte frem til vores kursi-
ster, så de er klar, når de kommer. Derefter åbner jeg mails, som er sendt til vores 
generelle kontaktmail, og sender dem videre til de rette personer, samtidig med at 
telefonenerne bliver åbnet, så folk begynder at ringe. Jeg tager også imod og fordeler 
breve og pakker, ligesom jeg scanner fakturaer og tjekker bonner fra medarbejdernes 
Eurocard-firmakort. Og så tager jeg selvfølgelig mod gæster, som skal til møde. En 
dag var jeg oppe på at tage imod 150 gæster inkl. kursister på en dag. Derudover be-
svarer jeg typisk 50-100 opkald pr. dag, ligesom jeg også hjælper de 170 medarbej-
dere i huset med småting.

Hvorfor er dit arbejde meningsfuldt?
Af natur er jeg hjælpsom og serviceminded, og når jeg får positiv respons på, at jeg 
hjælper folk, får jeg et kick af det. Lidt ligesom en skuespiller, der får en god anmel-
delse. Jeg får det selv godt af at hjælpe andre. Der kan også gå lidt sport i det, hvis jeg 
fx får en frustreret kunde i røret, som jeg så får vendt til at være positiv, inden jeg 
stiller vedkommende videre. Som receptionist handler det også om at skabe tryghed: 
“Ja, du har ringet til rette sted, og nu skal jeg hjælpe dig med at tale med den rette 
specialist”. Mit job er at skabe en positiv stemning. 

Jeg får et kick af at hjælpe
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SYGE-
PLEJERSKEN

PRÆSTEN

Thai-Hin Dam, 32 år, sygeplejerske på Perioperativt
Afsnit (opvågningen) på Bisbjerg Hospital i København 
Hvad laver du som sygeplejerske?
Jeg er med til at modtage patienter, der er blevet opereret planlagt eller akut. Jeg sørger 
for, at patienterne er smertelindret og overvåger dem med måling af bl.a. hjerterytme og 
iltmætning i blodet. Derudover forbereder jeg – sammen med lægen – også patienter til 
operation, fx med epiduralbedøvelse. Men vigtigst af alt skaber jeg relationer med men-
nesker og dermed tryghed. Når en patient er blevet opereret og kommer op i opvågnin-
gen, skal de tit forholde sig til en ny situation og følge en bestemt patientplan, og det
er min opgave at kunne rumme deres bekymringer.

Hvorfor er dit arbejde meningsfuldt?
Den måde, jeg er på arbejde, er også den måde, jeg er som person. Jeg forsøger altid at 
være smilende og imødekommende. Jeg vil hjælpe andre og give dem den støtte, de har 
behov for. Det gør jeg ved at få patienten til at føle sig som et menneske – og ikke bare 
som en patient. Det kan være de små ting: At holde hånden på en ældre dame, som har 
brækket sin hofte og er bange for at få anlagt et epiduralkateter, eller at lette en tung 
stemning med godt humør og humor. Vi griner meget her på afdelingen, og det smitter 
af på, hvordan patienterne har det. Derfor er mine dejlige kolleger også med til at gøre 
mit arbejde meningsfuldt. Derudover er det selvfølgelig vildt givende, når jeg i nogle 
situationer kan være med til at redde liv.

Jeg skaber tryghed

Rikke Møller Godtfredsen, 43 år, sognepræst i Jordløse Sogn
på Fyn 
Hvad laver du som præst?
Jeg følger mennesker fra fødsel til død og fortæller om Gud. Lige fra dåb og konfirmatio-
ner til bryllupper og begravelser. Der var engang én, der udlagde det sådan her: det er 
både himmel og helvede at være præst. Det er himmel, når vi følger mennesker i glæde, 
som når et lille barn bliver døbt – og det er helvede, når selvsamme barn bliver lagt i gra-
ven. Det er ikke bare professionelt hårdt, det er personligt hårdt.

Hvorfor er dit arbejde meningsfuldt?
Fordi jeg netop får lov at være med der, hvor der tales om det eksistentielle. Jeg tror, vi 
alle har behov for – på et eller andet tidspunkt i vores liv – at stille det store spørgsmål: 
hvorfor er vi her og hvad er meningen med livet. Som præst giver det dyb mening at være 
med, når det spørgsmål bliver stillet. Mit arbejde som præst garanterer både nærvær og 
meningsfuldhed.

Jeg er med i glæde og sorg



Udover at være forfatter er Morten Albæk 
også  ejer af og bestyrelsesformand i rådgiv-
ningsvirksomheden Voluntas, der fokuserer 
på rådgivning i meningsfuldhed på arbejds-
pladsen.

Udover at være forfatter er Morten Albæk 
også ejer af og bestyrelsesformand i rådgiv-
ningsvirksomheden Voluntas, der fokuserer 
på rådgivning i meningsfuldhed på arbejds-
pladsen.
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ork life balance 
er en løgn. 
Tanken om, 
at man kan 
opsplitte sin tid 
i en arbejdsdel 
og en livsdel, 
er forkert. Det 
er ikke bare et 
styringsværk-

tøj, der ikke fungerer – det er også en del 
af årsagen til, at antallet af stressramte, 
angste og deprimerede er højere end 
nogensinde. Det mener Morten Albæk, 
der er forfatter og erhvervsmand. 

– Med work life balance forsøger vi at 
lave en opsplitning, der ikke har noget 
med virkeligheden at gøre. Begrebet 

W
siger, at vi har arbejdet på den ene side og 
livet på den anden, som var de hinandens 
modsætninger. Men arbejdet står ikke i 
modsætning til livet, det er en integreret 
del af det. Fordi sproget har manipule-
ret os til at tro, at vi kan spalte tid i bl.a. 
arbejdstid, fritid og kvalitetstid, begynder 
vi at tro, at vi kan spalte livet i arbejdsliv 
og familieliv. Dermed tror vi også, at vi kan 
spalte os selv i fx en privat-Morten og en 
arbejds-Morten. Men når jeg ser i spej-
let, er der kun én Morten. Og når jeg skal 
begraves, er der ikke én kiste til Morten 
som far, én til Morten som medarbejder 
og én til Morten som ven. Der er én kiste 
til det ene og hele liv, jeg har levet, siger 
Morten Albæk. 

Arbejdet står ikke uden for livet
Ideen om work life balance bunder i 
tanken om, at man skal adskille sig fra 
sit arbejde for ikke at blive misbrugt og 
udnyttet, og hvis arbejdet fylder for 
meget, vil det ødelægge livskvaliteten. 
Det ligger i work life balance, at livet skal 
leves, når man ikke er på arbejde – med 
andre ord at livet er det, der sker uden for 
arbejdspladsen. 

– Men arbejdet er selvsagt en del af det 
ene liv, man har, og derfor er det intimt og 
fyldt med følelser. Derfor har vi som men-
nesker behov for, at arbejdet indeholder 
medfølelse, omsorg og endda kærlighed. 
Med work life balance har vi bildt os selv 
ind, at vi kan bruge halvdelen af vores 

UD MED
WORK LIFE BALANCE,

IND MED MENING

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

Work life balance og tanken bag bærer en del af ansvaret for, at det mentale helbred i den 
vestlige verden er i krise. I stedet er der behov for mere mening, siger Morten Albæk, der 
er filosof og erhvervsmand. Den finder man ved at stille sig selv de store spørgsmål og ved 
ikke at lade sig lede af folk, der ikke kan lide en – og som man ikke kan lide. 

»
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vågne tid i hverdagene i et kærlighedsre-
sistent miljø – et professionelt miljø. Men 
det kan sindet ikke forstå, for sindet kan 
man ikke narre, siger Morten Albæk. 
Alligevel har alt for mange i alt for lang tid 
fundet sig i at være en del af professio-
nelle miljøer, som de ikke trives i. 

– Der er en hel del data, der understøt-
ter det. 95 procent af al stress er arbejds-
relateret, og i halvdelen af tilfældene er 
arbejde den primære årsag. Hvis arbejdet 
virkeligt var distanceret fra livet, hvis det 
ikke var eksistentielt, hvorfor kan det så 
besmitte ens sind og liv med så meget 
smerte? Det kan det, netop fordi det er 
en del af dit liv og af din eksistens. Og 
den tid, du bruger på arbejde, har samme 
effekt på, om du samlet set føler mening 
og lykke, som den tid du ikke arbejder i, 
siger han. 

Ikke tilfredshed eller lykke – men 
mening
Derfor skal ens arbejde også indeholde 
mening – ikke at forveksle med hverken 

tilfredshed, der handler om behovstil-
fredsstillelse eller lykke, der beskriver et 
kort øjeblik, hvor livet virker ekstra varmt, 
smukt eller generøst. 

– Mening er noget helt andet. Det er, at 
man med erkendelsen af det liv, man har 
levet, og forestillingen om det liv, man har 
udsigt til, føler, at ens liv er håbefuldt og 
værdigt. Og mening kan leve ved siden 
af utilfredshed eller ulykke. Derfor kan 
mening være det, der gør, at ulykkelige 
øjeblikke ikke tvinger dig i eksistentiel 
fosterstilling, som man aldrig kommer ud 
af igen, men derimod gør dig i stand til at 
møde og bære sorgen sådan, at den giver 

dig indsigt, perspektiv, visdom og dermed 
styrke til at bevæge dig fremad i livet, 
siger Morten Albæk. 

Derfor handler det ikke om at få et job, 
hvor hver en opgave fylder dig med til-
fredshed eller guddommelig inspiration. 
Det job findes ikke for nogen af os uanset 
vores beskæftigelse. Kedelige og hårde 
opgaver kan sagtens være en del af et 
meningsfuldt job – både som en del af en 
professionel rolle eller fx som forældre. 

– Når man holder sig vågen hele natten 
for at trøste sit barn med kolik, fylder det 
ikke ligefrem én med lykke. Men det er 
meningsfyldt. Sådan er det med alle trivi-
elle, besværlige opgaver både på arbejde 
og privat – hvis de bidrager til noget, der 
er meningsfuldt, sætter de sig ikke på 
sindet på samme måde, som hvis vi udfø-
rer dem i et liv, der generelt peger mod 
meningsløshed, siger Morten Albæk.   

Øv dig på de store spørgsmål
Hvad der er meningsfuldt for dig, er en 

anden snak. Og det er et af de ældste og 
måske sværeste spørgsmål at finde svar 
på overhovedet.  

– Nu er jeg ikke nogen selvhjælps-
guru, men der er et par principper, der 
er sunde at navigere efter i søgen efter 
et meningsfuldt liv. For det første skal 
man øve sig i at svare på de eksistentielle 
spørgsmål. De færreste kan svare kort, 
præcist og logisk på, hvad meningen med 
deres liv er. Det er vi ikke skolet i. Hvis jeg 
til et middagsselskab spørger en, jeg ikke 
kender, hvem de er, svarer de tæt på altid 
med, hvad de laver. Det var ikke, hvad jeg 
spurgte om, men svaret er et udtryk for, 

at vi ikke er i kontakt med de eksistentia-
listiske spørgsmål i vores liv. De skal priori-
teres, siger Morten Albæk.

Dernæst skal man forstå forskellen mel-
lem selvværd og selvtillid. Selvtillid kom-
mer af at være god til noget. Selvværd 
kommer af at værdsætte sig selv og sin 
etik og moral. 

– Selv nogle af de dygtigste inden for 
alle discipliner har gennem tiden valgt 
at tage deres eget liv. Så på trods af høj 
selvtillid kan du ende et sted, hvor dit liv 
ikke synes mere værd, end at du vælger 
at tage det af dage. Og ens arbejde skal 
være med til at styrke ens selvværd frem-
for at pumpe ens selvtillid til et niveau, 
hvor vi tror, at vores evner og position er 
meningen med livet, siger Morten Albæk. 

Jeg kan ikke lide dig, så jeg siger op
Og så skal man ikke lade sig lede af men-
nesker, der ikke kan lide en. 

– Hvis du gør det, kan du være sikker på, 
at han eller hun ikke vil lide med dig, når 
livet er svært, og du får behov for omsorg, 
medfølelse og kærlighed – for personen 
kan ikke lide dig. Omvendt vil jeg sige, at 

»
MORTEN ALBÆK
Morten Albæk er 43 år, 
filosof, forfatter og ejer og 
bestyrelsesformand for 
rådgivningsvirksomheden 
Voluntas, der fokuserer 
på rådgivning inden for 
meningsfuldhed. Han har 
skrevet flere bøger, senest 
‘Et liv, En tid, Et menneske’, 
der handler om udfor-
dringen i, at vi aldrig har 
været mere velstående 
men samtidig aldrig har 
været mere udfordrede på 
vores mentale helbred og 
velvære.

I
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Jeg tror, at man kommer til at fortryde det, hvis man ikke 
har mod til at leve sit liv sådan, at det føles meningsfyldt.
Morten Albæk

“



Frie 04  •  2018  |  19

ingen leder skal lede et menneske, de ikke 
kan lide, for lederen vil ikke være i stand til 
at give den ledelse, der er sund for medar-
bejderen, siger Morten Albæk. 

Det kan være svært at finde ud af, når 
man søger et job, om man sidder over for 
en person, som man kan komme til at lide. 
Men det er ikke anderledes, end når man 
leder efter en partner. Man indgår i et for-
hold, og fungerer det ikke, slår man op. 

– Jeg synes, det er helt legalt at sige 

til en medarbejder, “du har alle de rette 
kompetencer, men jeg kan ikke lide dig, så 
derfor frisættes du til ikke at være udsat 
for min ledelse”. Og som ressourcestærk 
medarbejder bør man være så stolt, at 
man kan sige, “du er en dygtig leder, men 
jeg kan ikke lide dig, derfor siger jeg op”, 
siger Morten Albæk. 

Kræver mod at leve meningsfyldt liv
Det er ikke alle, der bare kan det. Det ved 
Morten Albæk godt. 

– Jeg taler ikke til dem, de dårligst stille-
de, hvis hverdag er et stort socialt og øko-
nomisk fængsel, som de skal kæmpe sig 
ud af. Det her gælder middelklassemenne-
sket. Og jeg har også den største respekt 
for terminer, og for at man har ansvar for 
sine børns trivsel i forhold til at flytte og 
skifte skole, hvis man siger sit job op eller 
får et andet. Men jeg tror, at man kommer 
til at fortryde det, hvis man ikke har mod 
til at leve sit liv sådan, at det føles mest 
meningsfyldt, siger Morten Albæk.  n

Morten Albæk tror på, at man ikke skal 
lade sig lede af mennesker, der ikke kan 
lide en. Det er hverken sundt for medar-
bejderen eller lederen.
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Jeg fik ikke hjælp som lønforsikret,    men som menneske
Anne Neergaard er kommet bedre i 
kontakt med sig selv efter sit lønsik-
ringsforløb og husker at geare ned, hvis 
det går for stærkt. ”Ellers gør min søde 
mand det for mig”, siger hun.

TEMA  •   GIV MENING
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At være sygemeldt med 
stress ændrede både 
Anne Neergaards opfat-
telse af sit arbejdsliv og  
sin lønforsikring. Nu an-
befaler hun alle at tegne 
forsikringen.

M
åske kan du huske Anne 
Neergaard, der før har været        
i Magasin Frie. Hun gik ned med 
stress, og kort efter sin syge-
melding blev hendes stilling 

nedlagt på grund af en større omstruktu-
rering i virksomheden. Hun blev tilbudt en 
ny stilling i en anden afdeling, men valgte 
at lytte til mavefornemmelsen og kastede 
sig ud i livet som ledig.

Nu er 43-årige Anne Neergaard et nyt 
sted i sit liv med nyt job, ny indsigt og 
stor taknemmelighed over, at hendes                       
Fri Lønforsikring havde så meget mere     
at tilbyde, end hun havde forestillet sig.

Karriererådgiver med på sidelinjen
For Anne Neergaard var det afgørende,     
at hendes karriererådgiver var med hende 
hele vejen og gav de nødvendige skub til 
at komme videre. 

– Man skal ikke være i eller tage et job, 
der ikke føles rigtigt, og den erkendelse er 
blevet en kæmpe styrke for mig. Jeg ville 
gerne det hele, men min karriererådgiver 
hjalp mig til at holde øjnene på bolden og 
finde frem til det, der var rigtigt for mig, 
fortæller hun.

Hun forstår slet ikke, at der ikke er mange 

flere, der vælger at tegne Fri Lønforsikring 
uden om a-kassesystemet, som hun selv 
gjorde.

– Den store fleksibilitet, jeg er blevet 
mødt med, har været helt fantastisk. Jeg 
ved, at rådgiverens job er at få mig tilbage 
i arbejde, men hun gjorde så meget mere 
end det. Hun fangede min essens og viste 
mig vejen til, hvad der er sundt for mig. Jeg 
blev ikke bare hjulpet som lønforsikret, men 
også som menneske.

Den indsigt har Anne taget med sig i sit nye 
job og er blevet mere opmærksom på for-
skellen på travlhed og stress, og på hvor-
dan hun bedst kan passe på sig selv.

– Jeg har altid haft svært ved at sige nej, 
men jeg har lært, at den jeg skal være mest 
loyal over for, det er mig selv.

Åbenbaring i en hård tid
I de 10 måneder, hvor Anne var ledig, søgte 
hun et utal af job og kom også til flere sam-
taler, men det var en hård tid med mange 
nederlag på et tidspunkt i livet, hvor Anne 
også skulle genfinde sin egen værdi ovenpå 
stressforløbet. 

– Min karriererådgiver hjalp mig med at 
holde modet oppe. Hun sagde: ”Det kan 
godt være, du har trukket i nødbremsen nu, 
men dine evner og dit værd som menne-
ske er der endnu. Det hjalp mig til at holde 
fokus på ikke hele tiden at køre i 5. gear 
mod næste mål, men at give opmærksom-
hed til mine værdier og lade dem guide mig 
til det liv, jeg gerne vil leve.

For Anne Neergaard har det bl.a. også med-
ført en ny livsstil. Hun er begyndt at dyrke 
pilates og yoga, har ændret sine kostvaner 
og bruger mere tid på at lave lister, så hun 
ikke skal have alting i hovedet.

– Jeg er kommet meget bedre i kontakt 
med mig selv og husker mig selv på at geare 
ned, hvis det går for stærkt – ellers gør min 
søde mand det for mig, griner Anne. De 
elsker begge to at arbejde, men det afgø-
rende pejlemærke for dem begge er, om 
det, de laver, gør dem glade.

Uopfordret ansøgning gav bonus
Det var en uopfordret ansøgning i netvær-
ket, der fik Anne i job igen, og hun er meget 
glad for endelig at have fundet et job, hvor 
hun har fået en koordinatorrolle, der mat-
cher hendes ønsker og personlighed.

– Jeg kunne mærke med det samme, at 
kemien var rigtig, og jeg blev ansat på 25 
timer. Jeg har fundet et job, hvor jeg kan 
være med til at forme min egen stilling og 
prøve kræfter med nogle nye spændende 
arbejdsopgaver, fortæller Anne Neergaard 
begejstret.

Allerede efter tre uger i den familieejede 
transportvirksomhed blev Anne tilbudt fuld 
tid, og hun glæder sig over at være blevet 
en del af en virksomhedskultur, der føles 
rigtig til hende.  n

Læs mere om Fri Lønforsikring eller 
supplerende lønsikring på frie.dk

Jeg fik ikke hjælp som lønforsikret,    men som menneske

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

Min karriererådgiver hjalp 
mig med at holde modet 
oppe. Hun sagde: ”Det kan 
godt være du har trukket i 
nødbremsen nu, men dine 
evner og dit værd som men-
neske er der endnu”. 
Anne Neergaard

“
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Nye tal fra brancheorganisationen Forsikring og Pension viser, at flere og 
flere danskere vælger at købe en lønsikring. Faktisk er antallet eksploderet 
med ca. 30 % det seneste år. Det indikerer, at vi gerne vil have sikkerhed for, 
at vi kan klare det økonomisk, hvis vi i en periode er uden arbejde.  

AF FORSIKRINGSKONSULENT HENRIETTE LØWE-MADSEN

LØNSIKRING
– flere og flere forsikrer sig

Måske er vi begyndt at tænke på lønsikring som en naturlig del af en families 
forsikringer på lige fod med vores øvrige forsikringer.
Henriette Løwe-Madsen

“

Du kan tegne lønsik-
ring, hvis du er mel-
lem 18 og 59.

Du kan få hjælp og 
sparring fra en kar-
riererådgiver – også 
selvom du er i job.

Du kan samlet 
forsikre op til 
40.000 kr. pr. 
måned.

TEMA  •   GIV MENING

Op til
   40.000,-
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an kan måske undre sig over 
denne stigende tendens? Vi 
hører jo hele tiden, at det går 
bedre i samfundet end i mange 
år, og der er godt gang i beskæf-

tigelsen. Mange arbejdsgivere i bestemte 
brancher har endda svært ved at skaffe 
medarbejdere, og man kunne fristes til at 
synes, det burde være en smal sag at få et 
nyt job, hvis man skulle stå med en opsi-
gelse i hånden. 

Men alligevel vælger flere og flere at købe 
en lønsikring og dermed være ekstra godt 
økonomisk sikret. 

Hvorfor?
Måske er vi begyndt at indse, at arbejds-
markedet er under en hastig forandring, 
og at vi generelt oplever hyppigere job- og 
karriereskift end tidligere. Måske synes vi, 
det ser svært ud at få tingene økonomisk til 
at hænge sammen, hvis man skal nøjes med 
dagpenge. 

M
Det kan også være, at vi er ved at vænne os 
til, at arbejdsløshedsforsikringer ikke kun er 
lig med medlemskab af en a-kasse, som vi 
kulturelt set har kendt i mange år som det 
eneste sikkerhedsnet, vi danskere havde 
ved arbejdsløshed.  

Måske er vi begyndt at tænke på lønsikring 
som en naturlig del af en families forsik-
ringer på lige fod med vores øvrige forsik-
ringer.

Vi vil have tryghed.
Hos Frie ser vi også, at flere og flere køber 
lønsikring. Det økonomiske incitament er 
naturligvis en væsentlig årsag, da mange 
ikke kan klare sig for dagpengene, som i dag 
udgør knap 19.000 kr. før skat. 

En anden grund er adgangen til den profes-
sionelle karrierådgivning, som også er en 
del af forsikringen. Vi oplever nemlig, at 
vores forsikringstagere har et behov for 
sikkerhed og tryghed ud fra et perspektiv, 
som bevæger sig langt ud over en konjunk-
turbestemt frygt for at blive arbejdsløs. Det 
handler i højere grad om at kunne få hjælp 

til at navigere på et arbejdsmarked, som 
i sin natur bliver mere og mere kom-

plekst og hele tiden stiller nye krav 
til medarbejdere. 

Fordi på trods af de posi-
tive tendenser i beskæf-

tigelsen, er det stadig 
ikke noget, der kom-

mer ”af sig selv”, hvis 
man er uden job. Det 

er stadig hårdt arbejde at 
søge arbejde, og i dag er en 

ansøgningsproces ofte meget 
mere end bare at skrive en ansøg-

ning og lave et CV. En strategi på de 
sociale medier, præsentationsvideoer, 

og personprofilanalyser er efterhånden en 
naturlig del af enhver rekruttering. Vores 
erfaring er, at dette kommer bag på mange, 
som måske havde en forventning om, at 
det i dag er let at få et nyt job. Det er også 
stadig et faktum, at mange arbejdsgivere 
foretrækker at ansætte medarbejdere, der 
ikke er ledige, men som kommer direkte fra 
et andet job.  

Den nye generation
Vi mærker en øget interesse fra den nye 
generation, som er ved at etablere sig på 
arbejdsmarkedet. Deres behov ændrer sig 
hurtigt i takt med, at deres liv og karriere 
udvikler sig. Her gør fleksibiliteten i lønsik-
ringen det attraktivt. Mange ønsker ikke at 
gå på kompromis i forhold til et økonomisk 
råderum i tilfælde af arbejdsløshed, og der-
for er muligheden for at forsikre 90 % af sin 
løn meget tiltalende.

Så – kan det stadig betale sig at have 
en lønsikring i dag? Ja, det kan det – og det 
oplever vi hver eneste dag.  n

30 %
flere danskere har det sene-
ste år valgt at købe en løn-
sikring, viser nye tal fra bran-
cheorganisationen Forsikring 
og Pension.

Forsikringen 
gælder også, 
hvis du selv 
siger op.

I
VIDSTE DU … 
… at vores lønsikring er blevet kåret som ”Bedst i test” af forbrugermagasinet
Tænk Penge? 

Kontakt os på tlf. 63 13 86 50, hvis du vil høre mere om dine muligheder for at tegne 
lønsikring.

Min
opsigelse!
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HUSK KAFFESNAKKEN 
– OGSÅ NÅR DU HAR TRAVLT
Det er det første, man skærer ned på, når man har travlt, men husk at tale med din kol-
leger. Det giver højere effektivitet, bedre videndeling og færre konflikter. Det fortæller 
kommunikationsrådgiver Anne Katrine Lund. 

elefonen ringer konstant. 
Indbakken er ved at sprænges. 
Møderne i kalenderen ligger side 
om side, og opgavelisten er så 
lang som en seksårigs ønske-

seddel. Der er travlt derude på de danske 
arbejdspladser. Den situation kan lede til, 
at man ikke får talt med sine kolleger. For 
er det måske ikke vigtigere, at man kom-
mer videre med opgaverne eller kunder-
ne? Ikke hvis man spørger Anne Katrine 
Lund, der er kommunikationsrådgiver og 
bl.a. underviser på Teknologisk Institut. 

– Kommunikation er utroligt afgørende 
for at skabe et godt kollegialt rum, hvor 
man har et sammenhold. God kommuni-
kation handler om respekt, åbenhed og 
hjælpsomhed, og det tager tid. Men når 
der er travlt, ofrer mange de to minutters 
snak med kollegerne ved kaffeautoma-
ten, siger Anne Katrine Lund. 

Mindre trivsel og effektivitet
På kort sigt giver det mening. Men på lang 
sigt bliver det et problem. 

– Det er det nemmeste sted at spare 
tid, for kollegerne er der jo også i morgen. 
Men bliver det til et mønster, mister man 

relationen til sine kolleger. Det betyder, at 
man i mindre grad trives på arbejdsplad-
sen, og det går ud over ens arbejdsglæde 
og effektivitet, siger hun. 

Samtidig betyder den manglende små-
snak, at videndelingen lider. Når man ikke 
taler om løst og fast i et par minutter med 
sine kolleger, finder man måske ikke ud af, 
at vedkommende fx lige ved, hvordan man 
fakturerer en særlig kunde. Og i stedet 
kommer man til at bruge tid på at finde 
den information på egen hånd. 

– Videndelingen falder, når vi får travlt. 
Ironisk nok betyder det, at når man har 

T

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

Ofte kender man sine kolleger så godt, at man kan se, når de har for travlt, eller der er noget 
i vejen – hvis man ellers har antennerne ude. Så kan man tilbyde hjælp eller sparring. Det be-
høver ikke være store ting. En kop kaffe, et klap på skulderen, en snak på tre minutter eller 
et godt råd kan betyde rigtigt meget for en presset kollega.
Anne Katrine Lund

“
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HUSK KAFFESNAKKEN 
– OGSÅ NÅR DU HAR TRAVLT

travlt, er der større risiko for at spilde tid 
på at lede efter information i stedet for 
at bruge tiden på at løse de opgaver, der 
giver travlhed, siger Anne Katrine Lund.

Hold øje og undgå konflikter
Derfor er der al mulig grund til at prioritere 
den daglige snak og kommunikation med 
kollegerne. 

– Man skal tage sig tid til at holde øje 
med hinanden og udvise omsorg. Ofte 
kender man sine kolleger så godt, at man 
kan se, når de har for travlt, eller der er 
noget i vejen – hvis man ellers har anten-
nerne ude. Så kan man tilbyde hjælp eller 
sparring. Det behøver ikke være store 
ting. En kop kaffe, et klap på skulderen, 
en snak på tre minutter eller et godt råd 
kan betyde rigtigt meget for en presset 
kollega, siger Anne Katrine Lund og fort-
sætter:

– Og har man selv givet sparring eller 
hjælp, er det meget nemmere at bede    
om og få, når man selv får brug for det. 

God kommunikation kan også betyde 
færre konflikter. For de opstår ofte,    
netop fordi man ikke kommunikerer. 

– Små ting, som irriterer, får lov at ligge 
og ulme og vokse sig større, og pludselig 
har man fået nok, og det ender typisk 
med, at man skriver en vred mail, hvor ens 
chef er CC. Det er bedre at være aktiv og 
sige, når man ikke er enig og få talt om 
det, siger Anne Katrine Lund.  n

Kommunikation er utroligt afgørende for at skabe 
et godt kollegialt rum, hvor man har et sammenhold. 
God kommunikation handler om respekt, åben-
hed og hjælpsomhed, og det tager tid, siger Anne 
Katrine Lund. 

Gør kollegerne 
ikke, som du siger?
Det er sjældent nok at sige, 
hvis man vil forandre noget i 
samarbejdet med ens kolleger. 
Man er ofte nødt til også at 
se indad og på, hvad man selv 
kan gøre. 

Er ens kolleger fx altid ufor-
beredte til møder, kan man 
påpege det og vente på, at 
det forandrer sig – og blive sur 
og skuffet, når det ikke gør. 
Men man kan også sende en 
lille ønskeseddel inden mødet 
om, hvad man forventer, at 
de bidrager med. En aktiv og 
konstruktiv tilgang kan gøre 
en stor forskel.

I

ANNE KATRINE LUND

Anne Katrine Lund har en ph.d. i 
retorik og har mange års erfaring 
som kommunikationsrådgiver, 
hvor hun bl.a. har løst opgaver for 
Carlsberg, TDC, Tivoli og Folketinget. 
Hun underviser bl.a. på Teknologisk 
Instituts uddannelse til strategisk 
kommunikationsrådgiver, og hun har 
medvirket i flere end 20 bøger om 
kommunikation. 

Læs mere på annekatrinelund.dk
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At bruge frivillige kræfter 
i Fries bestyrelse giver 
mening for mig – ikke 
mindst nu, hvor Frie er
for alle.

H

Læg din energi,
hvor det giver mening

vilken fagforening og/eller a-kas-
se, du ønsker skal hjælpe dig i 
dit arbejdsliv, er en beslutning, 
som du selv skal tage. Hvordan 
du vælger at forvalte din tid, så 

den giver mest mulig mening for dig, er et 
andet livsvalg, der skal træffes på daglig 
basis.

Som formand i bestyrelsen har jeg valgt 
at bruge en del stor del af min tid på Frie, 
og det har jeg fået opbakning til fra de 
delegerede på baggrund af et sundt med-
lemsdemokrati, som jeg er stolt af at 
være en del af. 

Fri til at vælge
En af grundene til, at jeg valgte at gå 
aktivt ind i bestyrelsesarbejdet for Frie, 
er, at jeg styrker mine evner til at få over-
blik, indsigt og se nye muligheder. Egen-
skaber jeg også kan bruge i hverdagen      
– både på jobbet uden for Frie, og når 
familie og fritid skal plejes.

Tid er en knap faktor
Arbejdet som formand for Frie og 

A-kassen Frie er spændende, interessant 
og udfordrende.

Jeg arbejder i det daglige hos Nobina, der 
er Nordens største operatør inden for kol-
lektiv trafik. Kun en arbejdsplads med stor 
fleksibilitet gør, at de to ting kan kombine-
res. Det betyder dog en del uger om året, 
hvor arbejdsdagene godt kan blive lange, 
men så længe det er spændende og giver 
mening for mig, bliver jeg ved.

Forandringer = muligheder
Den transformation Frie har været igen-
nem, og som jeg har været med til at stå 
i spidsen for det seneste år, er en rejse, 
der er vildt spændende. Det er dejligt, når 
jeg blandt medarbejderne i Frie oplever 
en lyst og gejst, og alle glæder sig over at 
byde nye medlemmer velkommen. De går i 
front med de forandringer, der skal til for, 
at vi altid er et favoritvalg for vores med-
lemmer.

Energi skal der til
Med arbejdsdage, hvor tingene til tider 
går rigtig stærkt, og der skal tages mange 
beslutninger, husker jeg også at hente 
energi udefra. Derfor prioriterer jeg tid til 
både familie og fritidsinteresser.

Overvejer du, om bestyrelsesarbejde 
kunne være noget for dig, kan jeg kun 
anbefale det. Det er en unik mulighed for 
at få et stort fagligt netværk, der medvir-
ker til at udvikle dig og styrker din position 
på arbejdsmarkedet.  n    

AF FINN D. AALESTRUP, FORMAND

Overvejer du, om bestyrelsesarbejde kunne være noget 
for dig, kan jeg kun anbefale det. 
Finn D. Aalestrup

“
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Transformation er temaet, når Frie inviterer dig til 
nytårskur i Vejle og København. Hør Søren Pind for-
tælle om karrieredrømme og vejen ind og ud af poli-
tik, og kom og få et større netværk gennem Frie.

Frie byder på en spændende aften med foredrag og forkælelse, når vi 
slår dørene op til nytårskur i Vejle og København.
 
Mød op og få input til dit arbejdsliv, mens du nyder et glas bobler og nyt-
årslækkerier, når Fries direktør Jesper Wengel byder velkommen og for-
tæller lidt om Fries transformation og om den strategi, der fortsat skal 
sikre, at Fries medlemmer har Danmarks bedste fagforening.
 
Du er velkommen til at tage en kollega/ven med til arrangementet til 
medlemspris. Der er begrænset antal billetter, så det er ”først til mølle” 
princippet, der gælder. Prisen er 150 kr. pr. billet.
 
Arrangementet finder sted: 
København – 8. januar 2019, kl. 18.00 – 21.00,
Hotel Scandic Kødbyen, Skelbækgade 3A, 1717 København V.
 
Vejle – 10. januar 2019, kl. 18.00 – 21.00,
Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle.
 
Vi glæder os til at se dig!

Invitation til Nytårskur

TILMELD
DIG PÅ

FRIE.DK

TA' EN
KOLLEGA/VEN 

MED TIL
MEDLEMS-

PRIS
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Jeg keeeder mig!
Hvis dine opgaver keder dig, hvis du kan 
udføre dem på kortere tid end din arbejds-
tid, og hvis jobbet virker meningsløst, er 
du måske ramt af boreout. Det er stres-
sens mindre kendte modpart, men mange 
af konsekvenserne er de samme. 

irker dit arbejde meningsløst?
Føler du, at du spilder tiden på jobbet, og kan du 
udføre dine opgaver langt hurtigere, end du gør?
Er du udmattet om aftenen, selvom du egentlig ikke 
har været presset på arbejdet i løbet af dagen?

Så er du måske ramt af boreout eller ‘boredom burnout 
syndrome’, der karakteriseres ved kedsomhed, manglende 
udfordring og manglende interesse i jobbet. Kort sagt keder 
man sig enormt på sit job. 

– Oplevelsen af at bruge sin tid på noget, der ikke giver 
mening, kan give boreout. Det rammer især kontorarbejdere, 
der ikke producerer et konkret produkt, og hvor arbejdet kan 
virke meningsløst, fordi man kan løse sine opgaver hurtigt 
og fylder tiden med andre ting, eller fordi man ikke kan se 
betydningen af sit arbejde, siger Ann C. Schødt, der driver 
Potentialefabrikken, hvor hun arbejder med personlig udvik-
ling for de 10 procent bedst begavede. 

V

Ann C. Schødt arbejder til daglig med personlig udvikling 
med fokus på særligt begavede personer, som ofte ram-
mes af fænomenet boreout. Men hvem som helst, der 
oplever, at deres arbejde ikke giver mening, kan blive 
ramt.

AF ANDERS BIRCH BREUNING, CONTEXT MEDIA • FOTO: SINE FIIG

TEMA  •   GIV MENING
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Venter på at blive fyret
I stedet fylder man arbejdsda-
gen med overspringshandlin-
ger, som man forklæder som 
arbejde over for kolleger eller 
ens leder for at få tiden til at 
gå. Mange boreout-ramte har 
kronisk dårlig samvittighed, 
fordi de spilder tiden. Er man for alvor ramt af boreout, kan 
det også gå ud over selvtilliden. 

– Fordi man ikke bruger sine evner, får man følelsen af, at 
man ikke kan, hvad der kræves i andre lignende stillinger. Og 
når ens motivation for at søge et nyt job er at komme væk, 
er man ofte dårlig til at sælge sig selv, hvis man kommer til 
samtale. Derfor opgiver mange at søge nyt job og udfordrin-
ger. Nogle, der er ramt af boreout, venter bare på at blive 
fyret. Det kan næsten være en lettelse, hvis det sker, siger 
Ann C. Schødt. 

Keder sig syg
Boreout rammer især dem, som keder sig ved at løse den 
samme opgave igen og igen. Men det kan ramme hvem som 
helst, og de fleste gør ikke noget ved det, for det er tabube-
lagt at tale om, at man ikke bidrager og gør sit ypperste på 
jobbet. Ligesom det hedder sig, at kloge mennesker aldrig 
keder sig, og man vil jo helst ikke fremstå uintelligent.

– Man bliver udbrændt, når det står på i længere tid. 
Motivationen forsvinder, og man bliver mere træt. Man har 
ikke lyst til at tage på arbejde, for udsigten til at lave ingen-
ting eller meget lidt er kvælende. I takt med, at man bliver 
mere og mere træt og demotiveret, bliver man også mere 
udsat for sygdom – man keder sig simpelthen syg og i vær-
ste tilfælde deprimeret, siger Ann C. Schødt.  n 

I

ANN C. SCHØDT …

... er foredragsholder, forfatter og konsulent i sin virk-
somhed Potentialefabrikken, hvor hun arbejder med 
personlig udvikling af de 10 procent bedst begavede 
personer. Hun har desuden været HR Manager i en 
række internationale virksomheder og arbejdet med 
rekruttering og tests siden 1999.

Læs mere på potentiale-
fabrikken.dk, hvor du også
kan tage en test for at se,
om du er ramt af boreout.

1. Tal med din chef
Bed om nye og flere opgaver. Spørg fx, om der 
er andre i afdelingen, som trænger til at blive 
aflastet. 

2. Udfordr dig selv
Tag tid på, hvor hurtigt du kan løse dine opga-
ver, eller om du kan finde nye, smartere måder 
at gøre det på. 

3. Udbyg dit netværk
Kom ud, tag kurser, tag til konferencer, og få nyt 
input også internt på din arbejdsplads. Nye kon-
takter kan give nye opgaver og nye muligheder. 

4. Videreuddan dig
Det kan i sig selv være inspirerende og udfor-
drende at lære noget nyt, og nye formelle kom-
petencer kan også åbne døre til nye udfor-
drende opgaver. 

5. Få dig en hobby
Hvis du ikke kan ændre på, at dit job er kedeligt, 
hjælper det at have en meningsfuld fritid. 

6. Få afklaring om dit næste job
Hvis løsningen er et nyt job, så tag dig tid til 
at finde det rette job. Fordi man bare vil væk, 
vælger man nemt forhastet og ender i samme 
situation igen. 

7. Sig op med forlænget varsel
Dels kan det være en stor lettelse at vide, man 
skal videre, dels tvinger tidsfristen dig til at 
tage det rette næste skridt i din udvikling og 
finde et nyt job, der kan udfordre dig.

TRIN UD AF 
BOREOUT
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Måske har du hørt om 120 
dages reglen, men ved du 
også, hvad den betyder for 
dig? Her får du et indblik af 
Fries advokat Rune Henne-
berg.

120 dages reglen
– Hvad går den ud på?

r du funktionær, skal du som ud-
gangspunkt opsiges med et varsel, 
der stiger i takt med din anciennitet 
hos din arbejdsgiver. Efter 5 måne-
ders ansættelse har du krav på et 

opsigelsesvarsel på 3 måneder, og dét var-
sel stiger løbende, indtil det efter 8 år og 7 
måneders ansættelse ender på 6 måneder.

120 dage
Der findes dog en undtagelse i funktio-
nærloven – 120 dages reglen – som Fries 
jurister oplever, at arbejdsgivere i stadig 
højere grad benytter sig af. Hvis det afta-
les i kontrakten, kan funktionærer, som 
modtager løn under sygdom i mere end 
120 dage inden for 12 sammenhængende 
måneder, opsiges med et varsel på bare én 
måned til en måneds udgang – uanset hvor 
længe, de har været ansat. 

Derfor skal man ifølge advokat Rune 
Henneberg være meget opmærksom, hvad 

E
der står i ansættelseskontrakten, hvis man 
som ansat nærmer sig 120 sygedage.

10 dage til at benytte reglen
For at arbejdsgivere kan benytte sig af 
det forkortede opsigelsesvarsel, er det en 
betingelse, at opsigelsen sker lige umid-
delbart efter de 120 sygedage, og at man 
stadig er syg. Arbejdsgiver har nemlig kun 
et vindue på ca. 10 dage, fra funktionæren 
rammer de 120 sygedage, inden opsigelsen 
skal gives. Sker opsigelsen først efter mere 
end 130 dages sygdom, skal den ske med 
det normale opsigelsesvarsel. Det er derfor 
afgørende, at man kontakter sin fagfor-
ening, hvis man som medlem havner i den 
situation:

– Bliver du, på grund af sygdom, opsagt 
med forkortet varsel, bør du rette henven-
delse til juridisk afdeling med det samme, 
så vi kan kontrollere, om dit sygefravær 
har gjort det lovligt for din arbejdsgiver at 
benytte det forkortede opsigelsesvarsel. 

Det kan særligt være udfordrende for del-
tidssygemeldte at opgøre sygefraværet 
korrekt, så det hjælper vi også gerne med, 
siger advokat Rune Henneberg.

Vi hjælper gerne
Han og de øvrige kolleger i juridisk afdeling 
oplever, at langt størstedelen af de funk-
tionærkontrakter, som de i dag får til gen-
nemsyn, indeholder 120 dages reglen. 

– Vi oplever desværre også, at mange 
funktionærer underskriver deres ansæt-
telseskontrakt uden at have forholdt sig 
til reglen, og derfor bliver de ubehageligt 
overraskede, når de pludseligt bliver sagt 
op med forkortet varsel, hvis de bliver syge. 

Som medlem af Frie er du altid velkommen 
til at sende din kontrakt til gennemsyn, 
inden du skriver den under. Det er vigtigt, 
at du er opmærksom på al indholdet i kon-
trakten – også det der står med småt. Den 
opgave hjælper vi dig gerne med.  n

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

Du er 
FYRET!



En karrierekrise kan have mange årsager. Og den skal du tage 
alvorligt. Det er nemlig ikke det samme som at have en lettere
frustreret periode på arbejdet eller et umuligt projekt, der 
trækker tænder ud.

HAR DU ONDT I KARRIEREN?

Selvom det er naturligt at være i tvivl og opleve professionel rastløshed, er 
det vigtigt, at man er opmærksom på at være proaktiv og finde ud af, hvad 
man så skal gøre ved det.

1. Find årsagen
Du skal identificere årsagen til, at du er utilfreds med dit arbejde.
Når du har en følelse af at være utilfreds, begynder du at stille 
spørgsmålstegn ved alt. Men du skal nedbryde problemet og starte 
med det sted, hvor det gør ondt. Er det dit job? Eller den organisation 
du er i? Hvad du derefter skal gøre, afhænger af dit svar.

3. Skab udfordringer for dig selv
En af de største syndere, når vi taler om mennesker i en midtvejs-
krise, er kedsomhed. Og det gælder også, når vi taler om karrieren:

Spørg fx dig selv: Hvilke udfordringer står mine kolleger overfor? 
Hvilke ting finder jeg nemme, som andre finder svære? Vær kreativ. 
Tænk over, hvordan du kan bruge dine styrker til at forbedre organi-
sationen. Pointen er, at du ikke skal vente på, at nogen fortæller dig, 
hvad dit næste job er. Gå i stedet ud og skab det.

5. Husk livet uden for arbejdet
Din karrierekrise kan også være et tegn på, at du 
har glemt livet uden for arbejdet. Du kan overveje, 
om du har mulighed for at blive mere tilfreds med 
dit arbejde ved simpelthen at fokusere mere på de 
ting, som ligger uden for arbejdets rammer. Du kan 
fx bruge mere tid sammen med familien, bruge tid 
på frivilligt arbejde, kaste dig over et projekt der-
hjemme eller dyrke en hobby eller sport, som 
du brænder for.

6. Overvej et karriereskift 
Hvis du inderst inde føler, at du skal videre til noget andet, må du ikke 
ignorere det. Prøv at være ærlig over for dig selv. Hvad er det, der 
fastholder dig i din nuværende position? Det kan være skræmmende 
at skifte karriere midt i livet, men der er også positive sider.

2. Bryd rutinen
Du kan overveje, hvilke små ændringer du kan 
lave, for at du får lyst til at engagere dig mere i 
dit arbejde. Selvom du ikke kan ændre på dine 
arbejdsvilkår, kan du måske ændre på det miljø, 
du arbejder i.

Du kan fx opsøge eller skabe et spændende 
og fordybende projekt eller deltage i et internt 
udvalg eller team, der vil udfordre dig på nye og 
forskellige måder.

4. Plej din karriere
En anden årsag til din karrierekrise kan være, hvis 
du ikke føler, at det, du laver, har værdi for andre. 

Men meningen kommer ikke og banker på døren 
af sig selv. Det er ligesom med kærlighed – du skal 
holde øje med den, arbejde på den og ikke tage 
den for givet. Når du kan se, hvordan andre har 
gavn af dit arbejde, er det svært ikke at finde en 
mening.

Kilde: Lederweb

TEMA  •   GIV MENING
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Der går alt for mange 
skønne spildte kræfter i 
en jobsøgning, der ikke er 
skarp og målrettet. Her får 
du tips til at ramme rigtigt 
første gang.

JØBSØGNING – vælg den rigtige    vinkel – HVER gang

rofessionelle bruger sjældent 
mere end 20 sekunder på at 
bedømme, om en ansøgers 
materiale skal lægges i ”videre-
bunken” eller i ”afslags-bunken”.

20 sekunder er ikke lang tid til at gøre 
sig ”lækker” over for en virksomhed, man 
aldrig har mødt og ikke kender.

Når du går i gang med din ansøgning og 
dit CV, så prøv, efter bedste evne, at 
afspejle modtageren. Det gælder både 
sprogligt udtryk, layout og indhold.

Er stillingen formel, så forsøg at matche 
det – er stillingen mere kreativ, så vis det 
i både sprog og layout … og husk: Ingen 
gentagelser i ordlyden på ansøgning og 
CV.

Sådan gør du:

Det målrettede CV 
Udarbejd et sidehoved, så dine kontakt-
oplysninger står på alle sider af CV’et.

Indled med et kort resumé af din profil.
Skriv dig ind i jobbet – kort præcist og 
fagligt. Skal kunne gennemlæses på max. 
20 sekunder.

Sørg for, at du matcher det, virksomheden 
efterlyser, og husk at et CV er et dynamisk 

dokument. Det skal ændres og tilpasses 
til hver eneste virksomhed.

Giv et overblik over din erhvervserfaring 
på første side – så fungerer siden som en 
slags udvidet visitkort.

Fra side 2 og frem kan du detaljeret for-
tælle om din erhvervserfaring. Skriv, groft 
sagt, kun de arbejdsopgaver, du tidligere 
har beskæftiget dig med, som matcher 
det job, du er i færd med at søge. 

Din uddannelse og kurser er vigtige. Husk 
start og slutår på dine uddannelser. 
Uddannelser for sig og kurser for sig. 

Anfør dine IT-kompetencer – gerne med 
programnavn og hvilket niveau, du er på. 

Dine sprogkompetencer er vigtige – husk 
også niveaudeling efter dine evner.

Sidst – men ikke mindst – skal du skrive 
noget om dig selv. Typisk under en over-
skrift som ”Personlige oplysninger”. 

Den skarpe ansøgning
Påfør virksomhedens navn, adresse, 
postnummer og evt. reference som     
modtager.

Skriv også sted og dato, fx Aarhus,      
den 15. december 2018.

Husk, i lighed med dit CV, at skrive dine 
kontaktoplysninger, evt. i et sidehoved 
– gerne på samme måde, som du har skre-
vet i dit CV.

P
AF KARRIEREFOKUS

TEMA  •   GIV MENING
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JØBSØGNING – vælg den rigtige    vinkel – HVER gang

Forsøg efter bedste evne at afspejle
det, du har læst i stillingsopslaget.

1. Overskriften skal være fængende 
(ikke nødvendigvis alt for stor skrift)  
og må gerne fylde flere linjer.

 Betragt overskriften som det, man  
ville kunne sige om en vare, fx en 
vaskemaskine:

”Energimærke A+++, 5.000 omdrej-
ninger, støjsvag, økomærket, 52 pro-
grammer, kan selv tørre og lægge
sammen.”

Altså en samling af de plusser, som
virksomheden går efter. 

Det kunne fx tage sig således ud:
Imødekommende og struktureret løn-
ningsbogholder med 25 års relevant 
praktisk erfaring og superbruger i SAP  
er klar som jeres nye kollega.

2. Din motivation. 
 Hvorfor er det præcis dette job, du 

har brugt tid på at søge. Motivet for at 
søge jobbet anses ofte som det vigtig-
ste i din ansøgning. Vær opmærksom 
på ikke at skrive din motivation som 
”egen vinding” – det skal være virksom-
heden, der vinder ved at ansætte dig. 

3. Hvorfor skal virksomheden vælge 
dig?

 Hvad kan du tilføre virksomheden? Du 

bør her skabe en synlig bro mellem dine 
kompetencer og de arbejdsopgaver, 
du skal varetage. Husk ikke at gentage 
noget fra dit CV. 

4. Eventuelt vigtige personlige kom-
petencer, du kan bidrage med. De skal 
stå i en kontekst. 

5 Afrund din ansøgning med, at du ser 
frem til en personlig samtale, eller at 
du ligefrem glæder dig.

6. I bunden bør du påføre, hvilke bilag 
du medsender. Send kun de bilag, som 
virksomheden beder om.   n

4 GODE RÅD 
TIL DIN
JOBSØGNING

1.  Sørg for, at der er en tydelig grafisk 
linje mellem dit CV og din ansøg-
ning (skrifttype, sidehoved, side-
fod, farvevalg m.v).

2.  Sæt kun foto på CV’et.

3.  Dit ansøgningsmateriale skal være 
”luftigt” og ikke tætskrevet. Luft 
mellem afsnit gør det overskueligt 
og let læseligt.

4.  Send dit materiale som pdf-filer      
– tjek udseendet inden afsendelse.
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Forskellige job og forskellige fagligheder – der er forskel på, hvornår folk oplever,
at arbejdet giver mest mening.

Hvornår giver dit arbejde mest mening?

Grethe Olsen, 62 år, grafiker
Hvornår oplever du, at dit arbejde giver mest mening?
Mit arbejde giver mest mening, når det sker i dialog med kunderne. Når jeg på den ene side 
kan afkode, hvad de kan lide, og på den anden side kan overraske dem med grafiske løsninger, 
som de ikke havde forestillet sig. 

Hvad gør du selv for at gøre dit arbejde meningsfyldt?
Jeg tager ejerskab på opgaverne og planlægger selv min arbejdsdag. Det gør arbejdet mere 
meningsfyldt. Samtidig engagerer jeg mig i de ting, som jeg laver. Jeg vil være en sparrings-
partner for kunderne.

Nikolaj Arenbrandt, 40 år, salgskonsulent
Hvornår oplever du, at dit arbejde giver mest mening?
Det giver mest mening, når jeg finder og opdyrker en potentiel kunde, som ikke nødvendigvis 
kan se mulighederne i vores ydelser fra starten, men som jeg hjælper til at se mulighederne 
via  den rådgivning, jeg giver som en del af salgsprocessen. Selve salget er prikken over i’et.

Hvad gør du selv for at gøre dit arbejde meningsfyldt?
Jeg forsøger hele tiden at holde mig opdateret om den nyeste viden og de nyeste tendenser, 
så jeg kan være en seriøs sparringspartner og ved, hvad der sker i branchen.

Jeg tager ejerskab på opgaverne og planlægger selv min arbejdsdag. Det gør arbejdet
mere meningsfyldt. Samtidig engagerer jeg mig i de ting, som jeg laver. 
Grethe Olsen

“

AF SØREN FREDERIKSEN, CONTEXT MEDIA

TEMA  •   GIV MENING
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Jonas Bertelsen,
50 år, tømrer
Hvornår oplever du, at dit arbejde 
giver mest mening?
Et godt resultat er vigtigt, men 
mit arbejde giver mest mening, 
når kunden og jeg har haft en god 
dialog om det, der skal laves, så alt 
går op i en højere enhed. På den 
måde bliver projektet en god ople-
velse for både kunden og mig. 

Hvad gør du selv for at gøre dit 
arbejde meningsfyldt?
Jeg søger dialogen. Selvfølgelig 
er der nogle kunder, som bare vil 
have løst en opgave og ikke er 
interesseret i dialog. Men jeg går 
langt for at tale min sag. Fx hvis 
kunden vil bruge materialer, som 
jeg ikke vil anbefale.

Mette-Marie Bejder,
54 år, byggesagsbehandler
Hvornår oplever du, at dit arbejde 
giver mest mening?
Når jeg mødes ansigt til ansigt 
med folk, som skal bygge, drøfter 
med dem, hvad der kan lade sig 
gøre og hjælper dem med at finde 
den rigtige løsning fra starten. 

Hvad gør du selv for at gøre dit 
arbejde meningsfyldt?
Jeg gør mig umage. Hvis ikke man 
gør sig umage, kan det være lige 
meget. Så kan der opstå fejl og 
misforståelser. Det er vigtigt at 
have sig selv med i det, som man 
gør. Jeg prøver også altid at se en 
sag fra flere sider – fx hvis nabo-
erne kan være utrygge ved et 
byggeri – og jeg sparrer gerne med 
mine kolleger.

Knud Erik Larsen, 
63 år, administrerende direktør
Hvornår oplever du, at dit arbejde giver mest mening?
Når jeg befinder mig i en skabende proces, hvor jeg i fællesskab med medarbejderne arbejder med at 
gøre ting bedre eller smartere. Hvis jeg skal lave det samme arbejde igen og igen, bliver det kedeligt. 
Det er lidt ligesom at være dirigent for et orkester. Når man mestrer et stykke, skal man øve et nyt 
stykke.

Hvad gør du selv for at gøre dit arbejde meningsfyldt?
Jeg forsøger at sætte mig ordentligt ind i tingene. At forstå processerne og menneskene. Hvorfor 
ting sker, som de gør. Samtidig tænker jeg over, hvordan jeg er at arbejde sammen med, så der er en 
positiv tilgang til tingene.

Sara Støckler,
31 år, familierådgiver
Hvornår oplever du, at dit arbejde 
giver mest mening?
Når jeg kan se, at mit arbejde ska-
ber bedre trivsel. Børnene er den 
bedste måde at se, om det lykkes. 
Hvis gnisten vender tilbage i deres 
øjne, og forældrene fortæller, at 
der er færre konflikter. Nogle siger, 
at man skal sætte sagerne på 
hylden, når man går hjem, men jeg 
mener, at min type af arbejde også 
kræver et personligt engagement.

Hvad gør du selv for at gøre dit 
arbejde meningsfyldt?
Jeg er altid opmærksom på, om jeg 
kan udvikle praksis, så den bliver 
bedre. Det gør jeg gennem super-
vision og faglige drøftelser med 
mine kolleger, hvor vi reflekterer 
over, hvordan vi griber tingene an, 
og om vi kan gøre det på en bedre 
måde.
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Ægteparret Rosendahl, som har stået i spidsen for ud-
viklingen af Henne Mølle Å Badehotel, takker af efter
næsten 10 år som værtspar i de unikke omgivelser.

gteparret Casper og Anne-
mette Rosendahl, der har 
ledet hotellet i snart 10 år, 
har budt velkommen til deres 
sidste gæster på Henne Mølle 

Å Badehotel, da de rundede sæson 2018 af 
sidst i november. Parret har prioriteret at   
få mere tid til familielivet, og der skal findes 
en ny leder til den arkitektoniske perle i 
første klitrække til Vesterhavet, der kan          
slå dørene op til sæson 2019.

Casper Rosendahl blev ansat som kok på 
hotellet som 20-årig og faldt med det 
samme for stedets hyggelige stemning. 
Da han efter kun tre måneder fik tilbudt 
at blive leder på stedet, besluttede han 
og kæresten Annemette at takke ja til rol-
len som værtspar. Et bryllup, tre børn, og 
næsten 10 år senere er det blevet tid til at 
geare lidt ned.

– Der skal lyde et stort TAK for mange års 
indsats, og vi ønsker Casper og Annemette 
alt det bedste fremover, siger direktør 
Jesper Wengel, der slår fast, at parret gen-
nem årene har bidraget til en flot udvik-
ling af hotellet, tilfredse kunder og øget 
omsætning.

Nu skal vinteren gå med at finde det rette 
match som leder til det unikke badehotel, 
der er ejet af Frie.

– Det passer fint, at vi her efter sæso-
nens afslutning har tid til at finde en ny 

Æ
leder til hotellet, der kan tage over, når for-
årssæsonen starter op, siger direktøren.

Historien bag hotellet
Det var søstrene Othilia og Thekla Thorup 
fra København, der sammen med vennen 
og arkitekten Poul Henningsen skabte fri-
stedet i 1930erne langt væk fra hovedsta-
dens stress og jag.

Den 18. juli 1936 blev hotellet indviet og 
blev en stor succes. Sæson efter sæson 
var der fuldt booket på søstrene Thorups 
badehotel. Poul Henningsens egne kendte 
lamper kom dog først til at pryde hotellet 
senere, for elektricitet fandtes ikke derude, 
ligesom hotellets madrasser var af halm. 
Selv om sengene i dag er mere luksuriøse, 
er der stadig fokus på det rene og enkle.

I 1956 fik Edith Nielsen hotellet i morgen-
gave af sin mand Svend Åge, der var nevø 
af Othilia Thorup og havde overtaget efter 
hende et par år forinden.

Efter 30 år valgte hun at sælge hotellet 
til Frie, der i 1987 gik i gang med at restau-
rere og modernisere hotellet med respekt 
for PHs arkitektur og de unikke omgivelser 
til glæde for medlemmerne og hotellets 
øvrige gæster.

Læs mere om hotellet eller book et 
ophold på hennemoelleaa.dk.  n

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

Nye tider for 
Henne Mølle Å Badehotel

BADEHOTELLET
ÅBNER IGEN
TIL MARTS
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|  Årets funktionær 2015 |  Henne Mølle Å Badehotel

Henne Mølle Å Badehotel slår dørene op igen til marts 2019 til 
endnu en fantastisk sæson.

Som Favorit medlem hos Frie får du 30 % i rabat, når du selv 
bor på hotellet (dog max. 2 ophold pr. år med rabat).

Læs mere på hennemoelleaa.dk

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

Glædelig jul og godt nytår
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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

På en del arbejdspladser er der alligevel en tradition for, at medarbejderne 
kan holde fri uden at blive trukket i løn på de dage.

Det er ikke alle feriedage, der er reguleret af ferieloven. Det gælder 
blandt andet den 24. december og 31. december. At juleaften og 

nytårsaftensdag ikke er reguleret af ferieloven betyder, at de i 
princippet er helt almindelige arbejdsdage. Det kan dog være, at 

din arbejdsplads har lavet en aftale om, at du som ansat har ret til 
at holde betalt fri på disse dage.

Den ret kan være et resultat af en direkte aftale eller blot en 
kutyme i virksomheden. Hvis det er tilfældet på den virk-

somhed, hvor du er ansat, kan du ikke blive pålagt at bruge 
hverken feriedage, afspadsering eller lignende den 24. og 

31. december, hvis din arbejdsplads holder lukket.

Kontakt juridisk afdeling, hvis du er i tvivl om,
hvad du har ret til på din arbejdsplads.

Er 24. og 31. december
almindelige arbejdsdage?

FAGLIGE NOTER

A-kassernes
satser reguleres 
med 1,25 %
pr. 1. januar 2019

På grund af den årlige regulering af de 
bidrag, som staten opkræver – og som 
gælder for alle a-kasser – vil kontingen-
tet til a-kassen stige med 4. kr. pr. måned 
(deltidsforsikrede 3 kr.).

Betaler du til efterlønsordningen, stiger 
bidraget med 6 kr. pr. måned for fuldtids-
forsikrede og 4  kr. for deltidsforsikrede. 

Fuldtidssatsen for dagpenge og efterløn 
reguleres til 18.866 kr. pr. måned og del-
tid til 12.577 kr. 

Alle satser for 2019 kan ses på frie.dk

Som udgangspunkt bliver den 24. og 31. december 
betragtet som helt almindelige arbejdsdage, fordi

de ikke er reguleret af ferieloven. 
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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

Pr. 1. januar 2019 vil medlemmer, 
der har tegnet lønsikring, opleve en 
ændring i deres præmie.

Prisen på supplerende lønsikring 
ændres fra 50 kr. til 55 kr. pr. 1.000 
kr., du har forsikret af din løn, mens 
Fri Lønforsikring uden a-kasse 
justeres fra 26 kr. til 29 kr., hvilket 
max. svarer til en ændring på ca. 80 
kr. om måneden efter skat, hvis du 
er dækket for fx 40.000 kr.

Selvom præmien justeres, ligger 
Fries lønsikring stadig prismæssigt 
under vores største konkurrenter 
til trods for, at Fries supplerende 
lønsikring er bedst i test.

Læs mere om lønsikring på frie.dk 
eller ring til os på tlf. 63 13 86 50, 
hvis du har spørgsmål.

Efter 6 år med uæn-
drede priser, stiger 
præmien for lønsikring   
i det nye år, men Frie til-
byder stadig markedets 
bedste lønsikring til en 
konkurrencedygtig pris.

Nu kan du få
lønsikring uden
opsigelsesvarsel
Som led i at Frie er blevet for alle fag-
grupper, har vi også gjort det muligt for 
alle at købe en lønsikring. Vi har nemlig 
fjernet kravet om, at du skal have mini-
mum 3 måneders opsigelsesvarsel, når 
du køber en lønsikring. 

Vidste du fx, at når du tegner lønsikring 
får du også en personlig karriererådgiver 
med i prisen.

Kontakt os – og find ud af om lønsik-
ring kunne være en god idé for dig. 

Det kan være sin sag at holde styr på 
kontingentopkrævning, udbetalinger 
og løbende servicering af 30.000 med-
lemmer. Men med it-systemet Føniks er 
opgaven blevet lidt nemmere.

I november overgik Frie til et nyt admi-
nistrationssystem til medlemsbetje-
ning, udbetaling og selvbetjening.

– Når hverdagens administrative 
opgaver kommer til at køre mere auto-
matisk og uden unødige frustrationer, 
kan vi bruge flere ressourcer på nye 
aktiviteter og udvikling af vores orga-
nisation, og det glæder os meget, siger 
Jesper Wengel, adm. direktør i Frie.

Målet med Føniks har været at løse 
Fries daglige opgaver på effektiv og 

sikker vis og sikre en sund forretning. 
Løsningen underbygger samtidig Fries 
fokus på medlemmerne med enkel selv-
betjening og sammenhæng i medlems-
servicen.

– Vi har valgt at foretage en god og 
nødvendig investering nu, så vi er gea-
ret til den fremtidige konkurrencesitua-
tion. Vi vil gerne kunne give vores med-
lemmer endnu flere medlemsfordele 
så som fyraftensmøder og kulturelle 
arrangementer, og det forventer jeg,    
at Føniks-platformen vil give mulighed 
for, fastslår Jesper Wengel.

Justering af
priserne på

lønsikring i 2019

Nyt it-system
fremtidssikrer
Fries betjening
af medlemmerne
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Folketinget behandler lov-
forslag, der kan få drastiske 
konsekvenser for dagpenge, 
hvis du har været i udlandet 
over længere tid.

ar du opholdt dig i over et år i et 
land uden for EU og EØS - eller 
planlægger du det – kan du 
stå helt uden dagpenge som 
økonomisk sikkerhedsnet, hvis 

Folketinget vedtager lovforslag om et 
opholdskrav for at kunne få dagpenge. 

Skatteaftale strammer dagpenge-
reglerne
Regeringen og Dansk Folkepartis aftale 
fra februar 2018 om, at en del af skat-
teaftalen finansieres med et ”opholds-
krav” for at kunne få dagpenge, er nu på 
vej igennem Folketinget. Det forventes 
at komme til afstemning inden jul, da 
opholdskravet i givet fald skal gælde fra  
1. januar 2019.

Opholdskravet er politisk tænkt at skulle 
fungere som et såkaldt værn om dagpen-
gesystemet, hvor det særligt er borgere 
fra lande uden for EU eller EØS, man øn-
sker at begrænse. Men realiteten er, at 
opholdskravet ikke kun rammer udenland-
ske statsborgere. Også danske stats-
borgere med ophold i udlandet vil blive 
ramt.

Opholdskravet
Opholdskravet betyder, at man skal have 
opholdt sig i riget eller et andet EU/EØS-

land eller Schweiz i sammenlagt mindst 7 
år inden for de seneste 8 år for at kunne 
få ret til dagpenge fra a-kassen. Kravet 
indfases gradvist:

• 2019: Opholdskrav på 5 ud af de sene-
ste 8 år

• 2020: Opholdskrav på 6 ud af de sene-
ste 8 år

• 2021: Opholdskrav på 7 ud af 8 år.

Riget består af Danmark, Færøerne og
Grønland. Dertil kommer så alle EU-lan-
dene – og EØS-landene, som er Norge, 
Island og Liechtenstein.

Opfyldelse af opholdskravet afgøres ud 
fra bopælsregistreringer i CPR-registeret.

Hvad betyder det i praksis?
Opholdskravet skal opfyldes første gang, 
du søger om dagpenge, og så igen, hver 
gang du efterfølgende optjener ret til en 
ny periode med dagpenge. Ledige, der er 
begyndt et dagpengeforløb før 1. januar 
2019, omfattes først af et opholdskrav 
ved genindplacering i en ny dagpengepe-
riode. 

Flere ydelser rammes 
Konsekvenserne af opholdskravet vil også 
påvirke retten til feriedagpenge, ligesom 
man vil være afskåret fra barsels- og 
sygedagpenge, hvis opholdskravet ikke
er opfyldt. 

H
AF VIVI B. ARNOLDUS, FORSIKRINGSCHEF  I A-KASSEN • ILLUSTRATION: MARCK FINK

Ophold uden for EU kan    koste din dagpengeret

Et opholdskrav vil straffe danskere, der arbejder ét år 
i udlandet, med syv år – uden ret til dagpenge, når de 
kommer hjem igen.
Vivi B. Arnoldus

“

»

A-KASSE
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Et godt alternativ til a-kasse og opholdskrav
Hos Frie kan du købe en Fri Lønforsikring som et alternativ til at være medlem af en 
a-kasse. En Fri Lønforsikring er en privat forsikring, og derfor vil du ikke her være 
omfattet af opholdskravet. En Fri Lønforsikring vil altså give dig mulighed for at 
være økonomisk sikret i tilfælde af, at du bliver arbejdsløs – selvom du har boet og 
arbejdet i udlandet. 

Kontakt os på tlf. 63 13 86 50 og find ud af, om Fri Lønforsikring kunne være en god 
idé for dig. 

Ophold uden for EU kan    koste din dagpengeret
AFSTEMNING 

INDEN

JUL
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Udlandsophold, der sidestilles med 
ophold i Danmark

1. Ansat i en dansk virksomhed, herun-
der filial eller datterselskab.

2. Udsendt af en dansk offentlig
 myndighed.

3. Udsendt i offentlig dansk interesse.

4. Hyre på dansk skib (eller flydende 
boreplatform).

5. Ophold som en del af erhvervskompe-
tencegivende uddannelse.

6. Forsker ved udenlandsk universitet 
m.v.

Opholdskravet gælder ikke, hvis 
• Man skal på efterløn.
• Man har gennemført integrationsud-

dannelsen (IGU).

Samlevere, ægtefæller og børn ram-
mes også
Det er ikke kun det enkelte medlem, som 
har opholdt sig i udlandet, der bliver ramt. 
Også samlevere/ægtefæller og de børn, 
der er fulgt med til udlandet, vil ved hjem-
komst skulle opfylde opholdskravet.

Virkning med tilbagevirkende kraft
Da opholdskravet gælder tilbage i tid, 
vil det reelt ramme med tilbagevirkende 
kraft og vil på trods af indfasningen 
kunne ramme medlemmer, der i tillid til 
deres nugældende rettigheder har taget 
arbejde/ophold uden for EU/EØS. 

Uretfærdigt lovforslag
Også medlemmer, hvor udlandsopholdet 
ligger flere år tilbage, vil blive ramt med 
tilbagevirkende kraft. Der vil således 
være medlemmer, der fra den ene dag til 
den anden pludselig ikke længere kan få 
dagpenge, hvis de bliver ledige, selv om 
de har betalt til a-kassen gennem mange 
år i tiltro og tillid til deres nugældende 
rettigheder i dagpengesystemet. Det er 
helt urimeligt. 

Afgøres op til jul 
Bliver lovforslaget vedtaget, træder det i 
kraft ved årsskiftet og vil være fuldt ind-
faset i 2021. Melder man sig ledig efter 1. 
januar 2019, skal man altså have opholdt 
sig i et EU/EØS land i 5 af de seneste 8 år. 

Om opholdskravet bliver indført fra 1. 
januar 2019, afgøres i Folketinget før jul. 
De danske a-kasser gør alt, hvad de kan 
for at vise politikerne de negative konse-
kvenser af forslaget.   n

Eksempel:

Opholdskrav med tilbage-
virkende kraft
Søren har været medlem af a-kas-
sen i mange år. I juni 2015 tog han 
på rundrejse i USA, hvor han fandt 
job. Mens Søren er i USA, betaler 
han fortsat kontingent, så han 
kan sikre sig ret til dagpenge, når 
han vender hjem. I foråret 2019 
kommer Søren tilbage til Danmark 
med viden og erfaring og melder 
sig ledig på jobnet.dk og søger om 
dagpenge, mens han finder sit 
næste job. 

Søren har ikke haft mulighed for 
at indrette sig på det nye opholds-
krav – eller undgå det. Men han får 
afslag på dagpenge, da han vender 
hjem til Danmark i 2019, for han 
har ikke opholdt dig i et EU/EØS 
land i 5 ud af de seneste 8 år. Det 
er konsekvensen af lovforslaget 
om et opholdskrav i dagpengesy-
stemet. Og det gør ingen forskel, 
at Søren ellers opfylder alle de 
andre krav for at få dagpenge. 

Politikerne bør besinde sig og 
justere den endelige lovgivning – 
fx ved at nedjustere opholdskravet 
fra 7 ud af 8 år til 7 ud af 12 år. Det 
vil sikre, at medlemmer, der har 
været i udlandet og arbejdet i en 
kortere årrække, ikke rammes af 
et opholdskrav, når de vender hjem 
og får brug for dagpenge. 

»

Ved redaktionens slutning var tredje 
behandling af lovforslaget om ophold-
skrav, der fandt sted den 13. decem-
ber 2018, endnu ikke gennemført. 
Hvordan udfaldet blev, kan du læse 
mere om på frie.dk.

A-KASSE
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Mød René Blumensaadt 
Nyvalgt næstformand i region
Nordsjælland 

Erhverv: Daglig Leder på Hornbæk Fjernvarme

Alder: 43 år 

Fritidsinteresser: Musik, fotografering og
astronomi

Hvad elsker du at bruge tid på?
I mange år har jeg produceret lokalradio i Helsingør,
så meget naturligt er musik en af mine hobbies. 
Andre ting, jeg nyder at bruge tid på, er fotografering og 
astronomi. Både i forbindelse med radio og astronomi har 
jeg erfaring med bestyrelsesarbejde. Jeg er medstifter af 
astronomiforeningen NOVA i Helsingør, hvor jeg i en årræk-
ke var bestyrelsesmedlem og kasserer. I lokalradiobesty-
relsen har jeg siddet i ca. 10 år, indtil vi for nogen tid siden 
erkendte nederlaget til de digitale platforme og nedlagde 
kanalen.

Har du et ønske for fremtiden?
Hvis jeg kan være med til at forbedre en given situation, 
har jeg det godt. Mange af os har det med at være negativt 
indstillet over for forandringer, andres kørsel, bureaukratiet   
og meget andet. Hvis man i stedet går frem med ønske om 
at forbedre situationen for både en selv, en anden, hinan-
den og et samlet hele, så tror jeg, at vi alle bliver lidt bedre 
mennesker.

Hvorfor har du valgt at lægge kræfter i bestyrelses-
arbejdet?
Jeg har valgt at deltage i regionsbestyrelsen for at kunne 
være med til at bidrage med nye input. Jeg er et sted i livet, 
hvor der igen er plads til noget græsrodsarbejde. Frie er 
samtidig midt i en spændende fase, med nyt navn og nye 
produkter, som forhåbentligt kan samle endnu flere om 
vores fantastiske fagforening. Den udvikling, og den smule 
jeg kan være med til at påvirke, vil jeg da ikke være foruden.

Hvad er din største succes?
Karrieremæssigt er min største succes nok at sikre det 
job, jeg har nu. Det var faktisk gennem min lønsikring med 
hjælp fra karriererådgiver Peter Stouby, at jeg fandt den 
selvsikkerhed og fornødne overskud, der skulle til. Han vil 
nok påstå, at det er min egen fortjeneste, men faktum er, 
at hans rådgivning gav de sidste procent, som skulle til for 
at turde springe ud i noget helt nyt og udfordrende som at 
skifte branche og gå efter en stilling som leder af en virk-
somhed. Jeg har ikke fortrudt et øjeblik.  n
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UDDANNELSE

unne du tænke dig at få opdateret 
dine kompetencer, men kniber 
det med at finde økonomien til 
det? Er du faglært eller ufaglært, 
i arbejde, og ønsker du at tage 

uddannelsesmoduler fra akademi- og 
diplomuddannelser, så kan omstillingsfon-
den måske hjælpe dig. Den er en del af den 
trepartsaftale, som regeringen og arbejds-
markedets parter har indgået. Aftalen skal 
give voksen-, efter- og videreuddannelses-
systemet et løft i 2018-2021.

Pris kan i nogle situationer mindske moti-
vationen for, at man vælger at tilmelde sig 
efter- og videreuddannelse. Derfor bliver 
der årligt afsat 65 mio. kr. til deltagerbeta-
ling, så medarbejdere kan deltage i offent-
ligt godkendte akademi- og diplomuddan-
nelser og opnå et kvalifikationsløft i form 
af ECTS-point.

Fonden dækker deltagergebyrer op til 
10.000 kroner om året til og med år 2021.
Der er dog nogle adgangskrav, som du skal 
opfylde for at kunne modtage penge fra 
omstillingsfonden.

Du skal være:

• Faglært eller ufaglært.
Dvs. personer, der har en erhvervsuddan-
nelse, en gymnasial uddannelse eller tilsva-
rende som højeste fuldførte uddannelse.

Ansøgere, der har gennemført en dansk 
videregående uddannelse, kan ikke modta-
ge tilskud fra omstillingsfonden.

Enkelte eller flere beståede akademi- eller 
diplom-fagmoduler opfattes ikke som 
hele videregående uddannelser, så længe 
vedkommende ikke har gennemført en hel 
uddannelse.

• I beskæftigelse og ansat, når du star-
ter dit kursus, fx:
Være ansat som medarbejder på hel- eller 
deltid i Danmark.

Selvstændige opfattes i denne sammen-
hæng ikke som ansatte og kan ikke mod-
tage tilskud.

Arbejdsgivere kan ikke modtage tilskud.

Fuldtidsstuderende på videregående 
uddannelser kan ikke modtage tilskud.

• Tilmeldt et modul på en akademi-
eller diplomuddannelse udbudt efter 
gældende regler. 

Bemærk, at merkonomer også er i målgrup-
pen, fordi de ikke har afsluttet akademiud-
dannelsen.

Sådan gør du:

Når du har fundet det modul eller kursus, 
du ønsker at deltage i, skal du henvende 
dig til den konkrete uddannelsesinstitu-
tion for at høre om dine muligheder for at 
ansøge om tilskud fra omstillingsfonden.

Læs mere om omstillingsfonden på 
uddannelses- og forskningsministeriets 
hjemmeside ufm.dk.  n

K

Få op til 10.000 kroner 
til efteruddannelse
Få op til 10.000 kroner til 
din efteruddannelse fra 
omstillingsfonden. Læs 
med og find ud af, hvad
det indebærer.

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN



KURSER

Glæd dig til 2019
Skal du på kursus i det nye år? Her får du et lille indblik i nogle af de kurser, som Frie  
tilbyder i 2019. Er der noget, der fanger din interesse, kan du læse mere om de en-
kelte kurser på frie.dk.
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Hold øje med frie.dk
Vi glæder os meget til at skyde 2019 
i gang og folde kursus- og arrange-
mentsprogrammet ud med gode grund-
kurser, spændende fyraftens- og
regionsarrangementer samt masser
af nyheder på kursus- og uddannelses-
siden”. Her ser du et udpluk:
Forstå et regnskab
Grafisk facilitering 
CV fotografering
Adobe Photoshop 1 + 2
Grundlæggende bogholderi  1 + 2
Effektiv brug af Outlook
Projekt økonomi
Videregående Excel
LinkedIn
Efterlønsmøder
Excel
Nytårskur

Grafisk facilitering

Grundlæggende
bogholderi

Introduktion til
projektøkonomi

CV fotografering

Efterlønsmøder

Nytårskur

Excel og
Outlook

LinkedIn

Adobe
  Photoshop

Forstå et regnskab
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Send løsningen på krydsordet til msh@frie.dk og vind SuperGavekort 
Indsend løsningen inden den 20. januar 2019, og vær med i lodtrækningen om 500 kr. Vinderen får direkte besked.
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Få Frie rabat
Der kan være gode penge at spare som medlem af Frie. Her har vi samlet et lille
udvalg af de nyeste rabataftaler. Du finder rabatten på frie.dk under medlemstilbud.

Spar 10 % på ferien med NOVASOL og dansommer
Drømmer I om et dejligt sommerhus i Danmark – tæt på strand 
og attraktioner, en solferie i Sydeuropa, klassiske hytter i 
Skandinavien eller gode feriehuse i Mellemeuropa, så kan 
NOVASOL og dansommer opfylde jeres drømme. Og I vælger 
selv, om det skal være en miniferie eller en længere ferie både 
sommer, vinter, forår og efterår.

Læs mere om de mange gode rabatter på frie.dk

Bæredygtigt tøj til halv pris
Få op til 50 % rabat på det prisvindende, økologiske børnetøjs-
mærke Okker-Gokker Nature og økologisk, miljørigtigt og bære-
dygtigt tøj til teenagere og voksne.

Bag det populære børnetøjsmærke Okker-Gokker står det øko-
logiske modehus Nord+Nord. Nord+Nord laver også økologiske 
brands til teenagere og voksne. Her er der fokus på økologi og 
bæredygtighed med hjertet.

Få ekstra rabat på Early Bird
EarlyBird.dk samarbejder med +75 restauranter i København 
og Aarhus om at sælge dagens sidste ledige borde til en tred-
jedel af prisen. Samarbejdet er kun med håndplukkede, gode 
spisesteder lige fra Michelin-restauranter til mere prisvenlige 
bistroer. 

Du får altid 1/3 i last-minute afslag på normalpriserne, og det er 
nemt og enkelt at bruge. 

Universe Science Park
Nu kan du som medlem af Frie tage familien med til Universe 
Science Park og opleve Sønderjyllands største og sjoveste ople-
velsespark. Du får 25 % rabat ved køb af op til 6 stk. billetter. 

Glæd jer til at udfordre hinanden i et væld af indendørs akti-
viteter og prøv bl.a. en imponerende flyvetur i verdens første 
ParadropVR eller en hæsblæsende flugt fra månestationen i 
parkens 5D-simulator.

25 %
RABAT

SPAR
10 %

FIND
RABATTERNE

ONLINE PÅ
FRIE.DK



Danmarks
gratiste
fagforening
Som Frie Favorit medlem kan du få Danmarks gratiste
fagforening. Anbefal os til en ven og få to måneders
gratis fagforening.

Du har som medlem af Frie friheden til at vælge selv, og beslutter du dig for       
at hjælpe os, så belønner vi dig med en betalingsfri periode i fagforeningen.

Sådan optjener du gratis fagforening:

Gå ind på frie.dk/medlemstilbud/gratiste-fagforening/og anbefal en ven.
Bliver han eller hun medlem får du to måneders gratis fagforening.

Du kan få den gratiste fagforening på flere måder og selv bestemme,   
hvor gratis din fagforening skal være. Det er meget simpelt.

Læs mere på frie.dk

Få to måneders
gratis

fagforening


