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Digital strateg Natasha Saxberg:
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Ud af ekkokammeret
Hvis du vil være innovativ, skal du 
søge mennesker med et andet 
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Natasha Saxberg, ekspert i innova-
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LEDER

“

V

Kære læser
i har valgt at sætte innovation på 
agendaen i det første Magasin Frie 
for 2019. Et afgørende tema for 
fremtiden, for innovation skaber 
forandring.

Der er ingen tvivl om, at innovation er en 
efterspurgt kompetence. Men hvad skal 
der til for at blive mere innovativ? Det kan 
du blive meget klogere på, hvis du læser 
videre. 

Accepterer du status quo i dit arbejds-
liv, og har du det bedst blandt de kolleger, 
der har samme verdensbillede som dig? Så 
er det svært at skabe innovation. For at 
kunne tænke ud af boksen kræver det et 
fordomsfrit mindset og åbenhed over for 
forandring. 

Det ved Natascha Saxberg, der pryder for-
siden, alt om. Hun har selv stået bag flere 
startups og skrevet bøger om innovation 
og teknologi og har en umage vifte af titler 
bag sig lige fra buntmager og brudekjole-
designer til IT-driftchef og Head of Venture 
Development hos Maersk-koncernen. Hun 

er slet ikke i tvivl om, at hendes attraktive 
evne til at tænke innovativt blandt andet 
kommer fra hendes atypiske karrierebag-
grund. Det betyder nemlig, at hun er i stand 
til at se problemer fra mange forskellige 
vinkler og er nysgerrig på at finde nye løs-
ninger.

Hos Frie har vi også gjort os mange tanker 
om fremtiden, og om hvordan vi kan skabe 
muligheder, der matcher medlemmernes 
behov i en omskiftelig tid. Det har du chan-
cen for at dykke lidt ned i her i magasinet. 
Du får bl.a. gode råd til at nytænke din job-
søgning og indsigt i, hvordan det er at få en 
kontorrobot som kollega. Et andet nyt til-
tag, som vi har glædet os til at præsentere 
for dig i 2019, er flere niveauinddelte kur-
ser. Der ligger allerede mere end 50 kursus-
tilbud klar til dig, hvor flere af dem er desig-
net til at matche dit faglige niveau. Tag et 
kig på kursuskalenderen her i magasinet 
eller se mere på frie.dk.

Vi håber, du vil føle dig fristet til nye udfor-
dringer, så du også står stærkt i fremtidens 
arbejdsliv.  n  

  

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

Hos Frie har vi også gjort os mange tanker om fremtiden, og om hvordan vi 
kan skabe muligheder, der matcher medlemmernes behov i en omskiftelig 
tid. Det har du chancen for at dykke lidt ned i her i magasinet. 
Maria Skovbjerg Henriksen
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et er helt nyt, at kursuskalende-
ren allerede på nuværende tids-
punkt er så fyldt. Men samtidig er 
det også et helt bevidst led i Fries 
mission om at skabe mere fleksi-

bilitet for medlemmerne.

Bred vifte af kurser
Fleksibilitet er netop kodeordet for Fries 
kursusprogram i 2019. De forrige år har 
der været efterspurgt en større differen-
tiering af udbud og niveau på kurserne, 
og det har Frie lyttet til. Derfor er der i 
2019 en række nye kurser og tilbud på 
programmet, bl.a. Grafisk facilitering, 
Effektiv brug af Outlook, CV fotografe-
ring samt forskellige økonomikurser som 
fx Forstå et regnskab, Projektregnskab  
og Bogholderi.

– Vi arbejder også med gradueringer på 
vores LinkedIn kurser, økonomi kurser og 
IT/Adobe Photoshop kurser som noget 
nyt, fordi vi oplevede et behov for forskel-
lige sværhedsgrader og vinkler på kur-
serne i forhold til medlemmernes faglige 
niveau. Det viser sig nemlig, at der ofte 
er ganske stor forskel på medlemmernes 
niveau inden for kursusområderne, og 
vores opgave er netop at hjælpe medlem-
merne bedst muligt, dér hvor de er i deres 

kompetenceudvikling, med den bedst   
mulige, målrettede undervisning, for-
klarer Iben Malling. 

Et eller flere kurser
Alle Fries kurser er endags-kurser. Men 
ønsker man at få fyldt mere på, er en-
kelte kurser dog stykket sådan sammen, 
at der er en sammenhæng mellem dem. 
Det gælder fx Grundlæggende bogholderi 
1 og 2, LinkedIn for begyndere og øvede 
samt Adobe Photoshop 1 og 2. Så kan 
man, alt efter niveau, selv vælge, om man 
vil deltage i kun det ene eller dem alle.

Ud over de mange kurser og fyraftens-
møder, der allerede er tilgængelige, vil 
der også løbende blive tilføjet flere fyr-
aftensmøder og andre aktuelle kurser i 
løbet af året.

– Vi lever i en omskiftelig tid, og det 
skal vores kurser og arrangementer også 
afspejle. Vi håber på, at medlemmerne vil 
benytte de mange tilbud og få glæde af 
dem. Gennem Frie får de i hvert fald mu-
lighed for at tage på kursus til langt under 
markedspris, men får samme professio-
nelle kvalitet, slutter Iben Malling, der 
glæder sig til et spændende kursusår.  n

D
Omkring 50 nye kurser er 
i kalenderen for 2019, og 
allerede nu kan medlem-
merne tilmelde sig på hjem-
mesiden. Det er blot et af 
flere nye tiltag i året, der 
kommer, fortæller team-
leder i Medlemsaktiviteter, 
Iben Malling. 

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

Flere nye kurser 
målrettet medlemmernes niveau i 2019

Vi lever i en omskiftelig tid, og det
skal vores kurser og arrangementer 
også afspejle. Vi håber på, at medlem-
merne vil benytte de mange tilbud og 
få glæde af dem, siger Fries teamleder 
i Medlemsaktiviteter, Iben Malling.

I
Klik ind på frie.dk og se hvilke kurser, 
der matcher dit behov. Du kan også
finde kursuskalenderen her i maga-
sinet på side 45 og læse mere om de 
niveauinddelte kurser.
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I jobsøgningen kan det at skulle 
ringe på et opslag være vanske-
ligt for mange. Er du en af dem, 
er kodeordene forberedelse og 
øvelse. Det giver tryghed, mere 
overskud og en bedre dialog. Her 
får du gode råd til den vigtige 
telefonsamtale, der er med til at 
gøre dig bemærket i bunken af 
ansøgere:

Ring OG GØR DIG
BEMÆRKET!

•    Forbered nogle gode spørgsmål, der 
giver dig større forståelse for stillingen.

• Spørg ikke til noget, som du kan læse dig 
til i stillingsopslaget.

• Øv en god indledning og afslutning på 
samtalen og vær forberedt på en kort 
præsentation af dig selv.

• Skab ro og tid, inden du ringer op.

• Tal tydeligt.

•   Hvis vedkommende ikke har tid, så spørg 
til et andet tidspunkt, der passer bedre.

• Husk, at det er dig, der har ansvaret for 
at åbne samtalen og lukke den igen, når 
du har fået dine svar.

•   Hold altid de aftaler, du laver i samtalen.

•   Det betaler sig at give dig selv tid til at 
lytte og reflektere, mens I taler sam-
men.

 Kilde: Anne Schmidt, karriererådgiver i Frie

TID TIL FORÅRSRENGØRING PÅ SKRIVEBORDET?
De mange korte deadlines og stramme tidslinjer kan gøre det uoverskueligt at vedligeholde et ryddeligt arbejds-
område. Men et rent og ryddeligt skrivebord er vigtigt både for din koncentration og professionalisme.
Her får du fire tips til at holde dit arbejdsområde organiseret:

1. Digital opbevaring: Sig farvel til gule post-it sedler og begynd at gemme dine filer og noter i skyen, eksem-
pelvis på dit Google drev. Denne metode kan både være befriende og også en sikkerhed for, at dine papirer 
og noter ikke bliver væk.

2. Færdiggør dine projekter: Ryd op på dit skrivebord og i dit sind ved at afslutte dine projekter. Gå efter 
enten at færdiggøre dine projekter med det samme, eller læg det helt væk i en skuffe eller et skab, til du 
skal bruge det igen.

3. Fjern distraktioner: Et rodet skrivebord er fyldt med potentielle distraktioner. Ved at fjerne mapper, 
visitkort, og fedtede post-it sedler, tillader du dit sind at fokusere mere på igangværende projekter.

4. Ryd op: Afsæt 5 minutter i slutningen af hver dag til at rydde op på dit skrivebord. Når det bliver en vane, 
vil det tage endnu kortere tid.

Et rent og ryddeligt skrivebord vil give dig mere overskud, ro i sindet og øge din produktivitet. 

 Kilde: visma.dk
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TIPS TIL AT FÅ DET
OPTIMALE UD AF PAUSERNE

Skab overblik
Sørg for at strukturere din dag, når du møder ind. Hvad skal du nå i løbet 
af dagen? Og hvornår vil det være naturligt med en pause? Hvis du på 
forhånd ved, hvornår du kan tage et velfortjent afbræk, forløber arbejds-
dagen nemmere.

 Kilde: erhvervsindsigt.dk

Udnyt de små, naturlige pauser
De kommer tit, uden at vi nødvendigvis registrerer dem: 
De små pauser. Det er dem, hvor opmærksomheden lige 
glipper i et splitsekund, hvor man pludselig laver noget 
helt andet. Acceptér dem – og udnyt dem.

Stræk benene
En pause væk fra skrivebordet kan være en god idé: Når man bevæger 
sig, får man ilt til hjernen og mere energi til at fortsætte arbejdet. Hvis 
man ikke har mulighed for at gå udenfor, kan en tur ud til kaffemaskinen 
være en god løsning.

Vær social
Hvis man bruger sine pauser på at sociali-
sere med kollegerne, får man ikke bare luft 
til hovedet, men samtidig styrket den gæl-
dende pausekultur på arbejdet.

Kvalitet frem for kvantitet
Sørg for, at dine pauser bliver udnyttet 
optimalt: De behøver ikke vare længe, bare 
de bliver udnyttet godt. Fem minutters snak 
ved kaffemaskinen kan være mere givende 
end et kvarter på Facebook. 

Husker du at holde pause?
Ifølge Arbejdstilsynet er en god pausekultur med til at nedsætte stress og 
koncentrationsbesvær på en arbejdsplads. Så husk at dyrke de små pauser 
i løbet af arbejdsdagen.

Er du i tvivl om, hvordan man nemmest effek-
tiviserer sin arbejdsdag med pauser? 

Her har vi samlet fem nemme tips 
til, hvordan du kan anvende 

dine pauser optimalt.

5
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TIPS TIL AT FÅ DET
OPTIMALE UD AF PAUSERNE

– Præsentationer i en
organisatorisk kontekst

Forlag: Samfundslitteratur
Pris: 279 kroner 

Ny bog sætter fokus på, hvordan 
du kan tænke mere strategisk, når du 
skal præsentere dine budskaber i en virksomhed. En god præsen-
tation handler nemlig om meget mere end forståelsen af effektiv 
præsentationsteknik.

Undgå lange PowerPoints! Brug eksempler! Husk pauser! Sådan 
lyder rådene i mange præsentationsbøger. Men der er mere på 
spil: Som ansat i en organisation er du en brik i en større sammen-
hæng; en organisatorisk kontekst med strategier, processer og 
indsatser. Det er dem, du bidrager til, når du holder oplæg, og det 
skal du tænke ind.   

Sådan lyder budskabet i bogen ”Mundtlighed på arbejde”, som 
handler om at opbygge en strategisk tilgang til mundtlighed på 
arbejdspladsen. Bogen er skrevet af fagfolkene Heidi Andersen, 
lektor og chefkonsulent på Erhvervsakademi Aarhus og Christina 
Søgaard Jensen, adjunkt og projektleder på Erhvervsakademi 
Aarhus.

Hensigten med bogen er at klæde læseren på til at kunne præ-
sentere sine budskaber med de rette argumenter og med forstå-
else, både for organisationen og for sin egen rolle.

Bogen er ikke til dig, der indimellem skal lave et hurtigt oplæg om 
et emne og præsentere det til et møde. Den er til dig, der ønsker 
at lære mere om, hvordan du kan påvirke dine tilhørere og få dine 
budskaber til at gøre indtryk, når du præsenterer.

Mundtlighed på arbejde er, som den lidt støvede titel også af-
slører, en klassisk lærebog, hvilket gør den lidt tung og til tider 
kedelig at læse. Men budskaberne er gode og gennemarbejdede, 
og indholdsfortegnelsen leder læseren godt på vej til at springe 
direkte til det, der har størst interesse, hvad enten det handler 
om, hvad du skal gøre, hvis du bliver nervøs, eller hvordan du 
håndterer modstand fra dine tilhørere.

Anmeldt af Maria Skovbjerg Henriksen, redaktør

Mundtlighed
på arbejde 

Boganmeldelse

Kilde: altomkost.dk

Her får du idéer til, hvordan du kan øge dit aktivitetsniveau 
efter en mørk vinter, hvor du måske ikke har været så motiveret 
til at bevæge dig. 

Lad bilen stå
Når vejret er bedre og vejene fri for sne, er det oplagt at finde 
cyklerne frem fra skuret. Foråret er en god anledning til at be-
gynde at cykle til arbejde. Gør det til en god vane, inden efter-
året kommer igen. Så er det også lettere at tage cyklen gennem 
vinteren. 

Efterhånden som dagene bliver længere og varmere, er det 
også mere oplagt at cykle til fritidsaktiviteter og andre gøremål. 

Gå i haven
Om foråret er det igen tid til at gå i haven. Giv havearbejdet en 
ekstra skalle og få samtidig god fysisk aktivitet. Du kan også 
benytte det gode vejr til at hænge vasketøjet op udenfor i ste-
det for at tumble det. Det giver både mere fysisk aktivitet og er 
godt for miljøet. 

Tag i skoven
Først anemoner og så nyudsprungne 
bøgetræer – der er mange grunde 
til at tage i skoven om foråret. 
Benyt lejligheden til en lang 
gåtur i skoven og tag din 
partner, dine venner eller 
børn med. 

På Naturstyrelsens 
hjemmeside kan du 
finde oplysninger om 
skoven netop nu og 
foldere med kort over 
skove og naturlege-
pladser. 

Med foråret kommer lyset og varmen, forårs-
blomsterne og bladene på træerne. Mange
mennesker føler, at de får mere energi om 
foråret. Spring ud i naturen og få mere energi
– også til arbejdslivet. 

Spring ud i foråret!
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teknologier, der vil   forandre dit arbejdsliv 
Den teknologiske udvikling er aldrig gået hurtigere end netop nu, og frem-
tidens teknologier står på spring for at forandre dit arbejdsliv. Rasmus Bie-
Olsen, der er direktør i DareDisrupt, fortæller om tre af dem, og hvad de vil 
betyde. 

1. Nye måder at tilgå viden
Med internettet kan vi søge og finde viden om hvad som 
helst på sekunder. Snart får vi mulighed for automatisk at 
få serveret den viden på de rette tidspunkter i et såkaldt 
‘tilpasset virkelighedslag’. Det lyder som science fiction, 
men allerede i dag bærer mekanikere hos BMW en brille, 
der fortæller dem, hvad de ser på, og hvilket værktøj de 
skal bruge for at reparere det. 

– Viden vil blive pushet ud til os, når vi har brug for den. 
Lige nu anvendes teknologien primært i produktionsled-
det, men den kan bruges overalt. Den vil betyde, at man 
ikke nødvendigvis behøver at vide, hvordan noget virker. 
Den viden kan du få serveret, lige når du har brug for den, 
siger Rasmus Bie-Olsen. 

2. Din personlige assistent
Personlige assistenter er i dag forbeholdt direktører, 
men i fremtiden vil alle have en digital assistent, som fx 
giver ekstra viden om kunder. Assistenten ved, hvad der 
sker i rummet, genkender personer, har talegenkendelse 
og kan rådgive på det grundlag.

– I dag anvender kaffekæden Starbucks fx data om 
kunderne til at give bedre oplevelse og sælge mere. 
Medarbejderne får via kasseapparatet anbefalinger 
om, hvad de kan sælge til den enkelte kunde baseret på 
viden om netop den kundes købsmønster, og hvad andre 
kunder i samme segment normalt køber, siger Rasmus 
Bie-Olsen. 
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teknologier, der vil   forandre dit arbejdsliv 

I
DAREDISRUPT
Rasmus Bie-Olsen er direktør for virksomheden DareDisrupt, der arbejder med at 
hjælpe virksomheder og organisationer til at forstå, hvordan morgendagens teknologi 
vil påvirke og forandre dem.

DareDisrupt udgiver også bøger og afholder foredrag om samme emne. 

Hvad vil den udvikling 
så betyde?
Vores forståelse af faglighed vil forandre sig. Specifik 
viden om en ting eller et område bliver mindre vigtig, for 
den viden kan alle nemt tilgå med fx en intelligent brille. 

– Det betyder formentlig, at uddannelse i højere grad 
bliver noget, man tager løbende. Derfor skal arbejdsgivere 
prioritere mere efteruddannelse, hvilket til gengæld bliver 
nemmere at afholde takket være bl.a. augmented reality, 
så man fx kan gøre det hjemme, siger Rasmus Bie-Olsen.

Samtidig bliver det vigtigere, at man er god til det, som 
teknologien ikke kan. Relationer mellem mennesker og 
intuition bliver vigtige egenskaber. 

Vil løse problemer, som tidligere var uløselige
Det samme gælder grundlæggende teknologiforståelse 
og et blik for, hvordan man kan anvende den.

– Teknologi kan bruges til at løse nogle eksisterende 
opgaver for os, men den kan også bruges til at løse pro-
blemer, som vi ikke har kunnet løse tidligere – fx på det 
sociale område eller at virksomheder ikke har kunnet nå 
bestemte målgrupper, siger Rasmus Bie-Olsen og fort-
sætter:

– Derfor har den dygtige medarbejder i fremtiden ikke 
bare en grundlæggende forståelse for, hvordan teknolo-
gien fungerer, men også syn for, hvordan man kan anven-
de den til at løse de problemer, som man ikke kunne løse 
tidligere, siger Rasmus Bie-Olsen.    n

3. Intelligent automatisering 
Kunstig intelligens forbundet med sensorer betyder, 
at verden omkring os vågner i disse år. Det medfører, 
at en ny form for automatisering er på vej. Det er fx i 
dag muligt at lave burgerrestauranter, der er helt uden 
medarbejdere. Men også videnprocesser bliver automa-
tiseret.

– I dag pløjer unge advokatfuldmægtige domme på et 
område igennem for at finde præcedens. Med den nye 
automatisering kan en kunstig intelligens læse en million
sager på fem minutter. Alle processer, hvor man flytter 
data – fx i sager om tildeling af arbejdsskader – kan hånd-
teres på minutter fremfor uger ved hjælp af digitale 
robotter, siger Rasmus Bie-Olsen.

I fremtiden vil alle have en digital assistent,
som fx giver ekstra viden om kunder.
Assistenten ved, hvad der sker i rummet, 
genkender personer, har talegenkendelse
og kan rådgive på det grundlag.
Rasmus Bie-Olsen

“
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INNOVATIVE GADGETS  
til arbejdslivet

1
2

iPad Pro 
Pris: Fra 6.700 kroner
Apple har gennem årene arbejdet sig frem til denne iPad. De har længe 
gerne ville præsentere en tablet, der ville kunne overtage din arbejds-
computers plads. Og iPad Pro er det tættest, vi er kommet på det hidtil. 
Der er større skærm, bedre funktioner med Apple Pen og et forbedret 
tastatur, som alt sammen er med til, lige så stille, at skubbe den store, 
klodsede arbejdscomputer på tidlig pension. 

MeetinVR 
Pris: Endnu ukendt
Forestil dig at holde et møde med chefen på eksempelvis 
månen eller måske med udsigt over havbunden ved Great 
Barrier Reef. Umiddelbart lyder det som en uomtvistelig 
umulighed, men med virtual reality er nye verdener ble-
vet langt mere opnåelige. Danske MeetinVR er et program 
til virtual reality-brillerne, hvor mødedeltagerne kan 
sidde derhjemme, og selve mødet kan foregå, hvor end 
der måtte være fantasi og ikke mindst billeder til.

Docusign Inc 
Pris: Gratis
I disse digitale dage kan det til tider være et problem at skulle 
printe fysiske dokumenter ud for at skulle underskrive dem. 
Derfor er app’en Docusign et oplagt redskab til dig, der gerne vil 
kunne skrive under på dokumenter på mobilen eller som ikke har 
tid eller lyst til først at skulle printe dokumenter ud. Docusign 
fokuserer på at kunne være brugbar og ikke mindst sikker i sin 
håndtering af dine dokumenter. 

3

AF DAVID GULDAGER, DIGITAL TREND-EKSPERT
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INNOVATIVE GADGETS  
til arbejdslivet

CamScanner
Pris: Gratis
Har du brug for en scanner, men har ikke pladsen til det på enten kon-
toret eller på farten, så kunne Camscanner være en mulighed. Den 
benytter sig af mobilens kamera til at scanne dine fysiske dokumen-
ter og lave dem om til PDF-dokumenter på mobilen. På den måde kan 
dokumenterne nemt blive delt og sendt videre. Dokumenter kan både 
scannes, gemmes og endda redigeres, hvis der skulle være behov for 
rettelser. 

Smarter Coffee 
Pris: 2.000 kroner
En uundgåelig maskine på ethvert kontorlandskab er den 
livsvigtige kaffemaskine. Den har oplevet en løbende ud-
vikling de seneste år og er blevet smartere og smartere. Og 
Smarter Coffee tager den til det niveau, hvor du nu næsten 
ikke behøver tænke på den mere. Den kobles op på nettet og 
kan nu blive styret via mobilen. Det betyder, at du kan sætte 
kaffe over på distancen, have kaffen klar til de første, der 
møder ind på kontoret, eller bare give dig en notifikation,
når det er tid til at fylde mere kaffe på. 

Logitech Mx Vertical 
Pris: 900 kroner
Prøv at placér din hånd på bordet i en afslappet stilling. For 
de flestes vedkommende ville hånden være placeret på siden 
og være let åben. Forestil dig så at skulle holde om en compu-
termus i den håndsposition, og du har tanken bag Logitechs 
MX Vertical. Det er en ergonomisk mus, som din egen hånd vil 
takke dig ydmygt for at stifte bekendtskab med. 

Airbar
Pris: 350 kroner
Vi er vant til, at mobilen er en touch-skærm af mulighed. 
Men alt for sjældent oplever man de samme muligheder på 
arbejdscomputeren. Det vil Airbar dog lave om på. Produktet 
er simpelt at sætte op. Blot tilslut det til din computers USB-
udgang, placer Airbar’en foran din skærm, og pludselig har 
du nu touchskærm på din gamle computer. Så kan du knibe, 
dreje, trykke og gøre alt det, du er vant til fra mobilen – 
direkte på arbejdscomputeren.  

4

5
6

7
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Én ting er at vide, hvad innovation er, men hvordan bliver
vi selv mere innovative? Følg fire simple råd og få en mere
innovativ tankegang. 

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

D
Innovation betyder, at man skaber noget, der er nyt. Det kan både være ved at 
gøre tingene anderledes eller at gøre anderledes ting. Men hvorfor overhovedet 
være innovativ? Ofte opstår innovation ved, at der er noget, der irriterer dig, og 
du ser et behov for ændring. Accepterer du blot status quo i dit arbejdsliv eller i 
fritiden, vil du opleve, at intet ændrer sig. Derfor oplever man ofte, at det person-
lige motiv og drive for at gå ud over grænserne skal være stærkt, specielt når du 
innoverer inden for en stor organisation – i det tilfælde kan det tage lang tid og 
være en vanskelig opgave.

1. Accepter ikke status quo

e fleste af os går rundt med en forestilling om, at vi ikke er særlig innovative 
– men realiteten er en anden. Vi kan alle blive mere innovative. Det kræver 
blot, at vi lærer at tænke anderledes. For nogle er det mere ligetil end for 
andre – men ved at følge de fire råd, kan du arbejde dig hen imod en mere 
innovativ tankegang.

SÅDAN
bliver du mere innovativ



I
De fire gode råd til et innovativt mindset stammer fra Vitus Bering Innovation Park, 
som er en udviklingspark for udviklings- og vækstorienterede virksomheder og 
iværksættere. Vitus Bering er stiftet af VIA University College og Insero, der begge 
bidrager til Vitus Berings udviklingsmiljø, hvor innovation, forretning og uddannelse 
mødes. VIA University College bidrager bl.a. med adgang til praktik- og projektsam-
arbejder med studerende, fælles udvikling i laboratorier og værksteder, efter- og 
videreuddannelse og et netværk af internationale kontakter. Insero Horsens bidra-
ger med innovationsteams, konceptudvikling og mentorordninger og viden om 
finansiering.

Frygt kan både være positiv og 
negativ, når det handler om inno-
vation. På den ene side kan frygt 
inspirere til innovation, men på 
den anden side kan man ikke være 
innovativ, hvis man frygter fiasko. 
Ægte innovatorer ved, at kon-
cepterne, maskinerne eller den 
software, de skaber, muligvis mis-
lykkes, og at mange innovationer 
derved aldrig får succes. Men de 
bedste innovatorer fortsætter 
trods deres fiaskoer, fordi de ved, 
at den største fiasko af alle er, at 
man ikke gør et forsøg.

Innovationens største hindring er ordet ’nej’. Denne nægtelse stopper selv de 
bedste ideer, paralyserer brainstorming og slutter enhver mulighed for at skabe 
storslåethed. Derfor eksisterer ordet ‘nej’ stort set ikke hos de bedste innovato-
rer. I en verden uden ordet ‘nej’ kan banebrydende ideer fødes, dyrkes og trives. 
For at være åben over for nye ideer, bliver du altså nødt til at være fordomsfri 
og tænke muligheder frem for begrænsninger. De bedste ideer virker måske ved 
første øjekast absurde, fordi de ikke ligger inden for ’normalen’, men det er netop 
dét, der gør dem innovative.

4. Hold op med at tænke
3. Vær frygtløs

2. Tænk muligheder frem 
for begrænsninger

Innovative ideer kan komme til os på et hvilket som helst tidspunkt. Faktisk viser 
det sig, at vi ofte får de bedste og mest innovative ideer, når vi ikke tænker over 
det. Hvis man spørger folk på hvilke tidspunkter, de oplevede de største ’AHA’ 
øjeblikke, er svarene ofte ikke arbejdsrelaterede. Det kan være, da man løb en 
tur, kørte i bil, stod i brusebadet, eller når man ingenting lavede. Kun i få tilfælde 
opstår ideerne faktisk ved skrivebordet eller under en brainstorming. Det er ofte 
på et senere tidspunkt – når du ikke tænker – at dine bedste ideer opstår.

Nu er det blot at springe ud i det med et fordomsfrit mindset uden frygt for
fiasko – så vil de innovative tanker komme før eller siden.

Idé
Innovation

MULIGHEDER

Fry
gtl

øs
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nnovation er et meget anvendt buzzword, og hvis du er usik-
ker på, hvad det nøjagtigt betyder, er du ikke alene. For når 
man hører om innovation, bliver det ofte brugt som løsningen 
på snart sagt alle problemer i både samfund og virksomheder. 
Men i virkeligheden er begrebet slet ikke så besværligt at have 

med at gøre, hvis man spørger Natasha Saxberg, der arbejder med 
corporate venture og innovation i en årrække, senest hos Maersk 
Growth, er forfatter til flere bøger om innovation og teknologi 
samt tidligere iværksætter og selvstændig. 

– Når vi bliver for optagede af noget, glemmer vi nogle gange, 
hvad det egentlig er, vi taler om. Innovation er et middel eller et 
værktøj til at gøre noget bedre end før. Det kan gradbøjes, så 
det kan omfatte både små og store forbedringer, siger Natasha 
Saxberg. 

ALLE KAN

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

Innovation er sjældent noget, der sker af sig selv, men 
noget, man kan øve sig i og forbedre med en række 
metoder. Det fortæller Natasha Saxberg, der bl.a. har 
udgivet bøger om innovation og stået bag flere star-
tups. Innovation bliver en eftertragtet kompetence.

»

INNOVATIVE

LÆRE
AT VÆRE

I
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Diversitet og deadlines giver innovation
Når man hører om innovation eller nye 
geniale løsninger på et problem, virker det 
måske som om, at nogen er blevet ramt 
af guddommelig inspiration og bum, så fik 
de en god ide. Men faktisk er innovation 
oftest resultatet af en målrettet indsats, 
hvor man dyrker det frem baseret på et 
konkret problem.

– En af de situationer, hvor jeg oplever 
den største innovation, er under hacka-
thons – workshops på en eller flere dage, 
hvor man arbejder intensivt med løsninger 
på et bestemt problem, siger Natasha 
Saxberg. 

– Jeg stod fx bag et hackathon for bl.a. 
NGO’er, designere og it-udviklere, hvor ti 
hold skulle udvikle løsninger til, hvordan 
man kunne forbedre forholdene for unge 
kvinder i Afrika. Der var en stor diversitet 
blandt medlemmerne i grupperne, og de 
havde forskellige evner og tilgange til pro-
blemløsning. Det skabte unikke bud på løs-
ninger. Samtidig betød den korte deadline, 
at de tvang løsninger frem. Der sker noget 
med ens evne til at tænke, når derer et 
tidspres. Det tvinger os alle til at ekse-
kvere, siger Natasha Saxberg.

Det er noget, alle kan lære
Evnen til at være innovativ er nu ikke for-
beholdt de få klogeste hoveder, der opfin-
der en ny løsning på et problem. Det kan 
lige så godt være en forbedret måde at 
gøre tingene på, som kommer fra en med-
arbejder, der har arbejdet med det samme 
i ti år. 

– Jeg synes, at det at være innovativ fak-
tisk er en meget struktureret proces, som 
kræver disciplin og metode. Og jeg mener 
også, at det er noget, som alle kan lære. 
Det er en kompetence som meget andet, 
siger Natasha Saxberg. 

Uanset om man skal til hackathon eller bare 
gerne vil være bedre til at se muligheder 
for at forbedre ens eget arbejde, kan man 
selv gøre noget for at blive mere innovativ. 

Ud af ekkokammeret
Først og fremmest skal man være nysger-
rig. Og man skal være ydmyg om sin egen 
viden, så man er indstillet på at lære nyt og 
opsøge ny viden. 

»

TEMA  •   INNOVATION
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– Man skal også have interesse for sin omverden. Hvilke 
startups og teknologier er der derude, som understøtter det, vi 
laver, på en anden måde? Hvad sker der andre steder i verden? 
Er der lande eller virksomheder, som er længere fremme, end vi 
er? Jeg holder fx adskillige nyhedsbreve om brancher og emner, 
der ligger op ad min egen. Det er nødvendigt at komme ud af 
ekkokammeret, hvis man vil være innovativ. Hvis man bare går 
op og ned ad folk, som har det samme verdensbillede som en 
selv, det samme syn på hvad problemerne er, og hvordan de 
skal håndteres, er det svært at få nye perspektiver og ideer, 
siger Natasha Saxberg. 

Se bare på nogle af de mest innovative forretninger i nyere tid. 
Airbnb blev ikke skabt af folk fra hotelbranchen, men af to unge 
designere og en programmør. Amazons skaber, Jeff Bezos, var 
investeringsmanager, før han skabte Amazon, der startede 
som en onlineboghandel i 1994.

Virksomheder bør belønne innovative ideer
Det er også op til virksomhederne at skabe rammerne for inno-
vation – for deres egen skyld. 

– De fleste virksomheder er stabile og generer et afkast i 
form af løn og overskud. Ofte prioriterer virksomheder det 
fremfor udvikling og nysgerrighed. Så bliver det ikke de virk-
somheder, der løser et problem på en innovativ måde. Det var 
ikke dem, der solgte isblokke, der opfandt køleskabet, og det 
var ikke hotellerne, der opfandt Airbnb, siger Natasha Saxberg. 

Og i den guldalder for startups, som vi befinder os i nu med den 
hastige teknologiske udvikling, er mange virksomheder i risiko 
for at blive overhalet af nye spillere, der kan løse opgaverne på 
en bedre måde. Som er bedre til at være innovative. 

NATASHAS EGEN EVNE
TIL INNOVATION
– Jeg tror den kommer fra, at jeg har lavet mange 
forskellige ting. Da jeg var barn, arbejdede jeg meget 
med mine hænder – spandt garn, strikkede, syede og 
fotograferede. Jeg troede, jeg skulle være designer, så 
jeg kom i lære som buntmager, og bagefter tog jeg en 
tilskæreruddannelse, så jeg kunne lave mønstre. Så 
åbnede jeg en forretning, hvor jeg syede selskabs- og 
brudekjoler og troede, at jeg skulle leve af haute cou-
ture resten af mit liv. Jeg gik ind i teknologi, fordi den 
er konstant foranderligt ligesom mode, og det kunne 
jeg godt lide. Her bevægede jeg mig ind på ledelse og 
innovation i en periode, hvor alle talte om at sætte 
kunden i centrum. Det kendte jeg til fra modeverde-
nen, og mange af de begreber, som sidenhen blev 
moderne i tech-verden, havde jeg i værktøjskassen. I 
den samme periode har jeg været i små og store orga-
nisationer og virksomheder, jeg har startet virksom-
heder selv, jeg har været selvstændig konsulent, og 
jeg har udgivet bøger og været associeret partner for 
Instituttet for Fremtidsforskning. Erfaringen betyder, 
at når jeg møder et problem, kan jeg se det fra mange 
forskellige vinkler.

NATASHA FRIIS SAXBERG …
Har arbejdet med digital vækst & innovation gennem to årti-
er, hun har stiftet flere globale startups og boet i New York i 
en årrække, hvor hun har hjulpet danske startups ind på det 
amerikanske marked. Hun har siden 2015 arbejdet med cor-
porate venture og innovation hos Maersk Growth og Atea.
Hun har været associeret partner hos Instituttet for Frem-
tidsforsking, er forfatter til “Homo Digitalis”, der kobler 
menneskets behov med digital adfærd og har desuden 
været vært på web tv-programmet ”Tech and The City” fra 
Nasdaq i New York. Natasha har siden 2015 arbejdet med 
corporate vækst og innovation og sidder i dag som Head of 
Technology hos Maersk Growth. Natasha Friis Saxberg har 
flere gange været på top 100-listen over de mest indflydel-
sesrige kvinder i Europa inden for teknologi, og er nomine-
ret som en af de 100 mest indflydelsesrige kvinder i Dan-
mark. Hun er 43 år, bor i København og har to børn. 

I
– Derfor er det vigtigt, at man som virksomhed skaber et 

miljø, der belønner innovation, og hvor det er nemt for en med-
arbejder at løse et problem. Det kræver mod hos den enkelte 
at sige, at måden, man løser en opgave på, er dum, og at man 
burde prøve noget andet. Det bør virksomheden anerkende, 
siger Natasha Saxberg og fortsætter:

– For det, man belønner, er det man får. Vil du have mere inno-
vative medarbejdere og dermed skabe bedre kundeoplevelse, 
er du nødt til at måle på det. Har du ikke en organisation og en 
ledelse, der understøtter innovation, kommer det ikke til at ske. 

Var det noget med et kursus i innovation?
Derfor bliver det vigtigt for virksomhederne i fremtiden at 
kunne balancere mellem stabil drift og innovation. Og det bliver 
det også for medarbejderne.  

– Vores samfund skal finde en måde, hvor vi uddannes i 
både innovation og drift og kan begge dele. Innovation bliver 
en evne, som bliver meget nyttig at have i sin værktøjskasse. 
Det bliver en kompetence som ledelse eller coaching, som virk-
somheder også sender deres medarbejdere på kursus i, siger 
Natasha Saxberg.  n
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NAVNESTOF

an er ikke i tvivl om, at Allan 
Jylov er ægte sønderjyde, når 
man møder ham. Det kan man 
tydeligt høre på ordstrømmen, 
når han begejstret taler om 

sine planer for fremtiden på Henne Mølle Å 
Badehotel, der er ejet af Frie.

Da Allan Jylov for 2 år siden solgte restau-
ranten og microbryggeriet ”Brøggeriet” i 
Sønderborg, lå alt åbent. Men da mulighe-
den for at lede det lille PH-designede bade-
hotel i første klitrække ved Vesterhavet 
dukkede op, var han ikke i tvivl om, at det 
var det, han ville.

– Poul Henningsen er jo en fantastisk 
mangfoldig og stor kulturpersonlighed, 
hvilket i sig selv er spændende, men enkelt-
heden, roen og økologien, der kendetegner 
badehotellet, tiltalte mig også , fortæller 
Allan Jylov, der er uddannet tjener og kok og 
altid har været drevet af udvikling.

– Jeg synes, det er en spændende bran-
che at være i, fordi man altid kan lære 
nyt og selv kan skabe sin karriere. Jeg går 
meget op i bæredygtighed, og det synes 
jeg også giver rigtig god mening på et sted 
som Henne Mølle Å Badehotel, der ligger 
lige midt i den uspolerede natur.

Går ydmygt til opgaven
Allan Jylov har mange gode ideer til at gøre 
badehotellet endnu mere velbesøgt – især 
på hverdage, hvor hotellet ikke altid er fyldt 
op. Men han er fast besluttet på ikke at 
ændre på hotellets dna og vil lade første år 
være et læringsår:

M

Godt værtskab og bæredygtighed er afgørende værdier for den nye hotelleder, 51-årige 
Allan Jylov. Han har været i restaurationsbranchen, siden han var 15, og glæder sig til at 
byde gæsterne velkommen på Henne Mølle Å Badehotel.

– Det er vigtigt for mig, at jeg lærer 
stedet og stamgæsterne godt at kende. 
Mange af gæsterne er kommet her i årevis, 
og vi skal lige finde hinanden, for jeg gør 
selvfølgelig tingene anderledes end det 
forrige værtspar og går til opgaven med 
stor ydmyghed og respekt omkring det her 
helt unikke sted. Det afgørende for mig er, 
at gæsterne stadig får den bedst mulige 
oplevelse, når de besøger badehotellet.

Allan Jylov har fokus på, at maden, der bliver 
serveret, afspejler beliggenheden. Således 
at havet, åen og naturen omkring hotellet 
er tænkt ind på tallerkenen.

– Gæsterne bor jo lige midt i det mest 
fantastiske spisekammer, og det skal vi 
selvfølgelig benytte os af, siger hotellede-
ren begejstret.

PHs fødselsdag
Allan Jylov vil dog godt løfte sløret for et 
enkelt tiltag for 2019, og det er PHs 125 års 
fødselsdag:

– Den skal vi selvfølgelig være med til at 
fejre på bedste vis med en række spæn-
dende arrangementer i efteråret med fo-
kus på kultur, mad og design, slutter han.

På hennemoelleaa.dk eller på hotellets 
facebookside kan du følge med, når de
forskellige arrangementer annonceres 
og booke ophold til den nye sæson.  n

Ny styrmand bag badehotellet

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

Den nye hotelleder, 51-årige Allan 
Jylov, glæder sig til at hilse velkom-
men til både nye gæster og de 
mange stamgæster, der er kommet 
på hotellet i årevis. Maden, der 
fremover bliver serveret, afspejler 
beliggenheden – således at havet, 
åen og naturen omkring hotellet er 
tænkt ind på tallerkenen. 

– Gæsterne bor jo lige midt i det 
mest fantastiske spisekammer, og 
det skal vi selvfølgelig benytte os 
af, siger hotellederen begejstret.



|  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.

PÅSKEOPHOLD
Sætter du pris på en god madople-
velse, så er dette påskeophold helt 
sikkert noget for dig.
Du kan vælge imellem af komme 
torsdag d. 18. april til lørdag d. 20. 
april eller fra lørdag d. 20. april til 
mandag d. 22 april (prisen er den 
samme).

Torsdag d. 18. april:
2-retters menu om aftenen.
Fredag d. 19. april:
Morgenmad, kaffe og kage og 3-ret-
ters påskemenu om aftenen.
Lørdag d. 20. april:
Ta' selv morgenbord. Derefter afrejse.
Pris
2.000 kr. pr. person. 
Medlemspris 1.400 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

VI FEJRER PHs 125 ÅRS 
FØDSELSDAG
Henne Mølle Å Badehotel er teg-
net af den danske arkitekt Poul 
Henningsen – PH (1894-1967).

Til september er det PHs 125 års 
fødselsdag, og henover efteråret 
fejrer vi det med en række arran-
gementer med fokus på kultur, 
mad og design.

Hold øje med hjemmesiden og 
hotellets facebookside, så du kan 
følge med, når de forskellige arran-
gementer annonceres.
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H
vad er trenden for tiden, og hvad kommer vi til at se 
mere af i fremtiden? Det får du nogle bud på, hvis du 
gerne vil være mere innovativ i din jobsøgning.

Tre veje til jobsøgning på nye måder:
• Videoansøgninger og præsentationer
• Større visuelt fokus i ansøgningsmaterialet
• Brug af sociale medier til synlighed og networking.

Sælg dig selv på video
Man skiller sig ud ved at turde at gøre noget andet og mere 
end blot at svare på et jobopslag. Med en videopræsentation 
har du mulighed for at skabe opmærksomhed på en ny måde. 
Det skal maks. vare ca. 2 minutter. Start med at lave en dreje-
bog og del videoen op i indledning, afsnit og afslutning og 
overvej, hvor meget plads (tid) de forskellige afsnit skal have i 
forholdet til hinanden. Har du ikke mod på at gå i krig med din 
egen smartphone, kan du nemt finde tips og assistance ved at 
google video CV på nettet.

Gør dig visuelt lækker
Layout spiller en vigtig rolle for, hvordan dit CV og ansøgning 
præsenterer sig. Tænk på, når du ser en reklame. Hvis den er 
sort/hvid og/eller blot rummer en masse tekst, så fanger den 
sjældent. Dit materiale skal derfor gerne være overskueligt sat 
op. Benyt overskrifter, punktopstillinger og luft mellem afsnit 
og begræns lange brødtekster. Prøv med lidt farve i overskrif-
ter eller felter. Du kan fx finde inspiration og kreative ideer på 
hitmedjobbet.dk.

Bliv synlig og interessant på LinkedIn
For at blive synlig på LinkedIn, skal du være opmærksom på, 
om du er søgbar for kommende arbejdsgivere og headhuntere. 
Brug relevante søgeord i headline, summary, erfaring og skills.

Vær bevidst om, hvad du deler, liker, kommenterer og udgiver. 
Det hele skal gerne støtte op om din profil inden for den faglig-
hed, du gerne vil vise en kommende arbejdsgiver. Aktivitet giver 
synlighed. Lav fx en LinkedIn kampagne. Dvs. du laver nogle 

Du kommer ikke udenom sociale medier og digitale værktøjer, hvis du vil være innovativ 
i din jobsøgning. Her får du inspiration til, hvordan du bliver mere synlig og skarpere på at 
skabe opmærksomhed og netværk.

Nytænk din jobsøgning

AF MARIE KROMPHARDT, KARRIERERÅDGIVER
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TEMA  •   INNOVATION
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opslag, hvor du fortæller om noget, der kunne være spænden-
de for en læser og viser dit kompetenceområde. I forlængelse 
af dit opslag skriver du, at du gerne vil drikke en uforpligtende 
kop kaffe.

Og så skal der netværkes. Man skal turde at skrive direkte til 
relevante personer i ens netværk. Fortælle dem kort, hvordan 
man kan skabe værdi for dem og spørge til et uforpligtigende 
kaffemøde. Man kan også skrive i e-mailen, om de kender 
nogen, der kunne være relevante at tale med. 

Er du jobsøgende, kan du med fordel lave et opslag ud til hele 
dit netværk. 

I Frie vil vi rigtig gerne hjælpe dig mere detaljeret med, hvordan 
du kan tænke nyt i din jobsøgning og bruge LinkedIn. Kontakt 
os på tlf. 63 13 85 50 og book en tid hos din karriererådgiver.  n

3 GODE RÅD TIL 
INNOVATIV 
JOBSØGNING

  Vær modig og prøv dine ideer af.

 Vær synlig. 

 Vær aktuel. 

 Vær relevant.

 Hav mere fokus på modtager end dig selv i dit 
materiale. Virksomheder vil typisk gerne høre 
om, hvordan du kan hjælpe med at nå deres mål 
og om, hvordan du kan løse deres udfordringer 
og skabe resultater hos dem. Brug et meget 
direkte sprog og vis selvtillid. Eksempelvis: "I vil 
opleve mig som innovativ, fordi…"

 Brug de sociale medier. 

 Brug dit netværk som smutvejen til et kaffe-
møde eller en jobsamtale. 

 Vær modig og kontakt dem, du gerne vil tale 
med. 

Kære Netværk

Jeg har brug for jeres hjælp.
Jeg er en stærk XX profil fra XX (landsdel), og jeg er 
på udkig efter mit næste job.
Mine kerne kompetencer ligger inden for XX og XX.

Kunne det være gensidigt interessant at mødes til 
en uforpligtigende kop kaffe med dig eller en, du 
kender, så sig endelig til.
Telefonnummer, mail.

Med venlig hilsen XX

Eksempel:

I
LinkedIn webinar til dig

Vær med på vores webinar ”Kickstart din jobsøgning på 
LinkedIn”, som afholdes i maj, september og november.

Læs mere og tilmeld dig på frie.dk.

1

2

3

Marie Kromphardt er den del 
af Fries team af karriererådgi-

vere og konsulenter, der står 
klar til at hjælpe dig med, at 
tænke nyt  i din jobsøgning.
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TEMA  •   INNOVATION

VORES KOLLEGA ER EN  

Der er mange gevinster ved at lade en robot overtage de ensformige kontoropgaver, 
men de menneskelige ressourcer er stadig uundværlige, fastslår Christoffer Pedersen, 
statsautoriseret revisor hos Baker Tilly.

anuelt tastearbejde er res-
sourcekrævende, og hos en 
revisionsvirksomhed som 
Baker Tilly, der arbejder med 
store mængder data, kostede 

det mange ressourcer at behandle data 
manuelt. Jo flere data, man taster, jo stør-
re er risikoen også for fejl. Samtidig åbner 
teknologien for større effektivisering, så 
de menneskelige ressourcer kan bruges 

til mere værdiskabende arbejde. Det blev 
starten på at få afdækket nye muligheder 
for virksomheden.

Løsningen blev en kontorrobot, eller en 
såkaldt RPA løsning. 

– Robotic Process Automation – eller 
bare RPA - er reelt set et stykke software, 
som interagerer på tværs af flere syste-
mer og kopierer de menneskelige arbejds-

gange – en avanceret form for makro, som 
mange kender det fra fx Word/Excel, for-
klarer Christoffer Pedersen, der har været 
med til at implementere kontorrobotten 
på sin egen arbejdsplads, Baker Tilly, der 
nu også tilbyder konsulentrådgivning til 
andre virksomheder, der er interesserede 
i at sætte strøm til flere af deres arbejds-
processer.

M
AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

ROBOTTER MED STORT POTENTIALE
Automatisering og kunstig intelligens er i stand til at erstatte
40 procent af danskernes arbejdstimer på kontor.
Kilde: McKinsey og Innovationsfonden, april 2017
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VORES KOLLEGA ER EN  

ROBOTTER MED STORT POTENTIALE
Automatisering og kunstig intelligens er i stand til at erstatte
40 procent af danskernes arbejdstimer på kontor.
Kilde: McKinsey og Innovationsfonden, april 2017

Klarer opgaverne hurtigt og fejlfrit
Der er mange både økonomiske og kva-
litetsmæssige gevinster ved at overlade 
ensformigt arbejde til en kontorrobot, og 
hos Baker Tilly har kollegerne taget godt 
imod teknologien. De har nemlig fået en 
digital ”sekretær”, der ikke har noget imod 
at tage sig af alle de trivielle, ensformige 
og mindre værdiskabende opgaver, som 
de fleste synes er kedelige. En opgave, 
som før kunne tage en studentermed-
hjælper 1,5 time at behandle, tager kun 
11 minutter for kontorrobotten, og fejl-
procenten er 0, og det er med til at højne 
kvaliteten af Baker Tillys rådgivning.

- Fordelen ved en kontorrobot, som 
den vi har i Baker Tilly, er at den er intuitiv 
at programmere, hvilket har gjort, at alle 
medarbejdere kan komme med forslag til 
andre processer, hvor de kan se en for-
del i at lade robotten assistere. Da vores 
deltidsbogholder fandt nye udfordringer, 

stod vi og manglede arbejdskraft, men 
mange af processerne kunne vi auto-
matisere, og derfor var det oplagt at 
lade kontorrobotten tage over. Den kan 
arbejde døgnet rundt, den udfører arbej-
det fejlfrit, og det frigiver tid, som så kan 
bruges til mere værdiskabende opgaver, 
som ikke kan automatiseres, forklarer 
Christoffer Pedersen. 

Baker Tilly har efterfølgende ansat en 
medarbejder med fokus på kundeopgaver 
og rådgivning, som fx digitalisering af 
forretningsgange og processer pga. kun-
dernes store interesse i mere smarte og 
tidsbesparende løsninger.

Ingen grund til at frygte robotten
Netop det, at tiden kan bruges mere 
effektivt på andre værdiskabende opga-
ver i virksomheden, mener Christoffer 
Pedersen er vigtigt at understrege. For 

I

HVAD ER EN KONTORROBOT?

En kontorrobot er et stykke soft-
ware, der efterligner en medarbej-
ders administrative opgaveløsning. 
Det sker på tværs af IT-systemer og 
dokumenter, den kan tilgå ved hjælp 
af mus og tastatur.

Kontorrobotter behøver ikke at 
være en dyr investering, da med-
arbejderne selv kan være med til at 
udvikle og vedligeholde dem, i takt 
med at virksomhedens processer 
udvikles.

Christoffer Pedersen er uddannet revisor og
har været med fra begyndelsen af Baker Tillys

kontorroboteventyr. Nu rådgiver han også 
andre virksomheder, der vil samme vej.

»
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med den rette efteruddannelse og omstil-
lingsparathed kan kontorrobotter både 
skabe vækst og nye stillinger:

- Fordelen ved de intuitive robotter, 
som den vi har, er, at den løbende kan ud-
vikles og udvides til at løse flere opgaver 
uden ekstraomkostninger til konsulenter, 
fordi medarbejderne selv kan oplære ro-
botten. Det er dem, der kender proces-
serne, der bedst kan programmere den, og 
det kan alle lære, uden at man behøver at 
være et teknisk geni. Så hvis man er åben 
for at lære nyt, så kan robotten være med 
til at skabe job fremfor at afvikle dem.

Spring på toget
Hvor det tidligere primært var et fæno-
men i bankerne, får flere og flere virksom-
heder i disse år øjnene op for fordelene 
ved at have en robotkollega, og det er 
også med til at skærpe konkurrenceev-
nen, at mange arbejdsprocesser bliver 
højnet og de menneskelige ressourcer i 
stedet bruges på at skabe værdi og udvik-
ling i virksomheden.

- Teknologien er i fuld gang med at for-
vandle vores hverdag. Mange har svært 
ved at overskue den forandring, det er at 
digitalisere deres arbejdsgange, og du kan 
godt vælge at blive stående på perronen, 
men toget kører alligevel! Derfor anbefa-
ler vi vores kunder at være på forkant og 
sørge for at give deres medarbejdere den 
nødvendige efteruddannelse. Det giver 
de bedste forudsætninger for fremtiden. 
Samtidig skal vi også huske på, at når det 
handler om at tænke nyt og tage særlige 
hensyn, så kan den menneskelige hjerne 
ikke erstattes, konstaterer Christoffer 
Pedersen.  n

Eksempler på kontor-
robottens opgave:
Kontorrobotten kan søge i dokumenter, finde oplysninger på nettet, lave 
beregninger, håndtere data, sende mails, og kun fantasien sætter græn-
ser for, hvilke opgaver en kontorrobot kan automatisere for dig, fx: 

•  Kontrol af input og output. 

• Integration mellem systemer, rykkerprocedurer, afstemninger, løn-
håndtering m.m. 

•  Rapportering, datavask og behandling af større datamængder. 

•  Behandling af mails. 

•  Ordre og -salgsoprettelse, fakturering m.m. 

•  Overholdelse af hvidvaskreglerne, overvågning, brancheanalyser m.m.

1. Tildeling af IT-rettigheder.

2. Oprettelse og opdatering af medarbejderdata.

3. Udfærdigelse af diverse rapporter, statistikker og analyser (salg, fra-
vær, performance mv.).

4. Oprettelse/opdatering af kundedata.

5. Validering af data.

6. Strukturering af data. 

7. Udsendelse af materiale til kunder/internt i organisationen.

8. Indberetninger og registreringer.

9. E-mail håndtering/administration.

»
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I Frie gør vi vores bedste 
for at tænke innovativt til 
gavn og glæde for med-
lemmerne. Vores fokus 
på den enkelte resulterer 
typisk i merværdi for alle. 

I

Innovativt fokus i Frie
er til glæde for alle

Frie arbejder vi både med Lean og 
innovation, men det er ikke to ting, 
der går hånd i hånd. Lean er med til 
at frigøre ressourcer, som vi i anden 
sammenhæng kan bruge på innova-

tive tiltag.

Når de ressourcer, vi bruger for at løse 
en opgave i Frie udnyttes på en innova-
tiv måde, skaber vi bedre resultater med 
større gevinst og glæde for medlem-
merne.

Dialog og viden betyder meget
I Frie har vi gennem mange år haft et 
stort fokus på det enkelte medlem og 
taget udgangspunkt i ham eller hende via 
en god og konstruktiv dialog. Det bidrager 
til, at vores medlemmer får noget eks-
tra ved at være medlem i fagforeningen, 
a-kassen eller som lønsikret hos Frie.

I Frie fokuserer vi på tværs
Tværgående samarbejde – arbejde på 
kryds og tværs – er en super måde at 
bringe de forskellige kompetencer blandt 

medarbejderne i spil på en konstruktiv 
måde til gavn og glæde for både medar-
bejdere, og i sidste ende, også medlem-
mer.

En god relation betyder alt
De positive og konstruktive relationer 
vi har med vores medlemmer, både i den 
svære situation, men også i mere socia-
le sammenhænge som fx til et af vores 
medlemsarrangementer, er vigtige for 
den måde, vi udvikler os på i Frie. Det er i 
bund og grund kernen i den innovative til-
gang til vores medlemmer, at vi interesse-
rer os for deres behov.

Den store medlemstilfredshed vi har i 
Frie, er ret unik. På Trustpilot fortæller 
vores medlemmer om deres vurdering 
af Frie og udtrykker, hvor tilfredse de er 
med os. Derfor kan vi med stolthed sige, 
at vi er Danmarks bedste fagforening og 
a-kasse – hvis vi ikke selv skal sige det. n    

AF FINN D. AALESTRUP, FORMAND

På Trustpilot fortæller vores medlemmer om deres vurdering 
af Frie og udtrykker, hvor tilfredse de er med os. Derfor kan 
vi med stolthed sige, at vi er Danmarks bedste fagforening 
og a-kasse – hvis vi ikke selv skal sige det.
Finn D. Aalestrup

“

DET FRIE ORD
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Uanset hvilken type virksomhed, du er i,
så er det en god idé at forberede sig godt 
til lønsamtalen. Her får du gode råd til at 
forhandle en lønstigning, der modsvarer 
dine kompetencer, kvalifikationer og
resultater.

TIPS TIL LØNSAMTALEN

or at få det mest optimale ud af din lønforhandling bør 
du kigge på, hvad der er sket siden sidste lønsamtale.
Sæt dig ned og skab overblik over årets forløb. Det kan 
du gøre ved at svare på følgende spørgsmål:

•  Har du fået flere arbejdsopgaver? 

•  Har du fået andre ansvarsområder?
 
•  Er du blevet bedre til jobbet?

•  Har du skabt bedre resultater? 

•  Har du taget uddannelse/kurser, der har løftet din
  kompetencer? 

•  Gør du noget, som andre ikke gør? 

•  Er du omstillingsparat i forhold til forandringer i jobbet? 

F

LØN

AF KARRIEREFOKUS

Når du har forberedt dine eksempler ved at vise den værdifor-
øgelse, der er sket siden sidste samtale, så er det tid til at for-
berede sig på, hvad du gerne vil have i lønposen. 

Som inspiration kan du undersøge lønstatistikker på nettet eller 
bruge Frie som sparringspartner. Men husk at være forberedt på, 
at det ikke er sikkert, du får det, du ønsker. Derfor er det en god 
idé at overveje andre personalegoder, der har værdi for dig. Det 
kan eksempelvis være arbejdsgiverbetalt pension, mere ferie, 
reduktion i arbejdstimer, fleksible arbejdstider, uddannelse eller 
andre frynsegoder, hvis du er interesseret i det. 

Klar til samtalen 
Som udgangspunkt er det en god idé at lade din leder spille ud, 
men din leder kan også finde på at overlade initiativet i samtalen 
til dig. 

Under samtalen gennemgår du dit oplæg og fremhæver, hvordan 
du giver værdi for virksomheden. Du må gerne tage styring på 
samtalen, men efterlad et spillerum for dialog. 

Efter gennemgangen af dit oplæg begynder det svære: at nå
til enighed.

– når du selv skal forhandle løn

Som inspiration kan du undersøge lønstatistikker på nettet 
eller bruge Frie som sparringspartner. Men husk at være for-
beredt på, at det ikke er sikkert, du får det, du ønsker. Derfor 

er det en god idé at overveje andre personalegoder.



TIPS TIL LØNSAMTALEN
Som udgangspunkt behøver du ikke tage et nej som nej, men 
mere som forhandlingsoplæg. Du skal med andre ord droppe 
flinkeskolen og finde din indre købmand frem. Hvis du har 
svært ved det, så husk, at mange ledere faktisk respekterer og 
anerkender, at medarbejdere viser, hvad  de er værd, så længe 
de forbliver positive og rolige på trods af uenighed. 

Hvis du ikke får en forhandling, du er tilfreds med, er det vigtigt 
at kigge fremad. Afstem med din leder, hvad du kan gøre for at 
opnå den tilsigtede lønstigning næste år. Hvad kræver det af 
dig i handling og resultater?  n

Kontakt karrierefokus på tlf. 63 13 85 50, hvis du ønsker
hjælp til din lønforhandling.

1.  Din lønsamtale foregår hele året og ikke kun 
lige inden selve samtalen. 

2.  Nedskriv undervejs dine præstationer – kon-
kret med eksempler.

 
3.  Vær synlig om det, som du bidrager med hele 

året. 

4.  Forbered dig godt og lav oplæg. 

5.  Fokuser på den værdi, som du tilfører i dit 
daglige arbejde. 

6.  Undersøg lønniveau. 

7.  Forbered dit mål – løn, pension, arbejdsfor-
hold, uddannelse, personalegode m.m. 

8.  Vær ambitiøs, men realistisk. 

9.  Indgå aftale om, hvad du kan gøre for at få en 
stigning næste gang. 

10.  Hold en god mine og bær ikke nag – I skal sta-
dig arbejde sammen.

10GODE RÅD 
TIL DIN
LØNSAMTALE
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Opholdskravet tvang Bente
til privat forsikring
51-årige Bente Mikkelsen Pahus, der sidste år vendte hjem efter 11 år i USA, føler sig som 
andenrangsborger i Danmark, fordi hun nu er tvunget ud af a-kassesystemet og i stedet 
må tegne privat forsikring mod arbejdsløshed.

FORSIKRING

or Bente Mikkelsen Pahus var ny-
heden om regeringens opholds-
krav som en spand koldt vand 
i hovedet. Hun har rejst meget 
rundt i verden og i de sidste 11 år 

boet i USA og haft forskellige lederstillin-
ger i en række non-profit-organisationer. 
Sidste år vendte hun tilbage og arbejder 
nu som leder for Mission Afrika Genbrug. 

– Da jeg vender hjem til Danmark, be-
gynder jeg selvfølgelig at betale til a-kas-
se med det samme. Jeg var forberedt på 
karensperioden på et år. Det synes jeg, 
er helt ok, når man har været ude af sy-
stemet. Men at jeg nu kommer til at stå i 
en situation, hvor jeg ikke kan forsikre mig 
økonomisk gennem a-kassesystemet i de 

næste 7 år, synes jeg er dybt urimeligt, 
siger Bente Mikkelsen Pahus.

”Du hører ikke til”
Det skuffer hende at blive mødt af følel-
sen af ikke at høre til i sit fædreland, 
når man vender hjem igen, fordi det for 
mange er en svær situation at stå i. Det 
kender Bente Pahus både fra sig selv og 
fra netværksgruppen ”Hjemvendte piger”, 
hun er en del af på Facebook.

– Af forskellige årsager står man i en 
situation, hvor man gerne vil hjem igen, 
og det griber ind i ens hverdag. Det er en 
svær overgang at komme tilbage, finde 
nye venner og etablere sig, og derfor gør 
det ondt, når man som dansk statsborger 
bliver mødt af nogle politikere, der siger: 

Du skal ikke regne med at få hjælp her. 
Mit land vender mig ryggen, og jeg føler 
mig pludselig nationsløs. Det er meget 
udansk og har en psykisk pris, konstaterer 
Bente Mikkelsen Pahus.

Ingen hjælp fra a-kassen i 7 år
Bente har aldrig været arbejdsløs i læn-
gere tid og regner heller ikke med at blive 
det, men det er en ubehagelig tanke at 
kunne blive tvunget ud i en tilværelse, 
hvor man hverken kan betale sine faste 
udgifter eller tage et boliglån de næste 
7 år.

– Jeg er 51 år og er fuldt arbejdsdygtig, 
så det er jo ikke fordi, jeg er ramt lige nu, 
men jeg forstår ikke, hvorfor politikerne 
mener, det er nødvendigt at holde os 

F
AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN • FOTO: JESPER RAIS

Jeg er glad for, at jeg kan tegne Fri Lønforsikring hos Frie. Det er et fantastisk alternativ til mig 
og alle andre, der bliver presset ud af a-kassesystemet. Jeg har bare ikke valgt frivilligt at stille 
mig udenfor det statslige system. Det er jeg blevet tvunget til.
Bente Mikkelsen Pahus

“
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ude af systemet i 7 år. Jeg har været i 
Danmark i et år nu, men har stadig 6 år 
tilbage. Dvs. at jeg er 57 år, før jeg kan få 
a-kasse igen.

Reddet af privat lønforsikring
Det var gennem sin netværksgruppe, at 
Bente Mikkelsen Pahus fik nys om, at det 
var muligt at sikre sig på anden vis ved 
at tegne Fri Lønforsikring hos Frie – helt 
udenom a-kassesystemet.

– Jeg er glad for, at jeg kan tegne Fri 
Lønforsikring hos Frie. Det er et fanta-
stisk alternativ til mig og alle andre, der 
bliver presset ud af a-kassesystemet. 
Det er godt, der findes flere muligheder, 
og at man selv kan træffe de valg, der 
passer bedst til ens egen situation. Jeg 
har bare ikke valgt frivilligt at stille mig 
udenfor det statslige system. Det er jeg 
blevet tvunget til. Jeg synes, der er nogle 
etiske spørgsmål, politikerne bør stille 
sig selv som fx: Hvad er det, vi signale-
rer med opholdskravet? Er det, at hvis 
man har sagt farvel til Danmark over en 
længere årrække, så vil den danske stat 
helst have, at man bliver væk? Så er den 
store viden og erfaring, man har samlet 
ligegyldig for Danmark. Så for alle, der 
påtænker at rejse ud, og måske risikerer 
at finde en ægtefælle ude, bør devisen 
være: Det er en dårlig ide. Bliv hjemme – 
og det er virkelig ærgerligt, siger Bente 
Mikkelsen Pahus.  n

I

HVAD ER OPHOLDSKRAVET?

Opholdskravet betyder, at du skal opfylde et opholdskrav enten her i landet (inkl. 
Grønland og Færøerne) eller i et andet EØS-land for at få ret til dagpenge. 
Opholdskravet gennemføres gradvist frem mod 2021, hvor du skal have haft bo-
pæl her i landet eller i et andet EØS-land  i mindst 7 år ud af de seneste 12 år.

• I 2019 er opholdskravet 5 år inden for 12 år.
• I 2020 er opholdskravet 6 år inden for 12 år.
• I 2021 er opholdskravet 7 år inden for 12 år.

Opholdskravet skal opfyldes første gang, du skal have ret til dagpenge, og så igen 
når du har genoptjent en ny dagpengeret.

Hvis du allerede har en dagpengeret 1. januar 2019, skal du først opfylde opholds-
kravet, næste gang du skal have en ny ret til dagpenge.

- Jeg er 51 år og er fuldt arbejdsdygtig, så det er jo ikke 
fordi, jeg er ramt lige nu, men jeg forstår ikke, hvorfor 
politikerne mener, det er nødvendigt at holde os ude 
af systemet i 7 år. Jeg har været i Danmark i et år nu, 
men har stadig 6 år tilbage. Dvs. at jeg er 57 år, før jeg 
kan få a-kasse igen, siger Bente Mikkelsen Pahus
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Ny rabataftale: Tag til Jesperhus
og få en oplevelse for hele familien
Jesperhus er en af Danmarks 
største feriecentre med til-
hørende forlystelsespark. 
Tag familien med og få op-
levelser, der matcher alle 
aldre.

MEDLEMSTILBUD

år I bor i Jesperhus, har I fri adgang 
til hele parken, Hugos Badeland 
og nyheden Zik og Zaks Abeland. 
I parken er hele 6.000 m2 over-
dækket med Hugoland, Junglesti, 

4D-biograf og Zoo. Desuden finder I et 
stort udendørs legeland med forlystelser 
og aktiviteter. Til de voksne er parken 
fyldt med de smukkeste bede, vandfald 
og blomsterfigurer.

På feriecenteret kan I overnatte i tema-
hytter, feriehuse, telte og campingvogn. 
Her er også aktiviteter for enhver. Bl.a. 
fiskesø, togtur, bowling, lasergame og 
havfruesvømning. Jesperhus er også 
kendt for sine mange shows, som er 
meget populære blandt børn og de fleste 
voksne. 

Book for min. 2.500 kr. på jesperhus.dk 
og spar min. 600 kr.

Vild med veteranbiler? Kom til et brag af en sæsonåbning
i Blomsterparken

Jesperhus afholder d. 11. maj 2019 kl. 10.00-16.00 
officielt åbning af Blomsterparken.  Det sker med 
kæmpe udstilling af flere hundrede veteran-
biler. I 2018 var der 536 flotte veteranbiler 
udstillet i Danmarks smukkeste omgivel-
ser, men i år er der 10 års jubilæum for 
Veteranåbningen, så der forventes
endnu flere tilmeldte biler.

Se mere om arrangementet på Jesperhus’ 
Facebookside under Begivenheder. 

Husk at fremvise rabatbevis på 
mobilen ved ankomst til Jesperhus. 

Læs mere om rabatten på frie.dk/
medlemstilbud/rabataftaler.

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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Nytænkning, forbedring af det eksisterende og motivation af medarbejdere – innovation 
kommer i mange former.

Hvordan er du innovativ?

Pia Jensen, 37 år, proceschef
Hvad betyder det for dig at være innovativ?
Det betyder alt og er også derfor, at jeg uddannede mig til procesingeniør. Det ligger i mig at 
se ting på nye måder og optimere – også derhjemme.

Bidrager du til innovation – og i så fald hvordan – når du er på arbejde?
Mit fokus er på Industri 4.0, som blandt andet handler om at udnytte sensorer og de data, 
som de indsamler fra maskiner i produktionen. Jeg opfinder ikke teknologierne, men jeg ser 
mulighederne i, hvordan den virksomhed, hvor jeg er ansat, kan udnytte dem. En pointe i den 
sammenhæng er, at udviklingen skal være realistisk. Det nytter ikke, at innovationen stikker 
af – økonomien skal kunne følge med.

Ole Fich, 44 år, leder af finansafdeling
Hvad betyder det for dig at være innovativ?
Det betyder meget i forhold til at være konkurrencedygtig som virksomhed. Der er et kapløb 
om at levere den bedste kvalitet til de laveste omkostninger og til tiden. Innovation er vejen 
til at vinde det kapløb.

Bidrager du til innovation – og i så fald hvordan – når du er på arbejde?
Jeg får selv ideer til at gøre ting på nye måder, men primært ser jeg det som min rolle at moti-
vere medarbejderne til at innovere. Jeg opfordrer for eksempel til, at de blander sig i ting, som 
de ikke ved noget om og udfordrer den tekniske organisation. Gerne ved at de stiller ‘dumme 
spørgsmål’. Det er nemmere at udfordre noget, når man ikke er ekspert i det.

Det handler mere om at være åben og se mulighederne i den innovation, som andre laver.
Det kan være svært at omstille sig, når man har gjort tingene på samme måde i mange år.
Men jeg synes, at jeg er rimelig hurtig til det.
Torben Tappe

“

AF SØREN FREDERIKSEN, CONTEXT MEDIA

TEMA  •   INNOVATION



Frie 01  •  2019  |  35

Malene Højrup Møller,
48 år, lærer
Hvad betyder det for dig at være 
innovativ?
Det er en måde at gøre undervisnin-
gen sjov og udfordrende. Både for 
eleverne og mig selv. Det er vigtigt at 
tænke nyt, ellers bliver det kedeligt 
og uinspirerende.

Bidrager du til innovation – og i så 
fald hvordan – når du er på arbejde?
Eleverne har et ugeprojekt, som hand-
ler om innovation. I det hele taget er 
den skole, hvor jeg arbejder, meget 
projektorienteret, og der handler det 
om at finde nye og spændende pro-
blemstillinger til projekterne. Også for 
at tale til de elever, som måske ikke 
er så gode til den traditionelle skole. 
Nytænkningen er i høj grad et team-
work. Vi er gode til at tale hinanden
op til gode ideer.

Torben Tappe,
55 år, CTP-grafiker
Hvad betyder det for dig at være 
innovativ?
Det er ikke noget, som fylder meget. 
Det handler mere om at være åben og 
se mulighederne i den innovation, som
andre laver. Det kan være svært at 
omstille sig, når man har gjort tingene 
på samme måde i mange år. Men jeg 
synes, at jeg er rimelig hurtig til det.

Bidrager du til innovation – og i så 
fald hvordan – når du er på arbejde?
Jeg har fundet nogle nye vogne til 
produktionen, så ryggen bliver skå-
net, når vi løfter. Der var andre, som 
gik i gang med at undersøge mulig-
hederne, men jeg foreslog, at jeg 
skulle stå for det, fordi det er mig, 
som bedst ved, hvordan de skal bru-
ges i praksis.

Morten Hansen, 44 år, finmekaniker
Hvad betyder det for dig at være innovativ?
Det betyder alt og er en kæmpe motivation. Det betyder, at jeg her, 23 år efter at jeg blev ud-
lært, stadig er lige motiveret, når jeg går på arbejde. Når jeg får en opgave, forventes det, at jeg 
kan løse den på en innovativ måde, og det er også en del af kulturen på min arbejdsplads. Vi er 
gode til at lære af hinanden og få nye ideer sammen.

Bidrager du til innovation – og i så fald hvordan – når du er på arbejde?
Ja, dagligt. Det kan både være udvikling af prototyper og forbedring af noget eksisterende. 
Innovation kan sagtens være at gøre det gamle bedre. Jeg skal være lidt af en ‘Ole Opfinder’ i
mit arbejde, og det kan være både produktet og samleværktøjerne til det, som jeg er med til
at udvikle.

Britt Christiansen,
42 år, praktikkoordinator 
Hvad betyder det for dig at være 
innovativ?
Det betyder meget, og jeg kan også 
se på de personlighedstest, som jeg 
har taget gennem årene, at jeg bliver 
mere og mere fokuseret på nytænk-
ning og udvikling. 

Bidrager du til innovation – og i så 
fald hvordan – når du er på arbejde?
For mig handler innovation om men-
nesker. Hvordan jeg kan få dem til 
at flytte sig fagligt og som perso-
ner. Det behøver ikke altid at være 
store ting. Det kan for eksempel 
være, hvordan vi skal kommunikere 
med dem via SoMe, eksempelvis 
Instagram, når vi laver events, i 
stedet for at sende en lang e-mail. 
Derudover er der den innovation, 
som handler om at optimere proces-
ser og gøre ting smartere.
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Meget mere end
bare penge i banken
Den 1. februar 2019 fyldte vores forsikringsselskab 10 år. 
Som navnet indikerer, er Fries identitet at give valgfrihed 
til den enkelte. 

g det var netop den tanke, der 
var afsættet til at etablere et 
forsikringsselskab, som skulle 
tilbyde private lønsikringer. Vi 
brugte vores ekspertviden om 

arbejdsløshed til at skabe nye mulig-
heder for dækning uden at være om-
fattet af en kompliceret lov og regelsæt, 
som kendetegner a-kassesystemet på 
godt og ondt. 
 
En af de store forskelle var ideen om, at 
tiden i opsigelsesvarslet fra arbejdsgive-
ren kunne udnyttes på en bedre måde. 
Med en karriererådgiver ved sin side 
fik man pludselig hjælp og sparring fra 
den 1. dag, efter opsigelsen var modta-
get. Det gav mere tid til at finde et nyt 
job og måske helt undgå at blive ledig. 
Forsikringstageren fik nemlig en profes-
sionel sparringspartner fra starten. 
 
Mange har fortalt, hvor rart det var at få 
hjælp i en periode, som ofte er fyldt med 
usikkerhed. Lønsikring blev på den måde 
værdiskabende på flere planer, fordi 
produktet kan mere end udelukkede at 
dække et økonomisk tab ved ledighed.

Denne tanke har vi gennem årene udvik-
let, og i dag er karriererådgivningen ikke 
kun knyttet til opsigelsessituationen. 
Vi hjælper hver dag forsikringstagere, 
der allerede er i job, men som på en 
eller anden måde har brug for sparring 
i arbejdslivet. Det kan være i form af 
personprofilanalyser, stresshåndtering, 
hjælp til at skrive en ansøgning, hvis man 
gerne vil skifte job. Det kan også være en 
snak om, hvordan man holder sine kom-
petencer ved lige, eller hvordan man får 
det bedste ud af en lønsamtale. 

Kort sagt – vi er med dig i alle situationer 
af dit arbejdsliv og sikrer, at du har en høj 
arbejdsmarkedsværdi, og det giver tryg-
hed, langt ud over pengene hver måned, 
hvis uheldet er ude. 
 
Arbejdsmarkedet ændrer sig i disse år 
med lynets hast, og der står en hel ny 
generation af lønmodtagere klar. Behov 
og krav til arbejdsløshedsforsikringer 
ændrer sig derfor også. Vi arbejder hele 
tiden på at have de bedste, individuelle 
løsninger – så vi stadig kan levere valgfri-
hed til den enkelte.  n

O
AF HENRIETTE LØWE-MADSEN, FORSIKRINGSKONSULENT

FAKTA
om lønsikring

3.300
forsikringstagere har
anmeldt en opsigelse
siden 1. februar 2009.

126 mio.
Vi har udbetalt 126 mio.

til vores forsikringstagere
siden 1. februar 2009.

Job eller ledig
Vi hjælper vores for-
sikringstagere i job

før ledighed.

Bedst i test 
I 2017 blev vi kåret som

Bedst i Test af
magasinet Tænk Penge.

Forsikring
Vi tilbyder to slags løn-

sikringer. En supplerende
lønsikring, som er et

supplement til a-kassen og
Fri Lønforsikring, som er

en 100 % privat lønforsikring, 
hvor du ikke er medlem

af a-kassen. 

Opholdskrav
Er du omfattet af

opholdskravet, kan du
tegne Fri Lønforsikring. 

FORSIKRING
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Flere end 300 medlemmer mødte op, da Frie slog dørene 
op til nytårskur i København og Vejle. En spændende af-
ten med musiske indslag og underholdende anekdoter fra 
hovedtaler Søren Pind. 

Der var lagt op til bobler og lækkerier for både gane og øregang 
til nytårskuren, der blev afholdt i både København og Vejle den 
8. og 10. januar med ex-politikeren Søren Pind som aftenens 
hovednavn.

Musikalsk forret
Efter direktør Jesper Wengels velkomst og perspektiver på et 
nyt spændende år for Frie med fokus på større synlighed, blev 
scenen indtaget af den unge upcoming musical-stjerne Oliver 
Polin fra Musical Akademiet i Fredericia. Han forkælede de vel-
oplagte tilhørere med fortryllende sange fra kendte og mindre 
kendte musicals lige fra Seebach til Tarzan. 

Politik og personlighed
Det var under stor applaus, at trækplasteret Søren Pind tog over 
for at fortælle sin indlevende beretning om alt fra barndom til 
karriereliv. Om at være Danmarks yngste borgmester og om 
hvorfor, det var på høje tid at træde ud af politik, da han gjorde 
det. Han ville, med egne ord, være sikker på ikke at ende som en 
gammel sur mand i et folkestyre uden folk.

Tiden fløj afsted, mens en lind strøm af anekdoter, krydret 
med lidt skønsang og andre humoristiske indfald, flød fra afte-
nens hovedperson, og det var nogle glade medlemmer, der tak-
kede af efter nytårskuren.

– Jeg kom for at høre Søren Pind, selv om jeg har hørt ham før. 
Han har så mange finurlige og underholdende fortællinger. Han 
taler lige fra hjertet, og det kan mærkes, sagde Addie Falkenberg 
fra København, der havde nydt aftenens forskellige indslag.  n

Fries Nytårskur
blev en stor succes

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

Fries direktør Jesper Wengel ses her sammen
med aftenens hovedtaler Søren Pind.

Nytårskuren bød på bobler og 
lækkerier krydret med under-

holdende anekdoter fra Søren Pind.
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Her finder du os ...

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

Åbningstider  pr. 1. april
Man. - ons. kl. 8-16 
Tors. kl. 8-17

Fre. kl. 8-15

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

på forhånd. 

Klik ind på
frie.dk

FAGLIGE NOTER

Kan jeg selv bestemme,
hvornår jeg vil holde ferie?
Den søde ferietid er på vej … Måske har 
du allerede planlagt ferien? Om du har 
ret til at bestemme din feries placering, 
afhænger af, om du er i arbejde eller er 
ledig. Her kan du læse mere om, hvilke 
rettigheder du har i forbindelse med
placering af din ferie.

Hvis du er i arbejde
Er du i arbejde, og ønsker du at holde 
ferie, skal dette aftales med din arbejds-
giver. I dette tilfælde er det ferieloven, 
der fastlægger, hvornår din ferie kan 
placeres.

Din arbejdsgiver skal dog så vidt muligt 
forsøge at placere din ferie efter dine 
ønsker.

Hvis du er ledig
Er du ledig, er det helt op til dig, hvor-
når du vil placere din ferie. Du skal blot 
huske at give dit jobcenter besked se-
nest 14 dage før din feries begyndelse. 
Når du gør det, kan jobcenteret ikke 
indkalde dig til møder, og du undgår 
karantæne fra a-kassen.

Du skal også informere dit jobcenter, 
når du vil holde den ferie, du selv har 
optjent.

Skal du have feriedagpenge under din 
ferie, skal a-kassen have besked om 
dette senest på den første feriedag.

Du kan give jobcentret besked via 
Jobnet.dk.
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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 Efterlønsordningen fylder 40 år

Kender du en, der bliver
færdig med sin uddannelse
i 2019?

Nye
åbningstider

i Frie
Fra april måned holder Frie åbent 
fem timer længere end tidligere, for 
at gøre det nemmere for medlem-
merne at få svar.

Du kan ringe til os på tlf. 63 13 85 50 
eller besøge os på hovedkontoret, 
Overgade 24, 5000 Odense C fra 
april 2019 i tidsrummet:

Mandag: Kl. 8.00-16.00
Tirsdag: Kl. 8.00-16.00
Onsdag: Kl. 8.00-16.00
Torsdag: Kl. 8.00-17.00
Fredag: Kl. 8.00-15.00

Du kan også besøge vores hjem-
meside frie.dk. I menuen "Find svar" 
kan du dykke ned i vores virtuelle 
videnscenter og få svar på spørgs-
mål om alt fra dagpenge til ansæt-
telsesvilkår og dit medlemskab.

Som færdiguddannet kan du få 13.489 kr. i dagpenge 
om måneden, hvis du er medlem af A-kassen Frie. 

Hvis du også er forsørger, er beløbet lidt højere, 
nemlig 15.470 kr. om måneden.

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

Har du været medlem i under et år, kan du få 
dagpengene fra én måned efter, du afslutter 

din uddannelse.

Husk to-ugers fristen
Senest to uger efter, du afslutter din uddannelse, skal vi 

modtage en særlig dimittenderklæring fra dig. Misser du to-
ugers fristen, vil du kun kunne blive optaget som almindeligt medlem. Det betyder 
bl.a., at du skal være medlem i over et år for at kunne få ret til dagpenge.

Ring til A-kassen Frie på tlf. 63 13 85 50, hvis du, eller en du kender, vil have 
sikret dagpengene, når uddannelsen er i hus.

I år er det 40 år siden, efterlønsordningen blev indført. Mange 
reformer har ordningen lagt ryg til undervejs – fx med indfør-
elsen i 1999 af et særskilt efterlønsbidrag for at være med i 
ordningen og højere efterlønsalder og strengere regler for 
pensionsmodregning, der kom med reformen i 2012. 

De løbende forringelser har sat sine spor. I dag er antallet 
der er på efterløn, nu under 48.000. For bare 10 år siden 
var der 145.000 på efterløn. Også antallet, der er tilsluttet 
efterlønsordningen, så de kan sikre sig muligheden for en 
lidt tidligere tilbagetrækning eller en skattefri præmie som 
belønning for at fortsætte lidt længere på arbejdsmarkedet, er 
dalende.
I dag er der 370.000, der betaler efterlønsbidrag – mod 1,2 mio. for 10 år siden. 

Yderligere afgang kan være i vente, efter at årgang 1956 nu kan få efterløn fra i år.
De får nemlig modregnet deres pensionsformue, uanset hvornår de går på efterløn.
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Man skal selv søge om seniorførtidspension i sin bopælskom-
mune, som træffer afgørelsen om tilkendelse af seniorførtids-
pension. Kontakt Frie, hvis du har brug for hjælp.
Vivi B. Arnoldus

“

A-KASSE

ension er blevet et brandvarmt 
emne i dansk politik. Skal der indfø-
res en differentieret pension med 
mulighed for at gå tidligere på pen-
sion for dem, der har været længe 

på arbejdsmarkedet, eller som er nedslidte? 
Skal der en ny model for den nuværende 
seniorførtidspension på bordet, så tilde-
ling afgøres ved en lægefaglig vurdering i 
stedet for som i dag af kommunen? Det er 
nogle af de bud, der er sat på dagsordenen 
i 2019, og som givetvis fortsat vil være et 
diskussionsemne ved det kommende folke-
tingsvalg. 
 
Den oversete pensionsmulighed
Seniorførtidspensionen blev indført i 2014, 
og selv efter fem år er den næsten ukendt. 
Kommunerne har i de fem år kun tilkendt 

P

En mulighed fra under fem år til folkepensionsalderen og nedsat arbejdsevne.

denne pensionsform til 1.285 personer.
Det er langt under forventet, idet politik-
erne regnede med, at 2.700 ville få til-
kendt pensionen alene i løbet af 2014 og 
2015. I dag er der færre end 700 personer, 
der modtager seniorførtidspension, der er 
tænkt som en kortere vej til pension, hvis 
man efter et langt arbejdsliv er fysisk eller 
psykisk nedslidt og højst har fem år til fol-
kepensionsalderen. 
 
Lempelig tilkendelsesprocedure
Proceduren for tilkendelse er enklere, og 
som regel behandles ansøgningen hurti-
gere end andre sager om førtidspension. 
 
Generelle betingelser for tilkendelse
•  Højst fem år til folkepensionsalderen.

•  Arbejdsevnen er så nedsat, at man hver-
ken kan varetage et almindeligt arbejde 
eller et fleksjob.

•  Man har arbejdet i mindst 27 timer om 
ugen i 20-25 år (lempeligere regler ved 
fleksjob).

•  Man har en aktuel tilknytning til arbejds-
markedet ved arbejde eller fx ledighed, 
sygedagpenge.

 
Mere enkel søgeproces
Ved ansøgning om seniorførtidspension 
skal det alene vurderes, om arbejdsevnen 
er væsentligt og varigt nedsat i forhold til 
det arbejde, man vil kunne varetage her og 
nu eller ved et fleksjob. Det skal ikke vurde-
res, om man kan udvikle sin arbejdsevne, 
ligesom der heller ikke skal iværksættes 
tilbud som revalidering eller deltagelse i 
ressourceforløb.
 
Økonomien
Satserne svarer til almindelig førtidspen-
sion: 18.875 om måneden til enlige og 
16.044 til gift/samlevende.
 
Kommunens afgørelse 
Man skal selv søge om seniorførtidspension 
i sin bopælskommune, som træffer afgørel-
sen om tilkendelse af seniorførtidspension. 
Kontakt Frie, hvis du har brug for hjælp.  n

Seniorførtidspension
AF VIVI B. ARNOLDUS, CHEFKONSULENT I A-KASSEN
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Til midnat den 29. marts 
2019 træder Storbritannien 
ud af EU. Resulterer for-
handlingerne med EU i en 
”No-deal Brexit”, kan det bl.a. 
få betydning for arbejdsløs-
hedsforsikring og dagpenge. 

Hvis du tager arbejde i Storbritannien
Får du arbejde i et andet EØS-land, skal 
du normalt arbejdsløshedsforsikres der, 
og i de fleste lande er det obligatorisk. 
Men hvis du ønsker at bevare din ret til 
dagpenge m.v., når du vender hjem igen, 
skal du fortsat være medlem af a-kassen 
i Danmark.

Dagpenge til arbejdssøgning i 
Storbritannien?
Når Storbritannien ikke længere er et 
EU-land, er der ikke længere nogen fri 
bevægelighed, og det vil bl.a. betyde, at 
man ikke længere, som i dag, kan tage 
sine danske dagpenge med i op til tre
måneder, mens man forsøger at finde
sig et job i Storbritannien. 

Hvis du bor i Danmark og har britisk 
statsborgerskab
Har du et britisk statsborgerskab og er 
uden statsborgerskab fra et EØS-land, 
vil du ikke længere have mulighed for at 
tage dine danske dagpenge med til et 
andet EØS-land. Det er en konsekvens 
af, at du som tredjelandsstatsborger 
ikke er omfattet af EØS-aftalen, fordi 
Storbritannien ikke er med i hverken EU 
eller EØS-aftalen fra og med den 30. 
marts 2019 og bliver et såkaldt tredjeland.

Opholdskrav og Brexit
Det nye opholdskrav – hvor man i 2019 
skal have boet her i landet eller i et andet 
EU/EØS-land i mindst fem år ud af de 
seneste 12 år for at få dagpengeret, og 
fra 2012 i syv år ud af 12 år kan give pro-
blemer, fordi Storbritannien efter Brexit 
bliver et “tredjeland”. Beskæftigelses-
ministeren vil dog komme med en løsning, 
så alle danskere og EU-borgere, der er 
rejst til Storbritannien, mens det var et 
EU-land, og vender tilbage til Danmark 
efter 29. marts, ikke vil mærke forskel
og har ret til at få medregnet forsikrings-, 
bopæls- og beskæftigelsesperioder fra 
Storbritannien.

Overgangsordning 
Beskæftigelsesministeriet har også 
meldt ud, at man ved en No-deal-Brexit 
vil lave en lov om en overgangsordning, 
der sikrer en række rettigheder for dan-
skere i Storbritannien – og statsborgere 
fra Storbritannien, der bor i Danmark – 
indtil der kommer permanente regler. 

For herboende britiske statsborgere er 
det vigtigt, at man inden den 29. marts 
søger om et opholdskort på statsforvalt-
ningen.dk for at blive omfattet af en mid-
lertidig overgangsordning.   n

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

Hvad betyder Brexit for dine dagpenge?

Find mere information
Se mere om Brexit på star.dk og 
følg med på frie.dk, hvor vi holder 
dig opdateret, når lovforslaget om 
overgangsordningen fremsættes.  

A-KASSE
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Vurderingen af, om din arbejdsgiver har behandlet dig 
efter loven, hvis du har et handicap, er blevet præcise-
ret. Læs med, hvis du vil vide mere om betingelserne for, 
hvornår der er tale om forskelsbehandling.

Er du blevet forskels-
behandlet pga. handicap?

et har været forbudt at forskels-
behandle på baggrund af handicap 
siden 1996, hvor Forskelsbehand-
lingsloven så dagens lys. Sager om 
forskelsbehandling kan afgøres ved 

de almindelige domstole, men tit og ofte 
afgøres de af Ligebehandlingsnævnet, og  
godtgørelserne kan i særlige tilfælde være 
op til kr. 100.000.

Betingelser
For at kunne få en godtgørelse skal der 
være tale om forskelsbehandling, hvilket 
oftest kommer op til overfladen ved af-
skedigelser.

Derudover skal tre betingelser være 
opfyldt:

Hvad er et handicap?
Juridisk skal en lidelse/sygdom opfylde 
følgende krav for at blive anset for et han-
dicap:

D
• Der skal være tale om en funktionsned-

sættelse.
• Funktionsnedsættelsen skal være en 

følge af mentale eller fysiske skader.
• Funktionsnedsættelsen skal være lang-

varig.

Mens svaret, om der foreligger et handicap, 
kan være relativt enkelt for så vidt angår 
en person med et synligt eller medfødt 
handicap, kan det være meget vanskeligt at 
afgøre spørgsmålet i relation til sygdomme. 

Her er en række eksempler på diagnoser, 
der kan forårsage handicap, men ikke nød-
vendigvis gør det:

• Autisme
• ADHD
• Bevægelseshandicap
• Epilepsi
• Hjerneskader
• Høre- eller synshandicappede
• Multiple funktionsnedsættelser
• Ordblindhed
• Psykiske handicap
• Spastisk lammelse.

Desuden kan en sygdom føre til et handicap 
for en person, men ikke for en anden, fordi 
sygdommen udvikler sig forskelligt, eller 
jobkravene for de to er forskellige.

Rimelige tilpasninger
Når det er slået fast, at en ansat har et han-
dicap, og at arbejdsgiveren kendte – eller 
burde kende – til det, har arbejdsgiveren en 
pligt til at foretage ”rimelige tilpasninger af 
arbejdspladsen” som fx adgangsforhold, til-
pasning af udstyr og nedsat arbejdstid eller 
personlig assistance.

Som udgangspunkt vil der blive stillet lidt 
større krav til, hvad der er ”rimelige tilpas-
ninger”, hvis der er tale om en stor offentlig 
virksomhed, ift. en mindre eller mellemstor 
privat virksomhed.

Hvem skal bevise hvad?
Hvor det i almindelige afskedigelsessager 
er den ansatte, der skal bevise, at en opsi-
gelse ikke er saglig, er kravet i sager om 
forskelsbehandling på grund af handicap 
mildere. Her skal den ansatte kun ”påvise 
faktiske omstændigheder, der giver anled-
ning til at formode, at den ansatte er blevet 
forskelsbehandlet…”. Herefter ”vender” be-
visbyrden, så det er arbejdsgiveren, der skal 
bevise, at en afskedigelse ikke var begrun-
det i handicappet, hvis han kendte til det. 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er blevet 
udsat for forskelsbehandling pga. handicap, 
står Fries juridiske afdeling klar med en pro-
fessionel vurdering.  n

AF OLE ØSTERGAARD, JURIDISK CHEF

JURIDISK

1) Du skal have et handicap. 

2) Arbejdsgiveren skal kende til han-
dicappet.

3) Arbejdsgiveren skal have forsømt 
sin forpligtelse til at foretage, hvad 
man kalder ”rimelige tilpasninger” 
af arbejdspladsen, opgaverne m.m.
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Mød Karina Søgaard Bernstein 
Bestyrelsesmedlem, region Sjælland 

Erhverv: HR-konsulent hos Coop Danmark

Alder: 44

Fritidsinteresser: Familie, venner, hus, have,
gåture og netværk i en lokal netværksgruppe
for kvinder.

By: Ringsted

Hvad elsker du at bruge tid på?
Med en søn på snart 7, hus, have og en travl hverdag,
så er tiden ikke til de store fritidsaktiviteter.Men jeg
elsker dog gåture og at se venner og familie til sociale sam-
menkomster. Jeg er også med i et lokalt kvindenetværk for 
at blive klogere på, hvad der sker i Ringsted og for at få et 
netværk, da vi er nytilflyttere i en by, hvor vi  ingen kendte 
på forhånd.

Har du et ønske for fremtiden?
Ja, at arbejdspladserne bliver bedre til at ændre deres krav 
om konstant tilstedeværelse og giver de ansatte – også 
lederne – lov og plads til at holde fri. Det er en samfunds-
mæssig deroute, vi desværre er i, da tallene for stressrela-
terede sygdomme kun stiger, og flere ender med at skulle 
have støtte i form af kommunalt tilskud for at kunne udføre 
et job.

Hvorfor har du valgt at lægge kræfter i bestyrelses-
arbejdet?
Jeg meldte mig på banen for to valgperioder siden, da jeg 
stod et sted i mit arbejdsliv, hvor det gav mening. Samtidig 
kunne jeg også se, at den type arrangementer, som jeg 
gerne ville have flere af, var nedadgående – og så er min 
holdning, at man skal gøre noget ved det. Det gjorde jeg  
ved at stille op, og jeg er nu med til at skabe arrangementer, 
som jeg rigtig gerne selv vil deltage i.

Hvad har det sjoveste været?
Det sjoveste ved at være i bestyrelsen er uden sammen-
ligning det tætte samarbejde, vi har i vores region. Vi vil 
det samme og giver den en ekstra skalle for alle medlem-
merne, så det fortsat er attraktivt at være en del af Frie.

Hvad er din største succes?
Min største succes til dato er, at jeg på trods af en skils-
misse, flytning, mistet netværk og en grim fyring fik fun-
det energi og fokus til at afslutte min HD(O). Det kende-
tegner i virkeligheden nok rigtig meget, hvem jeg er som 
person: Når jeg først har sat mig noget for, så gennemfø-
rer jeg det, selv om de givne odds er ringere end at vinde 
Superjackpot i Lotto. n
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UDDANNELSE

NYT: Kurser på dit niveau i 2019
Har du også oplevet, at det kan være 
svært at finde kurset, der matcher dit 
faglige niveau? I år udbyder Frie nogle
af kurserne på forskellige niveauer, så
du kan få det størst mulige udbytte.
Hvilket passer bedst til dig?

På frie.dk kan du finde mere 
information og tilmelde dig
kurserne.

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

Grundlæggende bogholderi 1
Sidder du med opgaver, der har med bogholderi, regn-
skab og økonomi at gøre, men savner faglige forudsæt-
ninger for at udføre dem optimalt? Så giver dette kursus 
i bogholderi dig chancen for at få styr på – eller måske 
genopfriske – debet og kredit én gang for alle.

Grundlæggende bogholderi 2
Konteringer og posteringer, daglig bog-

føring, afstemning af kasse og bank 
samt bogføring af moms, løn og skat 
er på programmet til dette kursus. 
Herudover får du indsigt i forskellen 
på omkostninger og investeringer og 

kendskab til periodiseringer og hen-
sættelser.

Find dit næste job med 
LinkedIn
– begyndere
Hvad enten du er i job og 
ønsker et nyt, eller du er 
ledig, så kan LinkedIn være 
en genvej til drømmejobbet. Du 
lærer, hvad der virker på LinkedIn, 
hvis du skal findes af rekrutterings-
konsulenter og HR-ansatte. Du får også vist,
hvordan du søger job direkte på LinkedIn med få klik.

Find dit næste job med LinkedIn – øvede
Brug LinkedIn til social selling og personlig branding. Du 
får vist de muligheder, der er på LinkedIn for at fremme 
karrieren. Undervejs arbejder du i dialog med undervi-
seren med de områder, der kan understøtte din brug af 
LinkedIn i hverdagen. Dette kursus er for dig, der alle-
rede anvender LinkedIn, men som fremadrettet ønsker 
at bruge sitet til social selling, personlig branding og 
jobsøgning.

Adobe Photoshop 1
På dette kursus i Photoshop lærer du de grundlæg-
gende funktioner i programmet, så du selv kan redigere 
og skabe flot visuelt indhold. Du vil blive introduceret til 
redigering af billeder, farvestyring, retouchering, lag, 
tekst i billeder og lære at bruge de vigtigste værktøjer i 
Photoshop gennem en masse praktiske øvelser.

Adobe Photoshop 2
På vores fortsættelse af Photoshop 1 kom-

mer du i dybden med programmet og bliver 
introduceret til effektive værktøjer og 
paneler, som du kan bruge ved redigering 
og manipulering af billeder. Du kommer 
rundt om fritlægning og reparation af 

billeder og får tips og tricks til, hvordan 
du optimerer dit arbejde i Photoshop.



Find dit næste kursus hos Frie
25.03.2019 Find dit næste job med LinkedIn – begynder Fries kursuslokale Odense 
26.03.2019 Efterlønsmøder MBK København 
27.03.2019 Adobe Photoshop 1 Fries kursuslokale Odense 
27.03.2019 Inspiration til jobsøgning Fries kursuslokale Odense 
27.03.2019 Inspiration til jobsamtalen Fries Kursuslokale Odense 
28.03.2019 Efterlønsmøde Scandic Ringsted 
28.03.2019 Inspiration til jobsøgning Business House Roskilde 
28.03.2019 Inspiration til jobsamtalen Business House Roskilde 
28.03.2019 Inspiration til jobsøgning Fries kursuslokaler Aarhus 
28.03.2019 Inspiration til jobsamtalen Fries kursuslokaler Aarhus  
02.04.2019 Find dit næste job med LinkedIn – begynder MBK København 
03.04.2019 CV fotografering Vision Fotografi, Vejle 
09.04.2019 Excel videregående intensivt Helnan Marselis Hotel Aarhus
02.05.2019 Effektiv brug af Outlook Fries kursuslokale Odense 
07.05.2019 Excel videregående intensivt MBK København 
21.05.2019 Er du nyledig? Så kickstart din jobsøgning på LinkedIn Online 
22.05.2019 Adobe Photoshop 2 Fries kursuslokale Odense 
19.06.2019 Inspiration til jobsøgning Fries kursuslokale Odense
19.06.2019 Inspiration til jobsamtalen Fries kursuslokale Odense 
20.06.2019 Inspiration til jobsøgning Roskilde Business House Roskilde 
20.06.2019 Inspiration til jobsamtalen Roskilde Business House Roskilde 
20.06.2019 Inspiration til jobsøgning Fries kursuslokaler Aarhus 
20.06.2019 Inspiration til jobsamtalen Fries kursuslokaler Aarhus 
03.09.2019 Grundlæggende bogholderi 1 Fries kursuslokale Odense 
05.09.2019 Grafisk Facilitering Hotel Opus Horsens 
10.09.2019 Projekt Økonomi MBK København 
11.09.2019 Adobe Photoshop 1 MBK København 
12.09.2019 Effektiv brug af Outlook Helnan Marselis Hotel Aarhus 
17.09.2019 Grundlæggende bogholderi 2 Fries kursuslokale Odense 
18.09.2019 Adobe Photoshop 1 Helnan Marselis Hotel Aarhus 
19.09.2019 Er du nyledig? Så kickstart din jobsøgning på LinkedIn Online 
24.09.2019 Projekt Økonomi Helnan Marselis Hotel Aarhus 
26.09.2019 Grafisk facilitering Fries kursuslokale Odense 
01.10.2019 Find dit næste job på LinkedIn – øvede Helnan Marselis Hotel Aarhus 
02.10.2019 Grafisk facilitering MBK København 
09.10.2019 Find dit næste job med LinkedIn – øvede MBK København 
23.10.2019 Forstå et regnskab Fries kursuslokale Odense 
24.10.2019 Find dit næste job med LinkedIn – øvede Fries kursuslokale Odense 
29.10.2019 Projekt Økonomi Fries kursuslokale Odense 
30.10.2019 Effektiv brug af Outlook MBK København 
05.11.2019 Excel videregående intensivt Fries kursuslokale Odense 
12.11.2019 Adobe Photoshop 2 MBK København 
20.11.2019 Adobe Photoshop 2 Helnan Marselis Hotel Aarhus 
21.11.2019 Er du nyledig? Så kickstart din jobsøgning på LinkedIn Online 

TILMELD
DIG PÅ

FRIE.DK
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Send løsningen på krydsordet til kommunikation@frie.dk og vind SuperGavekort 
Indsend løsningen inden den 1. maj 2019, og vær med i lodtrækningen om 500 kr. Vinderen får direkte besked.
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Sommerferie-fristelser med rabat
Nyd sommerferien i en af vores skønne ferieboliger eller benyt dig af vores
andre gode rabataftaler. Du finder rabatten på frie.dk under medlemstilbud.

10 % på Dansommer og NOVASOL
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.

Skal det være en ferie med hund, med egen pool eller 
med panoramaudsigt, er det også muligt i NOVASOL 
og Dansommers ferieboliger. Og I vælger selv, om det 
skal være en miniferie eller en længere ferie både 
sommer, vinter, forår og efterår.

I de 28 lande, NOVASOL tilbyder feriehusudlejning, 
har de egne medarbejdere, som sørger for at besøge 
hver enkelt feriebolig, inden den udlejes. Her er de 
også klar med hjælp og gode råd under jeres ferie.

Klik ind på frie.dk og læs mere om Dansommer 
og NOVASOL.

Lej Fries ferielejligheder til medlemspris
Uanset om du er til fynsk idyl eller Skagens fantas-
tiske natur og charme, så har Frie ferielejligheden,
der matcher dit behov. 

Bogense er en spændende lille købstad på Fyn, hvor 
du kan opleve en hyggelig og livlig bymidte med gamle 
huse, hyggelige cafeer og lækre butikker. På havnen 
er der stor marina, lækker badestrand og lækkert miljø 
med restauranter, cafeer og butikker.

Du kan også besøge Skagen, Danmarks nordligste by, 
der er kendt for sit helt fantastiske lys, kombineret med en unik natur og hvide 
sandstrande. Centrum af byen byder på en bred vifte af spisesteder, shopping-
muligheder, oplevelser for børn samt spændende kulturelle attraktioner.

Som Frie Favorit medlem har du mulighed for at leje en af vores attraktive ferie-
boliger til en meget favorabel pris. Skynd dig at booke – der kan være rift om 
lejlighederne.

Læs mere om vores forskellige ferietilbud på frie.dk.

FIND
RABATTERNE

ONLINE PÅ
FRIE.DK

SPAR
10 %

Skagen

Bogense



Hvor GRATIS
skal din fagforening 
være?
Hos Frie vil vi gerne belønne vores loyale medlemmer.
Du har derfor - som Favorit medlem - mulighed for at
benytte vores nye koncept Danmarks gratiste fagforening.

Hver gang du anbefaler os til en ven, der bliver betalende
medlem af Frie, belønner vi dig med to måneders gratis
kontingent.

Læs mere på frie.dk

Få to måneder
gratis


