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Virksomhederne skyder sig selv i foden 
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Om at turde at gå nye veje … 
Line Baun Danielsen har prøvet mere end 
de fleste og fortæller i det åbenhjertige 
interview om at tage ansvar for sine 
drømme og forblive langtidsholdbar. Selv 
om hun har holdt sin 57 års fødselsdag, 
vil hun ikke kaldes senior. Hun vil hellere 
kaldes for generation V – V for voksne, 
vidende og værdifulde.
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50+
FOR DIG PÅ

INSPIRATION
til din jobsøgning



Få betalt din
husleje eller termin

Bliver du ledig i en periode, skal huslejen eller terminen stadig betales.
Med Fries nye forsikring kan du tegne en dækning på 6.000 kr. eller 
10.000 kr. alt efter dit behov.

Priser 
Huslejedækning på 6.000 kr.: 234 kr. pr. måned.
Huslejedækning på 10.000 kr.: 390 kr. pr. måned.
(Beløbet er fradragsberettiget).
 
Huslejeforsikringen udbetales ved ufrivillig ledighed, og beløbet
er skattepligtigt og udbetales oveni dine dagpenge eller lønsikring
hver måned. Du kan forsikre op til 90 % af din løn.

Bestil forsikringen på frie.dk eller ring til os på 63 13 86 50. 
Du kan også sende SMS Frie4 til 1241, så ringer vi dig op.

Optil 10.000 kr.
ekstra hver

måned

Nyhed:



LEDER

“

D

Kære læser
AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

For på trods af, jeg er klogere end nogensinde før og også mere fleksibel, så nærmer jeg mig 
åbenbart hastigt min udløbsdato i forhold til at være attraktiv på jobmarkedet.
Maria Skovbjerg Henriksen
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“

enne sommer blev jeg 40. Så nu
er jeg lidt over halvvejs gennem 
arbejdslivet, men føler mig på 
ingen måde mindre værdifuld, 
end da jeg fyldte 30. Til gengæld 

føler jeg mig en hel del klogere, og det har 
jeg faktisk været rigtig godt tilfreds med 
– ihvertfald indtil jeg begyndte at gå i dyb-
den med magasinets tema, der denne gang 
er “Langtidsholdbar”.

For på trods af, jeg er klogere end nogen-
sinde før og også mere fleksibel, fordi mit 
yngel ikke længere har samme behov for 
deres mor, som for 10-15 år siden, så nær-
mer jeg mig åbenbart hastigt min udløbs-
dato i forhold til at være attraktiv på job-
markedet. Det viser sig nemlig, at til min 
næste runde fødselsdag kan jeg risikere at 
blive automatisk frasorteret i virksomhe-
dernes aldersalgoritme, når de søger nye 
medarbejdere. Det kan Fries karrierekon-
sulenter bekræfte, og det er en af grunde-
ne til, at vi sætter særligt fokus på jobsøg-
ning for dig, der er 50+ og på den 3. karri-
ere, som erhvervscoach Charlotte Mandrup 
har skrevet en bog om.

Jeg er dog langt fra den eneste, der bliver 
forarget over, at kvaliteter som fx stabi-
litet, erfaring og overblik er blevet umo-
derne. Faktisk er Line Baun Danielsen, der  
pryder magasinets forside, gået til kamp 
mod aldersdiskrimination og skriver bl.a. 
om emnet på sin blog. I en alder af 48 blev 
hun fyret fra Go’morgen Danmark, og hen-
des holdning er, at virksomhederne skyder 
sig selv i foden ved ikke at fastholde værdi-
fuld arbejdskraft.

Det bakker de op om i Middelfart Spare-
kasse, der er blevet kåret til Danmarks bed-
ste arbejdsplads. 

– Vi er en branche der lever af viden og 
den bliver kun styrket af den erfaring der 
følger med alder. Du kan lige så vel være 
kørt træt, når du er 40, som når du er 68, 
siger HR-chef Helle Lund Gregersen.

Uanset hvor mange årtier du har levet, så 
håber jeg, at du vil finde stof til både in-
spiration og eftertanke i magasinet.  n

God læselyst.

LEDER



NYHED
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kal dit næste nytårsforsæt være 
mere arbejdsglæde, så får du 
muligheden for at komme rigtig 
godt fra start, når Frie holder 
Kick off 2020 den 9. og 14. januar 

i Vejle og Roskilde.

Mød Stig Rossen og Michael Svendsen
Frie har inviteret Stig Rossen, der fortæl-
ler om, hvad der sker, når man kører fast 
i rutinerne, og selvmedlidenheden tager 
over – og om hvordan han fandt ud af at 
slå automatpiloten fra med nogle enkle 
redskaber, der gav ham arbejdsglæden 
tilbage. Derudover sætter den energi-
ske foredragsholder Michael Svendsen 
forandring, humor og arbejdsglæde på 
dagsordenen, når han med sjove hver-
dagseksempler fokuserer på ansvaret for 
den gode stemning på arbejdspladsen.

– Vi vil gerne markere det nye års be-
gyndelse ved at give medlemmerne in-
spiration til at styrke arbejdsglæden, og 
derfor har vi nøje udvalgt to spændende 

foredragsholdere, der på hver deres måde 
har valgt at tage vare på arbejdsglæden, 
fortæller Tina Maegaard, der er kursus-
koordinator i Frie.

Inspiration til et nyt mindset
Ifølge Tina Maegaard er temaet for årets 
Kick off på ingen måde en tilfældighed:

– Vi oplever, at flere og flere føler sig 
stressede og er kede af at være på deres 
arbejdsplads. Når vi bruger så mange 
timer på arbejdet hver dag, så skal vi have 
det godt, hvis vi skal være langtidshold-
bare. Derfor har vi valgt, at aftenen skal 
handle om arbejdsglæde og om at ændre 
sit mentale mindset. Det giver både Stig 
Rossen og Michael Svendsen mange gode 
eksempler på med udgangspunkt i deres 
egen livserfaring. Forhåbentlig kan det 
være med til at give medlemmerne inspi-
ration til et arbejdsliv med mere men-
talt overskud og måske et puf i en ny ret-
ning, slutter Tina Maegaard.  n

S

Med Kick off 2020 sætter 
Frie fokus på arbejdsglæde 
og slår dørene op til spæn-
dende foredrag og nytårs-
bobler i Vejle og Roskilde. 

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

Frie inviterer medlemmerne til 

Kick off 2020 om arbejdsglæde

TILMELD
DIG PÅ

FRIE.DK

Kick off 2020
Vejle den 9. januar
Roskilde den 14. januar 

Program
Kl. 18.00: Ankomst, sandwich
og vin/øl/vand

Kl. 18.30: Michael Svendsen – ”Den 
forandringsparate arbejdsplads”

Kl. 19.30: Pause med nytårsbobler 
og kransekage

Kl. 19.50: Stig Rossen – ”Livet skal 
ikke leves på automatpilot”

Kl. 21.20: Tak for i aften

Prisen for det hele er kun
150 kr., og du kan tage en
ven med til medlemspris.

FOTO: EMILIA THERESE
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KORT NYT

8 GODE RÅD: Sådan går du på arbejde
med et smil – til du fylder 73 år

 Kilde: dr.dk

1.  Tæl ikke ned til pensionen
 De fleste vil under normale omstæn-
 digheder have mange år tilbage at 

leve i efter pensionen. Der er en 
tendens til, at man tæller ned til pen-
sionen eller ser den som et mål. Der 
bør være et længere perspektiv. Der 
er en fortsættelse, som er værd at se 
frem til. Det medfører en begejstring, 
som man skal holde fast i til hverdag.

2.  De næste 20 år skal være 
bedre end de seneste 20 år

 Vedtag med dig selv, at i de næste 
tyve år skal du lære mere og trives 
bedre end de foregående tyve år. 
Kravet til dig selv betyder, at du er 
tvunget til at kaste dig over noget 
nyt, lære noget mere eller tage imod 
udfordringer, hvis du skal bibeholde 
en stejl læringskurve.

3.  Vær opmærksom på livets 
faser

 Ifølge teorierne er der faser i livet, 
hvor der opstår mæthed eller behov 
for, at man ryster sig ud af hverdags-
trummerummen. Sådan er vi som 
mennesker indrettet. Vær åben over 
for, når det sker. Konkret betyder det, 
at du måske skal skifte spor i arbejdet 
i stedet for at købe en motorcykel, 
en båd eller blive skilt. Sørg for, at 
dine faser i livet også afspejler sig i 

arbejdslivet i stedet for udelukkende 
kun i privatlivet.

4.  Bevar lysten til at lære
 Accepter, at alle mennesker dybest 

set er inkompetente i udgangspunk-
tet. Vi er ikke mestre i alt og kan ikke 
alt til perfektion fra begyndelsen. 
Du skal turde at gøre dig selv til grin. 
Hold fast i lysten til at kaste dig ud på 
dybt vand, lære noget nyt og udvikle 
dig – uanset hvilket fag, det handler 
om.

5.  Vær generøs
 Både med at spørge om hjælp, men 

også at tilbyde din hjælp. Vær ikke 
bange for at udstille dig selv, hvis du 
beder andre om hjælp i stort og småt. 
Det er ikke en svaghed, men en styr-
ke. Når du beder et andet menneske 
om hjælp, så giver du dem mulighe-
den for at føle sig kompetente. 

6.  Bryd rammen, før du bryder 
sammen

 Hvis du føler, at du ikke kan holde 
dit arbejde ud én eneste dag mere, 
så vælg om. Det er aldrig for sent. 
Danmark er et samfund, hvor der er 
rig lejlighed til at uddanne sig, skifte 
spor eller prøve noget nyt.

7.  Tro på sikkerhedsnettet
 Hvis du beslutter dig for at skifte 

spor eller forlade dit arbejde uden 
at have et nyt, så læg en økonomisk 
plan. Når du har et budget for, hvor 
lang tid du kan holde uden at ændre 
noget, så hæver du sandsynligheden 
for at få et godt arbejde. Det betyder, 
at du med ro i sindet kan frigøre dig 
fra frygten for afgrunden.

8.  Gør kroppen langtidsholdbar
 Når man styrker hele systemet – 

altså kroppen – vil hverdagen slide 
mindre i det lange løb. Det svarer 
til en bil, der skal køre mange år på 
en ujævn vej. En vedligeholdt bil vil 
holde sig kørende længere.

Hvis man er 29 år gammel i dag, så venter 44 år på arbejdsmarkedet 
forude, før det bliver muligt at gå på pension. Det stiller store krav til 
krop og sind.

Få tips til, hvordan du kan gå glad på arbejde indtil pensionen.
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Kilde: Aalborg Universitet, konsulentfirmaet Team Arbejdsliv og det Nationale Forskningscenter
for Arbejdsmiljø, som er en del af projektet ‘seniorarbejdsliv’. 

En seniorordning er en aftale mellem en ansat og en arbejdsgiver om at gøre 
det fordelagtigt at blive i job, når den ansatte nærmer sig pensionsalderen.

51 % af næsten 2.300 virksomheder har en 
betydelig eller nogen indsats for at holde 
folk over 55 år på arbejde. 

har en betydelig indsats

har begrænset indsats

har ingen indsats

har nogen indsats

Hver anden virksomhed har seniorordninger eller en senior-
politik. Det viser en undersøgelse fra Aalborg Universitet, 
Team Arbejdsliv og Det Nationale Forskningscenter for 
Arbejdsmiljø lavet i starten af 2019.

VIRKSOMHEDER TROR PÅ 
SENIORPOLITIK

UNDERSØGELSEN:

14 %

23 %

20 %

37 %

 Kilde: Ballisagers kandidatanalyse 2019

6  10
Vidste du, at ...

ud af

stillinger i det private ikke bliver 
slået op? I det offentlige er det 
hver tredje stilling.

Det viser Ballisagers Kandidat-
analyse, som dokumenterer, at 
det usynlige jobmarked er lige      
så stort som det synlige.

Om analysen: 1.554 danske løn-
modtagere i den arbejdsdygtige 
alder har svaret på spørgsmål om 
deres holdninger, motivation og 
præferencer i arbejdsliv og kar-
riere.
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Forfatter:  Charlotte Mandrup
Pris: 199,95 kr.

Erhvervscoach Charlotte Mandrup, 
som igennem 25 år har arbejdet med 
ledelses- og virksomhedsudvikling, 
har skrevet bogen Mig A/S. Den hen-
vender sig primært til personer, der 
nærmer sig 50 år, som går med over-
vejelser om at få det bedste ud af
det, hun kalder den 3. karriere.

Første del af bogen fører læseren igennem tendenser på job-
markedet i øjeblikket og giver et blik i krystalkuglen omkring 
fremtidige ansættelsesformer. 40 % af det, vi laver i dag, vil vi 
ikke længere lave i 2030, og Charlotte Mandrup sætter fokus på 
begrebet Gig-economics som en stor del af fremtidens arbejds-
form. Her byder man som freelancer ind på opgaver eller danner 
samarbejdsfællesskaber.

Er du låst fast i dit job, fordi du er blevet for afhængig af din løn, 
eller arbejder du for meget, eller har været stresset for længe? 
Ønsker du at arbejde i dit eget tempo, med præcis det du har lyst 
til at arbejde med, så finder du i denne bog inspiration til afkla-
ringsprocessen. 

Charlotte Mandrup bruger sin erfaring fra sin egen karriere som 
selvstændig til, i harehøjde og med masser af perler i selvreflek-
sion, at tegne letforståelige billeder for læseren.

Konkrete øvelser og værktøjer
Hensigten med bogen er at forberede læseren på et liv som
selvstændig. Lige fra beslutningen, hen over produktudvikling, 
kundesegmentering, og hen til hvordan man laver en strategi. 
Frygt og bekymringer er også en del af at starte selvstændigt.
Her kommer Charlotte Mandrup også med gode råd til, hvordan 
man tackler det og giver dig opgaver som læser.

MIG A/S bærer tydeligt præg af, at forfatteren selv foretrækker 
at være selvstændig. Dog skaber bogen også stof til eftertanke 
i forhold til, hvad man som lønmodtager bør forholde sig til i det 
job, man er ansat til.

Anmeldt af Anitabett Milland

MIG A/S  
Boganmeldelse

– sådan skaber du din 3. karriere

Kilde: Livsstil.tv2.dk

Er du god til at lave
“niksen”?

Når du nikser, lytter du hverken til dine tanker eller bekymrer    
dig om tidsfrister eller bundlinjer. Noget som de fleste af os helt 
har aflært, fordi vores kultur i høj grad handler om at præstere
– både i vores arbejds- og privatliv.
 
Niksen kan både give bedre livskvalitet og øge ens kreativitet, 
fordi hjernen, selvom man ikke tænker over det, arbejder.

 
Her giver vi dig 4 gode råd til niksen:

1 Gør noget af ren lyst
Det kan eksempelvis være at betragte 
naturen, strikke, gå en tur eller en anden 
hobby, som er fuldstændig styret af lyst.
 

2 Fjern ydre støj
Hvis man konstant bliver forstyrret eller 
tænker på, hvad der sker i den virtuelle 
verden, så kan man ikke lave niksen. Så 
computer og smartphone skal gemmes 
væk en gang imellem.

3 Læg problemerne væk et øjeblik
Er der noget, der nager dig? Eller måske 
en stor opgave, du skal løse?
 
Selvom der er vigtige ting at se til, så be-
høver det ikke holde dig fra at tage en 
pause og lave ingenting. Hjernen arbej-

der nemlig videre med løsninger imens, og det kan efterfølgende 
give et større klarsyn.
 
4 Sæt tid af til niksen
Brug noget tid hver dag, hvor niksen er 
førsteprioritet. På den måde kan man 
øve sig i det og blive bedre og bedre til 
at lukke af for tankerne om at præstere.

Evnen til at lave ingenting. Sådan kan det holland-
ske ord niksen kort beskrives, og det er blevet lidt 
af et europæisk kultfænomen.



Form din 3. karriere 
Hvordan får man modet 
til at rykke sig, når man er 
midt i livet og føler, at man 
er groet fast i jobbet, og 
arbejdsglæden og motiva-
tionen er forsvundet? Det 
giver bogaktuelle Charlotte 
Mandrup sit bud på.  
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AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

TEMA  •   LANGTIDSHOLDBAR

D
rømmer du om at arbejde på en 
måde, hvor du kan tjene din løn 
uden at sælge ud af dig selv? 
Det kan du, men det kræver, at 
du bliver skarp på dine ønsker og 

behov og tager ansvar for dit arbejdsliv. 
Det mener ledelsescoach og forfatter 
Charlotte Mandrup, der har skrevet bogen 
Mig A/S til de mange, der står præcis det 
sted i livet.

Når vi runder de 40, har de fleste prøvet 
det meste i arbejdslivet. At bevise deres 
værd, at arbejde sig op ad karrierestigen. 
Vi har opnået det – og vi er kommet os over 
suset. Samtidig oplever mange også, at 
ungerne begynder at blive store og stop-
per med at lægge beslag på os på samme 
måde som før. 

– Det er i det tomrum, der opstår, at vi 
pludselig mærker, at jobbet ikke længere er 
tilstrækkeligt, siger Charlotte Mandrup og 
forklarer: Vi opdager, at de forventninger, 

vi havde til vores job, ikke kan bære hele 
livet igennem. Vores generation er blevet 
hængende i overpræstation alt for længe. 
Efter finanskrisen blev der skruet op for 
effektiviteten og ned for ressourcerne. 
Først fulgte vi med, fordi vi var bange for 
at miste vores job. Nu er det blevet en 
vane. Pludselig er vi et sted i livet, hvor vi 
har overskud til at spørge os selv: Behøver 
det virkelig at være så hårdt og slidsomt, 
og hvad er meningen med det hele?

Lav tre budgetter
– Vi lader ting tyrannisere vores liv. Vi 
knokler for at få råd til rejser, forbrug, bolig 
og biler, men er det virkelig nødvendigt?, 
spørger Charlotte Mandrup. Hun anbefaler, 
at man gør op med sig selv, hvad der er 
vigtigst.

Start med økonomien, og lav tre budgetter. 
Drømmebudgettet, er alt det, vi gerne vil 
have råd til. Middelbudget er der, hvor vi 

Vi lader ting tyrannisere vores liv. Vi knokler for at få råd til 
rejser, forbrug, bolig og biler, men er det virkelig nødvendigt? 
– Gør op med dig selv, hvad der er vigtigst.
Charlotte Mandrup

“

med fokus på dit eget “Mig A/S”

I
30 % rabat på onlinekurset 
Mig A/S

Vil du deltage i Charlotte Mandrups 
onlinekursus Mig A/S og lære, hvordan 
du kan skabe et meningsfuldt arbejds-
liv, der passer til dig og den livsstil, du 
ønsker, så får du som medlem af Frie 
30 % rabat på kurset.

Sådan gør du:
1. Gå ind på siden charlottemandrup.

thinkific.com og tilmeld dig online-
kurset Mig A/S

2.  Brug koden "frie" og spar over
 400 kr. på kurset.

 (Skriv til cm@charlottemandrup.
com, hvis du oplever problemer med 
at komme ind.)
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Charlotte Mandrup har det meste af sit 
arbejdsliv beskæftiget sig med ledelses- 
og organisationsudvikling. De sidste 16 
år som selvstændig og før det som kon-
sulent hos flere store virksomheder som 
bl.a. LEGO.

med fokus på dit eget “Mig A/S”
bare lever ca. som nu, og overlevelsesbud-
gettet er der, hvor du skærer ned på for-
bruget og kigger kritisk på fx bil og bolig.
Er det nødvendigt med så mange kvadrat-
meter, og kunne du nøjes med en mindre 
bil eller slet ingen bil?

Med budgetterne foran dig, er det nem-
mere at spørge dig selv, om du er villig til 
at lide de afsavn, der er forbundet med 
friheden til et deltidsjob, til at skifte kar-
rierespor og arbejde dig op igen eller 
måske selv at starte virksomhed. 

– Overblikket kan være med til at give 
dig tryghed og mod til at springe ud i noget 
nyt, og nu er du klar til at undersøge, hvor-
dan din nye arbejdstilværelse skal se ud. 
Sådan kan du følge dine drømme på en 
måde, hvor du rent faktisk kan forsørge  
dig selv, siger Charlotte Mandrup, men 
understreger at det kræver en klar stra-
tegi:

– Mange får pludselig nok og siger job-
bet op, men du har desværre bare altid 
de stærkeste kort på hånden, når du er i 
beskæftigelse. Derfor er det bedst at lave 
strategien for din tredje karriere, før du 
tager springet og står i usikkerheden og 
har svært ved at tænke klart og langsigtet.

En strategi kan se ud på mange måder, 
alt efter hvad du ønsker for din tredje kar-
riere. Det vigtigste er, at du husker, at det 
altid er et aktivt valg, hvor du vælger at 
arbejde, og hvordan du gør det. Det kræver 
blot nogle kompromisser, slutter Charlotte 
Mandrup.   n

Vind bogen Mig A/S
– Sådan skaber du din 3. karriere

Det eneste, du skal gøre for at vinde 
Charlotte Mandrups nye bog, er at 
sende en mail til msh@frie.dk og for-
tælle, hvordan det perfekte arbejdsliv 
ser ud for dig.

Vi trækker lod blandt besvarelserne 
den 2. december 2019, og vinderen
får direkte besked.

»
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5 gode råd
Sådan bliver du langtidsholdbar

Charlotte Mandrups

1. 2.

3. 4.

5.

Tag selv ansvar for dit arbejdsliv og beslut dig 
for at ændre det, der ikke fungerer. Du har altid 
et valg. Spørgsmålet er, om du er villig til at be-
tale prisen i form af fx uvished, færre materielle 
goder eller jobsikkerhed mv.

Sæt dig ned og lav en stra-
tegi for dit eget Mig A/S med 
jævne mellemrum. Så bliver 

tanken om et andet arbejdsliv ikke så fremmed, hvis du er groet fast der, 
hvor du er nu og måske har været i mange år.

Orienter dig. Læs op på dit fag, 
gå til foredrag. Lyt til podcasts. 
Lad ikke fremtiden være en 
uforudset overraskelse. Fx ved 
vi allerede nu, at med robot-
teknologien forsvinder mange 
rutineprægede arbejdsopga-
ver, så det er vigtigt at udvikle 
sine kompetencer.

Få et nummer to hånd-
værk. Bliv dygtigere til 
noget andet end det, 
du kan i dag. Måske 
er du knivskarp til tal, 
ekspert i at skrive 
eller en supersælger i 
telefonen. Men tænk, 
hvis du var god til flere 
ting? Jo flere talenter, 
du udvikler, jo mere 
har du at tilbyde i dit 
Mig A/S, og jo mindre 
sårbar er du.

Tænk over, hvordan 
du kan brede dine 
kompetencer ud og 
tilbyde dine kompe-
tencer som ydelser eller bruge dem på nye måder. Prøv at nytænke det, 
du kan og arbejder med til hverdag. Så er springet til din tredje karriere 
ikke nødvendigvis så stort, 
hvis du prøver dine ideer af 
skridt for skridt.

»
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|  Årets funktionær 2015 |  Henne Mølle Å Badehotel

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).

BOOK 3 NÆTTER I UGE 45-46-47
Trænger du til en miniferie, tilbyder Henne Mølle Å Badehotel et
3 dages ophold (torsdag og afrejse søndag) med morgenmad og
2-retters aftenmenu.

Specialpris pr. person 4.200 kr.
Medlemspris 2.940 kr.

MORTENS AFTEN
Slip for stegeosen derhjemme 
og lad vores skønne omgivelser 
danne rammen for et hyggeligt 
ophold i anledning af Mortens 
aften. 

Søndag d. 10. november:
Ankomst fra kl. 15.00. Der bliver 
serveret en 3-retters menu om 
aftenen samt kaffe/te og sødt.

Mandag d. 11. november:
Badehotellets lækre morgenmad. 
Derefter afrejse.

Pris
1.295 kr. pr. person. 
Medlemspris 907 kr.

Læs mere på hennemoelleaa.dk

BOOK DIT OPHOLD
Nyd et dejligt ophold med god 
mad. Bestil dit ophold online
allerede i dag på
hennemoelleaa.dk 
eller ring til os på 76 52 40 00 
i receptionens åbningstid (kl. 
9.00-18.00)

Kom til Henne Mølle Å Badehotel ved Vesterhavet og lad os forkæle dig!
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Palmestrand gav nye perspektiver

Mange dage gik med at bade og være sammen som familie. Ovenfor er det på Koh 
Chang i Thailand, og til venstre er det i junglen ved Tedjakula på Bali. 

Flere gange lejede familien scootere eller cykler. De gav frihed til at komme rundt
i lokalområderne på deres egne præmisser.
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Klaus Peter Nielsen rejste til Sydøstasien i fem måneder 
med sin hustru og deres to børn på syv og fire. Det gav
et unikt forhold mellem børn og forældre, minder for 
livet og tid til eftertanke, der ledte til nyt job.

M
åske har idéen også strejfet 
dig? At sige jobbet op eller søge 
orlov, hente børnene fra insti-
tutionen og skolen og rejse på 
eventyr i den vide verden. For 

de fleste forbliver det en idé. Men ikke for 
Klaus Peter Nielsen, hans hustru og deres 
to børn.

– Vi befandt os i en travl og stressende 
hverdag. Vi havde begge fuldtidsjobs, hvor 
dagene flød sammen, og samtidig blev 
vores børn hurtigt store. Vi blev enige om 
at tage et skridt tilbage og finde en måde, 
hvor vi kunne være mere sammen som 
familie. Vi ville ikke droppe hverdagen for 

evigt, men vi havde brug for en pause, siger 
Klaus Peter Nielsen.

– Vi fandt frem til, at den bedste måde 
at gøre det på var ved at rejse væk, siger 
Klaus Peter Nielsen. 

Sammen 24 timer i døgnet
Som tænkt så gjort. Familien pakkede 
to store rygsække og rejste til Hanoi i 
Vietnam, og i de følgende cirka fem måne-
der rejste de gennem Vietnam, Cambodja, 
Thailand, Singapore og Indonesien. 

– Vi rejste med rygsæk og boede på få 
resorts, men primært på homesteads hos 
lokale. Det var billigt, og man lærte de loka-
le at kende, siger Klaus Peter Nielsen. 

Nogle dage gik med at lære områderne at 

kende, takket være lokale guider, og se de 
lokale seværdigheder. Men der var lige så 
mange dage, hvor der ikke var nogen plan, 
og hvor familien vandrede, snorklede og 
spiste den lokale mad. 

– Vi blandede dagene, som vi havde lyst 
til. Var vi et par dage i en storby, tog vi ud i 
naturen bagefter, siger Klaus Peter Nielsen.  
Ønsket om at være mere sammen som 
familie blev i den grad opfyldt i løbet af de 
fem måneder. 

– Selvfølgelig kender man sin familie, 
men vi har alligevel lært hinanden bedre at 
kende på rejsen. På en almindelig hverdag 
er man kun sammen i cirka halvdelen af 

tiden. Her var vi sammen 24 timer i døgnet 
og sov ofte i samme seng. Og så har vi set 
fantastiske steder, mødt spændende men-
nesker og lært mange ting sammen. Vi er 
næsten overmætte af oplevelser, siger 
Klaus Peter Nielsen. 

Tid til tanker om prioriteter
Rejsen blev ikke kun brugt på at spise god 
mad og at nyde omgivelserne og familien. 
Før de tog af sted, havde Klaus Peter 
Nielsen et job for en NGO – et job, der 
på papiret var meningsfuldt, med gode 
kolleger og stor grad af medindflydelse. 
Alligevel havde han svært ved at finde 
meningen med sit arbejdsliv. Derfor sagde 
han jobbet op inden rejsen og brugte turen 

på at gruble over, hvad han egentlig havde 
lyst til. 

– Jeg fandt ud af, at det vigtigste i mit 
arbejdsliv ikke er at gøre karriere eller at 
have en prestigefuld stilling, men at have 
gode relationer og at kunne gøre en forskel 
for mennesker med særlige behov. Så jeg 
har fået et job som lærer på en specialskole 
med udsatte elever, efter vi er kommet 
hjem, siger han. 

En bedre balance
Månederne på farten med familien har 
også ændret ved Klaus Peter Nielsens 
og hans hustrus syn på hverdagen her-
hjemme. 

– Det er måske idealistisk, men vi vil 
gerne have en anden balance, hvor fritid 
med vores børn fylder mere. Det vil betyde, 
at vi skal være bedre til at sige nej tak til 
nogle ting for til gengæld at få mere nær-
vær i familien. Det var også inspirerende 
at se folk leve simplere liv. Måske kan vi 
også klare os med lidt færre ting. Den slags 
samtaler fylder mere nu, siger Klaus Peter 
Nielsen.  n

AF ANDERS BIRCH BREUNING, CONTEXT MEDIA • FOTO: PRIVAT

På en almindelig hverdag er man kun sammen i cirka
halvdelen af tiden. Her var vi sammen 24 timer i døgnet.
Klaus Peter Nielsen

“
Der var også plads til kulturelle oplevelser. 
Her er familien ved Angkor Wat i Cambodja.
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AF SØREN FREDERIKSEN, CONTEXT MEDIA • FOTO: BO NYMANN

Line Baun Danielsen har prøvet flere ting i sin
karriere end de fleste. Hun forbliver langtidshold-

bar ved at være bevidst om, hvad der er hendes
drivkraft. Og den er årsagen til, at hun kæmper

mod aldersdiskrimination.

DIN

ER DIT ANSVAR
DRØM

»

Line Baun Danielsens køkken hænger en sort tavle med citater 
skrevet med kridt: “Du får den følelse, du dyrker” og “Vi er ikke 
vores følelser – vi er vores handlinger”, er nogle af citaterne. 

– Det er mine guidelines. Flere af dem er sagt af coach Kim Boye. 
Især “Din drøm er dit ansvar” er vigtig. Der er jo ingen andre, som 
kan opfylde min drøm, siger Line Baun Danielsen.

Når man ser på 57-årige Line Baun Danielsens karriere, har hun om 
nogen taget ansvar for sin drøm: Ishockeyspiller, journalist og stu-
dievært på TV2, DR og TV2 Lorry, iværksætter, selvstændig med 
eget kommunikationsfirma, forfatter, foredragsholder og blogger.

– Jeg har lavet mange sceneskift. De har været båret af mulighe-
der, som dukkede op, og som jeg valgte at følge. For eksempel da 
jeg sagde ja til jobbet som journalist på TV2 tilbage i 1988. Det, som 
jeg så som min karriere, var at arbejde for en stor NGO i udlandet. 

Jeg var drevet af at ville ud i verden og gøre en forskel. Men da jeg blev tilbudt 
jobbet på TV2, var det en mulighed, som jeg blev nødt til at prøve.

I



Line Baun Danielsen på
sin hjemmebane i villa-
lejligheden i Gentofte.
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Går nye veje for at udvikle sig
Selvom Line Baun Danielsens karriere har 
været båret af tilfældigheder, har hun 
hele tiden været bevidst om at dygtiggøre 
sig inden for sit felt.

– Det er kun ved at gå nye veje, at 
man udvikler sig. Så derfor er det ikke 
tilfældigheder, at jeg har lavet så mange 
ting. Jeg kunne have været sportsjour-
nalist hele livet, men valgte også at blive 
nyhedsvært, eventvært, kommentator 
på kongelige begivenheder, og hvad der 
ellers bød sig undervejs. Det eneste job, 
som jeg sagde nej til, var jobbet som 
sportschef for TV2 Sport. Det er måske 
det eneste, som jeg fortryder at have 
sagt nej til. Jeg havde sagt ja, men sprang 
fra. Jeg var nyskilt og kunne se, at det var 
meget vanskeligt at få til at hænge sam-
men med mange rejser. Havde jeg sagt ja 
til det, havde min karriere taget en drej-

Virksomheder skal have 
øje for det positive ved 
at have medarbejdere, 
som er over 45-50 år på 
en arbejdsplads. Det er 
medarbejdere, som ikke 
har børn, der skal hentes 
i dagpleje. De behøver 
ikke at tage ferie, når 
alle andre skal have ferie. 
Der er utallige positive 
ting ved at have voksne 
medarbejdere.
Line Baun Danielsen

“
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ning i en chefretning, og hvem ved, hvad 
jeg så havde lavet i dag? siger Line Baun 
Danielsen.

Uretfærdighed er en drivkraft
Det kræver mod og drivkraft at gribe de 
chancer, der kommer. Line Baun Danielsen 
kan ikke sige, hvor modet kommer fra 
– udover at hun altid har haft et “kriger-
gen”, som gør, at hun vil erobre de mulig-
heder, hun får. Og så har hun en grund-
læggende tro på, at “tingene nok skal gå”. 
Drivkraften er hun mere bevidst om:

– Min drivkraft er mit ‘why’. Hvad er 
det, som driver mig? Hvad begejstrer 
mig? Hvad tænder mig? Hvad får mig til 
at levere optimalt og samtidig nyde at gå 
på arbejde. Vi er meget tryghedssøgende 
som mennesker, og mange ender med at 
blive i det samme job eller i den samme 
branche i årevis, selvom de røvkeder sig 
og måske mister motivationen til at ud-
vikle sig og flytte sig. 

– Jeg har altid haft en drivkraft i for-
hold til ting, som er uretfærdige: Som 
13-årig pige syntes jeg, at det var vold-
somt uretfærdigt, at piger ikke måtte 
spille ishockey. Så hvad gør man så, når 
man ikke må det? Så er man selv med til  
at bygge noget op. Når man som iværk-
sætter finder ud af, hvor besværligt det 
er at starte op – hvad gør man så? Er med 
til at udvikle en portal, som skal hjælpe 
andre selvstændige. Og da der ikke var 
kvindelige studieværter på TV2 Sporten, 
og jeg blev spurgt, om jeg ville være en af 
de første: JA – den kamp vil jeg gerne tage, 
opremser Line Baun Danielsen og tilføjer:

– Det er også den søgen efter retfær-
dighed, som gør, at jeg nu kæmper mod 
aldersdiskrimination.

Hvad får din ild til at brænde?
Dermed er Line Baun Danielsen godt i 
gang med at forklare, hvad der efter hen-
des mening er opskriften på at forblive 
langtidsholdbar på arbejdsmarkedet.

– Det er at finde sit ‘why’. Det, tror jeg, 
er nøglen til at få et godt og varieret ar-
bejdsliv. Også selvom der er andet end 
arbejde. Nogle mennesker finder det 
udenfor deres arbejde. Tænk, hvis man 
kan have det begge steder.

– Du kan godt skifte ‘why’ undervejs 

LINE BAUN DANIELSEN  …
... er 57 år, bor i en villalejlighed i 
Gentofte og har to sønner på 18 og 
23 år. Hun har været tv-vært i mere 
end 28 år og har desuden skrevet 
bøgerne ‘Verdens bedste mor’ og 
‘Bag Skærmen’. I dag er Line Baun 
Danielsen foredragsholder og har 
kommunikationsvirksomheden
LBD Kommunikation, der laver kom-
munikationsrådgivning og medie-
træning. Og ikke mindst hun er 
kendt for sin blog, hvor hun skriver 
til kvinder i aldersgruppen 45+ om 
job, karriere, familie, mænd, venin-
der, skønhed, livsstil og motion.

I

I Lines køkken hænger en tavle med citater. Flere af dem er af coach Kim Boye.
Dem bruger hun som mentale guidelines i hverdagen og til at nå sine drømme.

i dit liv. De ting, som du brænder for, 
når du er 20 år, er ikke nødvendigvis de 
samme, når man er 30 år, for vores livs-
vilkår ændrer sig undervejs. Vi får børn, 
børnene flytter hjemmefra. Vi bliver gift, 
vi bliver skilt. Måske bliver vores foræl-
dre syge og dør. Vi kan, som jeg selv har 
oplevet, blive ramt af stress og være nødt 
til at gentænke os selv. Der sker mange 
forandringer undervejs, som kan være 
med til at definere, hvad vi brænder for 
– nye veje, som vi ønsker at gå. Og det 
skal vi ikke være bange for. Forandringer 
kan også være positive. De behøver ikke 
at være farlige, understreger Line Baun 
Danielsen.

Husk både det indre og ydre 
Ifølge Line Baun Danielsen bør den per-
sonlige udvikling suppleres med de rette 
kompetencer.

– Du er nødt til at flytte dig. Hver gang, 
du går nye veje, lærer du nyt. Det er vig-
tigt hele tiden at kende det nyeste inden
for den branche, du arbejder i. Det bety-
der ikke, at erfaring ikke er vigtig – det er 
den – men du er nødt til at være konkur- »
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– Jeg hader ord som 'seniorer' og 'ældre'. Ligesom man taler om genera-
tion X, kalder jeg det i stedet generation V – V for voksne, V for vidende 
og V for værdifulde, siger Line Baun Danielsen.

rencedygtig, siger Line Baun Danielsen og påpeger, at 
det er både den enkeltes ansvar og arbejdspladsens 
ansvar: Hvis du ikke bliver tilbudt efteruddannelse, skal 
du slå i bordet og bede om den. 

Begrebet langtidsholdbar skal også tages bogstaveligt:
– At være langtidsholdbar handler også om at passe 

på sig selv. Ikke bare mentalt, men også fysisk. At du 
kan holde til det. At du lever sundt. Ser på dig selv med 
lidt selvkritik. Er der lidt for meget rødvin eller nogle 
smøger, som burde skiftes ud med et par løbesko? At du 
holder dig pæn. Mange midtvejs i livet giver måske lidt 
op, men at være langtidsholdbar handler om både det 
indre og ydre. Du bliver mødt med de øjne, som andre 
ser dig med. Det er ikke nok med 25 års erfaring. Du skal 
være attraktiv, og attraktiv er mange ting, konstaterer 
Line Baun Danielsen og siger, at det også kræver mod at 
være langtidsholdbar.

– Du skal turde være opsøgende og sparke døre ind. 
Hvis du ikke bliver set og mødt – og tilmed risikerer at 
blive sorteret fra af en aldersalgoritme – hvad gør du så?

Kampen mod aldersdiskrimination
Det bringer Line Baun Danielsen til et af de emner, der 
ligger hende stærkt på sinde: Aldersdiskrimination. Hun 
oplevede den selv første gang, da hun i en alder af 48 
år blev fyret fra Go’ morgen Danmark sammen med Ole 
Stephensen. Senest har hun forsøgt at lave en lønfor-
sikring, og det kunne enten ikke lade sig gøre på grund 
af hendes alder – eller også kunne det ikke svare sig.

– Efter jeg er begyndt at skrive om emnet, har jeg fået 
utallige henvendelser med eksempler på aldersdiskrimi-
nation. Jeg synes, at det er skammeligt, og det er i hvert 
fald ikke i overensstemmelse med, at politikerne beder 
os om at arbejde længere. Det er udtryk for en dyrkelse 
af en ungdomskultur, siger Line Baun Danielsen og på-
peger, at virksomhederne skyder sig selv i foden ved 
ikke at ansætte og fastholde medarbejdere, som er 
oppe i årene.

– Erfaring er en investering. En investering, som 
medarbejdere og virksomheder foretager i løbet af 
arbejdslivet, og som risikerer at gå tabt. Virksomheder 
skal have øje for det positive ved at have medarbejdere, 
som er over 45-50 år på en arbejdsplads. Det er medar-
bejdere, som ikke har børn, der skal hentes i dagpleje. De 
behøver ikke at tage ferie, når alle andre skal have ferie. 
Der er utallige positive ting ved at have voksne medar-
bejdere, siger Line Baun Danielsen med tryk på voksne.

– Jeg hader ord som ‘seniorer’ og ‘ældre’. Ligesom man 
taler om generation X, kalder jeg det i stedet generation 
V – V for voksne, V for vidende og V for værdifulde, 
siger Line Baun Danielsen.  n
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Løber du så stærkt på jobbet, at du glemmer at mærke, hvordan du – og dine kolleger   
– egentlig har det? Med compassion kan du undgå at brænde ud før tid. Her får du to
erhvervspsykologers bud på hvordan.

når du går på arbejde?
Er din hjerne på overarbejde, 

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN
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vad gør du, når du er presset på jobbet og har svært ved at overskue en 
deadline? Skælder du dig selv ud, eller lægger du mærke til, hvad der sker i 
din krop og tager hånd om det? Hvis du lever dit liv med compassion, hører 
du til den sidste kategori. Compassion handler nemlig om et ønske om at 
forebygge og lindre mistrivsel – hos dig selv og andre. 

– Det er ikke en følelse, men mere et motiv, som guider vores adfærd, fortæller 
Henrik Tingleff, erhvervspsykolog i Mindwork. Han har sammen med sin kollega 
Vibeke Lunding-Gregersen skrevet bogen ”Hjernen på overarbejde – Derfor er 
compassion vores vej til et bæredygtigt liv og samfund”. 

H
I

Om Henrik Tingleff og Vibeke 
Lunding-Gregersen

Erhvervspsykologer, forfattere og 
partnere i virksomheden Mindwork. 
De holder også foredrag om trivsel og 
lederudvikling i både offentlige og pri-
vate organisationer og er sparrings-
partnere for topledere.

»
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det system, der taler til samhørighed, tid 
til hinanden, til ro, balance og tilfredshed 
er understimuleret, og det bliver vi ikke 
den bedste udgave af os selv af, konsta-
terer Henrik Tingleff.

Mindre magt og mere medfølelse
Den fundamentale udfordring for menne-
sket er, at hjernen ikke er designet særligt 
hensigtsmæssigt til det liv, vi lever i dag. 
Størstedelen af hjernen er stadig kun 

gearet til overlevelse og reproduktion, 
kamp og flugt, magt og prestige. Gennem 
evolution har vi dog udviklet hjernebar-
ken, hvor intellekt, analyse og fortolkning 
sidder. Når der er balance i hjernens tre 
følelsesregulerende systemer, er hjer-
nebarken koblet til, og vi kan analysere, 
fortolke og tænke rationelt og træffe 
komplekse beslutninger.

– Jo mere ubalance min hjerne er i, jo 
hurtigere jeg løber, og jo mindre jeg føler 

Det røde trusselssystem er det stærkeste. Det sikrer overlevelse og
aktiverer stærke negative følelser som vrede, angst og væmmelse.

Det grå motivationssystem guider, motiverer os til at ønske, forfølge og 
skaffe og stimulerer en adfærd, hvor vi sætter tempo på og tager chancer.

Det grønne beroligende system handler om kontakt og tilknytning mel-
lem mennesker og sikrer ro, tryghed og tilfredshed.

Når trussels- og motivationssystemet tager over, mindskes det beroligen-
de system. Så glemmer vi ofte os selv og begynder at snakke mindre pænt 
til kollegaen og stresse unødigt over opgaver.

Den ro og tilfredshed, der er forbundet med det beroligende system, sikrer 
evnen til at holde den gamle driftsstyrede hjerne i ave, koble den nye ratio-
nelle menneskehjerne til og give os mulighed for mere nuancerede overvej-
elser. Tager den gamle hjerne magten, bliver vi styret af primitive motiver 
som egoisme, kamplyst og hævn på bekostning af omtanke, refleksion og 
fællesskab. Det er der sjældent meget innovation forbundet med.

De følelsesregulerende systemer

Ubalance i de følelsesregulerende systemer

Compassion har svære betingelser
Compassion er afgørende for vores triv-
sel, og for at hjernen får de bedst mulige 
arbejdsbetingelser. Og det kan være rigtig 
svært at praktisere – især med de krav, 
der stilles til medarbejderne i dag:

– Vi har skabt et samfund, som kun taler 
til to af hjernes tre følelsesregulerende 
systemer. Det taler til motivationssyste-
met, hvor alt skal være hurtigere og høje-
re og bedre. Det resulterer i, at vi sætter 
gang i flere opgaver samtidig, som vi 
ofte løser halvhjertet i stedet for at have 
fuld koncentration på en ting ad gangen. 
Faktisk viser undersøgelser, at når vi 
multitasker, er vi 40 % længere tid om 
opgaverne og laver 50 % flere fejl. Sam-
fundet taler også til trusselssystemet, 
der sætter gang i tanker som fx: Hvad nu 
hvis jeg ikke kan følge med, og udviklingen 
overhaler mig, eller den nye kollega er 
meget dygtigere end mig? Så mister jeg 
måske mit job.

Motivations- og trusselssystemerne har  
vi ofte slået til som medarbejdere. Men 

Jo mere ubalance min hjerne er i, jo hurtigere jeg løber, og jo 
mindre jeg føler mig set, jo mere kobler jeg min hjernebark 
fra og kommer til at leve på de mest primitive hjernestruk-
turer. Så bliver jeg styret af magt, egoisme og handling bare 
for at virke aktiv, og det at ville have ret bare for at få ret. 
Henrik Tingleff

“
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mig set, jo mere kobler jeg min hjernebark 
fra og kommer til at leve på de mest primi-
tive hjernestrukturer. Så bliver jeg styret 
af magt, egoisme og handling bare for at 
virke aktiv, og det at ville have ret bare for 
at få ret. Men hvis vi holder balance i de 
følelsesregulerende systemer og hjerne-
barken koblet til, kan vi tænke langt mere 
nuanceret. Det kræver både opmærksom-
hed fra den enkelte medarbejder og god 
ledelse, forklarer Henrik Tingleff.

At lykkes som team kræver tryghed
Det har en pris, hvis ikke vi viser omsorg 
for os selv og andre, supplerer Vibeke 
Lunding-Gregersen. Nemlig stigende 
stress-statistikker og sygefravær.

– Vi ser en eksplosion i mental mistriv-
sel, selv om vi lever i et samfund, hvor vi 
burde have det bedre end nogensinde før. 
Vi er psykologer, revisorer, ekspedienter 
og kontorassistenter – men først og frem-
mest er vi mennesker med den samme 
slags hjerne. 

Hvis ikke vi styrker relationer og men-
neskelig kontakt, når vi er på arbejde, eller 
kun tanker op derhjemme, kommer vi i 
ubalance og er ikke i stand til at præstere 
optimalt. Vi ved, at det vigtigste parame-
ter for god teamperformance er psyko-
logisk tryghed – altså hvordan vi har det 
med hinanden.

At have fokus på sine kollegers trivsel og 
drage omsorg for hinanden kan måske 
lyde lidt hippie-agtigt, men ifølge de to 
erhvervspsykologer har compassion intet 
at gøre med at sidde i rundkreds og for-
dybe sig i kollegernes problemer i stedet 
for arbejdet. Det betyder bare, at vi har 
et grundlæggende ønske om at gøre godt 
for os selv og andre, og det gælder, uan-
set om man er leder eller medarbejder.

Det kan trænes!
– Vi mennesker er overlevet på trods, 

fordi ingen anden art fødes så ufærdig 
og hjælpeløs og med så stort behov for 
beskyttelse som mennesker. Det ligger 
dybt i vores natur at passe godt på hinan-
den og os selv, for det, der dybest set er 
meningen med livet, er overlevelse. For 
at menneskehjernen kan udvikle sig, er vi 
afhængige af at indgå i trygge relationer 

med andre mennesker. Vi ved, at hvis børn 
ikke får omsorg, udvikler deres hjerne sig 
ikke. Så det er en del af menneskets natur 
og udspringer af den gamle hjernes yngel-
plejeinstinkt, som vi deler med pattedy-
rene. Derfor kan compassion udvikles og 
trænes i os alle, fuldstændig som hvis du 
fx vil træne op til et løb. Det kræver bare, 
at vi aktivt vælger det til, fastslår Vibeke 
Lunding-Gregersen og understreger sam-
tidig, at menneskehjernen heller ikke skel-
ner mellem arbejde og privatliv:

– Når vi møder klienter, der har brug for 
vores hjælp, får vi ofte spørgsmålet: er 
det af private årsager, han er blevet stres-
set, eller er det på arbejdet? Jeg bliver så 
provokeret af det spørgsmål, for nu er 
det altså den samme hjerne, der går ud 
ad døren hjemme og træder ind på job 
og omvendt, så god balance og harmoni 
i både arbejds- og privatliv er to sider af 
samme sag og forudsætningen for, at vi 
trives som hele mennesker.  n  

Compassion kræver
mental styrketræning 

Hvordan kan jeg være til gavn?
Er du fx til gavn, hvis du hele tiden afbryder dine kolleger til et 
møde? Det kan godt være, at dine argumenter er rigtig gode, 
men kunne du få mere ud af at bakke dine kolleger op og give 
dem plads til at tale, så I lytter til hinanden i stedet for kun at 
følge din egen agenda?

Lad tvivlen komme din kollega til gode
Nogle gange skuffer vores kolleger os, og det kan svække 
samarbejdet. Overvej, om det virkelig er fordi, din kollega er 
doven eller dum, fordi hun ikke har leveret det, i aftalte – eller 
kan der være en anden årsag?

Har min kollega brug for det samme som jeg?
Måske har du brug for high fives og en god peptalk, hvis du 
knokler med at nå en skarp deadline, men du opdager, at det 
ingen effekt har på din kollega, der også har noget, hun skal 
nå. Hvordan kan du bruge din empati og sætte dig i hendes 
sted? At spørge nogen om, hvad de har brug for, er både til 
glæde for den, du spørger og dig, der mærker, at du gør en
forskel for et andet menneske.

1.

2.

3.

Du kan træne ved at spørge dig selv om disse 
tre ting, når du går på arbejde:
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Efteruddannelse, personlig udvikling, indflydelse, gode kolleger og begejstring for det, som 
man laver – der er mange måder at forblive langtidsholdbar og bevare arbejdsglæden hele 
arbejdslivet.

Hvordan forbliver du langtidsholdbar?

Helle Bülow, 38 år, Consumer Marketing Manager
Hvad er vigtigt for at forblive langtidsholdbar på arbejdsmarkedet?
For mig er det at være proaktiv og så vidt muligt tage fat i de ideer, som jeg synes er spændende. 
Det er også vigtigt at holde sig opdateret. Ikke kun med efteruddannelse, men også i det daglige. 
Jeg holder mig opdateret om det nyeste inden for digital marketing ved at læse danske og interna-
tionale fagmedier og følge udvalgte fagpersoner på de sociale medier. Jeg lytter også til podcasts. 
Det kan sagtens være personer i andre brancher og stillinger, som giver nye perspektiver.

Hvordan vil du bevare arbejdsglæden resten af arbejdslivet?
Det betyder meget for min arbejdsglæde at blive udfordret og at tage initiativ – og at blive værdsat, 
når jeg gør det. Derudover er det også vigtigt for mig at være i en virksomhed, der har et formål, og 
som jeg er stolt af at arbejde for.

Michael Skaarup Jørgensen, 27 år, læser økonomi og arbejder
som data-analysekonsulent
Hvad er vigtigt for at forblive langtidsholdbar på arbejdsmarkedet?
Det er lidt en floskel, men det er vigtigt at uddanne sig og holde sig opdateret. Jeg er i den hel-
dige situation, at det er en del af mit konsulentarbejde at lære nyt hele tiden, og jeg er ikke 
bekymret for teknologiudviklingen. Tværtimod er den mit levebrød. 

Hvordan vil du bevare arbejdsglæden resten af arbejdslivet?
Min arbejdsglæde afhænger af, at jeg er et sted, hvor jeg kan se et resultat af mit arbejde, og 
hvor jeg føler mig værdsat. Samtidig har kollegerne stor betydning for min arbejdsglæde.

Gnisten er det allervigtigste for at være langtidsholdbar – at man brænder for det, man laver. Og 
så skal man selvfølgelig følge med i, hvad der rører sig og se muligheder frem for begrænsninger.
Karl Johan

“

AF SØREN FREDERIKSEN, CONTEXT MEDIA

TEMA  •   LANGTIDSHOLDBAR
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Sune Andersen,
45 år, lærer og tømrer
Hvad er vigtigt for at forblive lang-
tidsholdbar på arbejdsmarkedet?
Jeg har uddannet mig til lærer for at 
blive ved med at være kvalificeret og 
at være nysgerrig. Jeg uddannede mig 
til tømrer, fordi jeg var nysgerrig på at 
prøve noget helt andet, og i dag arbej-
der jeg både som lærer og som tømrer. 
En pointe er i den sammenhæng ikke 
at sætte sig for hårdt økonomisk, så 
man tør tage chancer i arbejdslivet.

Hvordan vil du bevare arbejdsglæden 
resten af arbejdslivet?
Det gør jeg ved at bevæge mig ind på 
nyt territorium og give mig selv fag-
lige udfordringer.

Karl Johan,
69 år, salgschef
Hvad er vigtigt for at forblive lang-
tidsholdbar på arbejdsmarkedet?
Jeg er ikke gået på pension, fordi jeg 
kan lide det, jeg laver. Gnisten er det 
allervigtigste for at være langtids-
holdbar – at man brænder for det, 
man laver. Det er også vigtigt at holde 
sig i nogenlunde god fysisk form, så 
helbredet er godt. Og så skal man 
selvfølgelig følge med i, hvad der 
rører sig og se muligheder frem for 
begrænsninger.

Hvordan vil du bevare arbejdsglæden 
resten af arbejdslivet?
Jeg bevarer arbejdsglæden gennem 
udfordringer. Hvis arbejdet ikke var 
spændende, kunne jeg lige så godt 
sidde hjemme.

Lene Romer Halby, 56 år, i fleksjob
som projektleder og socialfaglig konsulent 
Hvad er vigtigt for at forblive langtidsholdbar på 
arbejdsmarkedet?
Som ansat i et fleksjob møder man ofte fordomme om, 
hvad man kan. Derfor er det ekstra vigtigt at være ambitiøs, udvise stabilitet og signalere, at faglig-
heden ikke er ramt. Man bør heller ikke have mere sygefravær end andre. Hvis man har det, er man 
sat forkert i tid. Efteruddannelser er en udfordring, for de er lavet til folk, som arbejder fuld tid. Selv 
måtte jeg bide tænderne sammen, da jeg tog en ny arbejdsmiljøuddannelse, som tog fem dage i streg. 

Hvordan vil du bevare arbejdsglæden resten af arbejdslivet?
Arbejdsglæden afhænger primært af, hvordan man håndterer at arbejde på nedsat tid. Det er også 
vigtigt at prioritere sociale arrangementer, for det er ikke givet, at dine kolleger lærer dig at kende, 
hvis du er “hende, der tager hjem inden frokost”.

Stig G. Jungersen,
54 år, stabsofficer i Special-
operationskommandoen
Hvad er vigtigt for at forblive lang-
tidsholdbar på arbejdsmarkedet?
Da jeg blev ramt af stress, skulle der 
ske noget andet. Derfor tog jeg en 
masteruddannelse, som ledte til mit 
nuværende job. I dag kan jeg se, at jeg 
ikke havde været god til at bygge på 
fremtiden. Jeg havde lagt engagemen-
tet i stillingen og ikke i mig selv. Man 
forbliver langtidsholdbar ved, at de 
faglige kompetencer er tidssvarende, 
samtidig med at man skal være åben 
for, at organisationen og arbejdsop-
gaverne i perioder undergår større 
forandringer, end man selv umiddel-
bart er parat til.

Hvordan vil du bevare arbejdsglæden 
resten af arbejdslivet?
Min arbejdsglæde afhænger af, at 
mit arbejde giver mening, og at jeg 
har indflydelse. Jeg skal kunne se en 
effekt i organisationen af mit arbejde 
og de beslutninger, som jeg træffer.
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Jobsøgning 50+:  

Med alderen kan 
det blive sværere 
at få sin kommen-
de arbejdsgivers 
opmærksomhed.
Er du 50+ og drøm-
mer om nyt job, så 
giver Fries karriere-
konsulent sit bud
på, hvordan du kan 
gøre din livserfaring 
til en styrke i job-
søgningen.

Gør din modenhed og
livserfaring til din styrke
AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

gode råd til jobsøgningen   
1. Ring, inden du søger
Vil du undgå at blive sorteret fra, inden du har fået en chance, 
så ring til kontaktpersonen på stillingsbeskrivelsen og fortæl 
om dine kompetencer og spørg, om det er en hindring, at du er 
over 50. Så har du arbejdsgivers opmærksomhed fra starten.

2. Søg uopfordret
En rapport fra konsulenthuset Ballisager viser, at det usynlige ar-
bejdsmarked nu er større end det synlige, og at flere får job via uop-
fordrede ansøgninger og netværk. Der er generelt alt for mange om 
buddet til de annoncerede stillinger. Ved at søge uopfordret sparer 
virksomhederne penge på rekruttering, og afdelingen man bliver 
ansat i står ikke i en lang periode og mangler en ny kollega. Du kan 
træde til, når behovet opstår.

3. Gør dig synlig på sociale medier
Lav opslag på LinkedIn eller Facebook, hvor du fx søger efter virksomheder og 
gør opmærksom på dig selv og din faglighed. Det er i delingerne, hemmelighe-
den ligger, og det er her, dit netværk hjælper dig, så du bliver synlig. Tænk på 
det som en oplysningskampagne – du har et vigtigt budskab og gode kompe-
tencer, men verden kan ikke vide, du er der, hvis ikke du gør opmærksom på dig 
selv.

TEMA  •   LANGTIDSHOLDBAR
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arrierekonsulent i lønsikring Simon Gravers har 
undersøgt, hvorfor dygtige og kompetente 
medlemmer, der har holdt deres femte runde 
fødselsdag, kan have sværere ved at komme i 
job end deres yngre konkurrenter:

– Det er svært konkret at måle på, men jeg har talt 
med både rekrutteringsbureauer og virksomheder, og 
der tegner sig et generelt billede af, at feltet af jobsø-
gere er større og har et højere uddannelsesniveau end 
tidligere, og det betyder, at arbejdsgiverne kan tillade 
sig at være mere kræsne i deres udvælgelse.

Et eksempel på det er virksomheder, der sender auto-
generede afslag ud til jobsøgere over 50 efter nogle 
dage. Det opdagede en af de lønsikrede, da et job, han 
havde søgt, men fået afslag på, pludseligt blev genop-
slået.

– Han ringede til virksomheden for at få en forkla-
ring, da han var den perfekte kandidat, og det viste 
sig, at de slet ikke havde set hans ansøgning, fordi han 
automatisk var blevet sorteret fra. Han endte med at 
få jobbet!

Desværre kan vi ikke ændre den virkelighed, vi er 
en del af, så det handler om at bruge den viden, vi har, 
til vores egen fordel, siger Simon Gravers og giver syv 
gode råd til, hvordan arbejdsgiverne kan få øjnene op 
for dig, der er 50+.  n

K

4. Opret dig i vikarbureauer
… og lad dem finde jobbet til dig. Husk løbende at gå på din vikarprofil og holde dig aktiv. Så 
er du synlig. Her vægtes alder ikke så højt, da det ofte er midlertidige stillinger, der søges 
til. Men tendensen er, at for dem, der er 50+, er det en oplagt chance for at bevise deres 
værd, og mange ender med at blive fastansat.

5. Uddannelse er mere værd end løn
Tal om uddannelse til jobsamtalen. Glæden over en god løn varer kun, indtil du starter i job. 
Men kan du videreudvikle dig og bygge på dine kompetencer, øger du både arbejdsglæden og 
din markedsværdi fremadrettet. Der er et stigende uddannelsesniveau på arbejdsmarkedet, 
så vil du investere i noget godt, så invester i uddannelse og prioriter det i stedet for løn. Det 
viser også, at du har gåpåmod og gejst til at blive på arbejdsmarkedet mange år endnu.

6. Hold dig frisk
Når vi skal blive længere på arbejdsmarkedet, skal vi også kunne klare det. Derfor er det 
vigtigt at holde sig frisk og sund. Både mentalt og fysisk. Din fysik sender også et signal til 
din kommende arbejdsgiver, så hav fokus på din fremtoning.

7. Få hjælp til en strategi
Lav en jobsøgningsstrategi med din karrierevejleder og udnyt tiden optimalt. Jo før, du 
kommer i gang, jo bedre. Det er i opsigelsesperioden, du er allermest attraktiv. Markedet 
udvikler sig – og vi klæder dig på til at stå forrest i jobkøen.

Kontakt Frie eller deltag på vores
workshop, hvis du ønsker inspiration
til din jobsøgning.

Få inspiration til, hvordan du gør din livs-
erfaring til en styrke i din jobsøgning og 
kommer videre i arbejdslivet.

På workshoppen kommer vi bl.a. ind på alt 
det, du skal være særlig opmærksom på:

•  På hvilke områder er det vigtigt at 
være fleksibel?

• Hvad er arbejdsgiveren særligt op-
mærksom på omkring dit privatliv,

 når du er 50+?

•  Hvad er mest vigtigt at få sagt til job-
samtalen?

•    Hvad må du aldrig gøre?

Tid og sted:
31. oktober 2019 i Værløse UDSOLGT
7. november 2019 i Odense UDSOLGT
14. november 2019 i Aarhus UDSOLGT
19. november 2019 i Vejen

Husk, at du kan tage en kollega med til
medlemspris!

Læs mere på frie.dk

Kursus for dig,
der er 50+

Er du 50+ og drømmer 
om et nyt job, så kan du 
bl.a. hente inspiration 
på "Kursus for dig, der 
er 50+", opfordrer kar-
rierekonsulent Simon 
Gravers.
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I Middelfart Sparekasse 
både ansætter og fasthol-
der man med glæde med-
arbejdere, selvom de har 
rundet 60 år. Sparekassen 
har ingen seniorpolitik, 
men et menneskesyn, 
hvor man værdsætter den 
erfaring, som følger med 
alder.

ornylig havde HR-chef i 
Middelfart Sparekasse, Helle 
Lund Gregersen, en midald-
rende jobansøger til samtale. 
Efterfølgende smalltalkede hun 

med direktøren i Middelfart Sparekasse, 
som spurgte henkastet til bl.a. kandida-
tens karriere og alder.

– Det sidste kunne jeg ikke svare på. 
Jeg anede det simpelthen ikke. Jeg havde 
ikke lagt mærke til det i ansøgningen, og 
vi havde ikke talt om det under samtalen. 
Jeg havde kun interesseret mig for per-
sonen og kompetencerne, siger HR-chef 
Helle Lund Gregersen.

Højt aldersgennemsnit
Episoden er sigende for Middelfart 
Sparekasses tilgang til midaldrende og 
ældre medarbejdere: Det er kompetencer 
frem for alder, og sparekassen rekrut-
terer og fastholder gerne medarbejdere, 
selvom de har rundet 60 år. Alene inden 
for det seneste halve år har man ansat 
medarbejdere på 63, 64 og 68 år. 17 pro-

cent af medarbejderne er over 60 år. Det 
tilsvarende gennemsnit for finanssekto-
ren er otte procent. Gennemsnitsalderen 
i sparekassen er 49 år, mens den er 41 år 
for sektoren.  

– Vi kunne aldrig finde på at sortere en 
kandidat fra pga. alder. Vi er en branche, 
som lever af viden, og den bliver kun 
styrket af den erfaring, der følger med 
alder, siger Helle Lund Gregersen, der ikke 
har noget tilovers for fordommen om, at 
ældre medarbejdere har mindre energi:
– Du kan lige så vel være kørt træt, når du 
er 40 år, som når du er 68 år!

Individuelle aftaler er vejen frem
Ifølge Helle Lund Gregersen handler 
det om det menneskesyn, man har hos 
Middelfart Sparekasse: Det skal være en 

god arbejdsplads for både unge og ældre 
medarbejdere, og man tager udgangs-
punkt i behovene hos den enkelte med-
arbejder. Af samme årsag har Middelfart 
Sparekasse ingen seniorpolitik eller 
seniorordning – udover den, som er en 
del af overenskomsten. Jobbeskrivelse og 
timetal bliver aftalt individuelt. 

– Vi har flere gode eksempler på, at en 
afdelingsleder efter eget ønske er trådt 
lidt tilbage og har fået andre opgaver, 
samtidig med at den nye afdelingsleder 
har stor gavn af den viden, som forbliver i 
afdelingen. Og førnævnte medarbejder på 
63 år er ansat på fuld tid i et etårigt vikari-
at, hvilket passer hende fint, fordi hun så 
kan mærke efter, hvor meget hun har lyst 
til derefter, siger Helle Lund Gregersen.

F
AF SØREN FREDERIKSEN, CONTEXT MEDIA

Kompetencer frem for   alder

– Vi kunne aldrig finde på at sortere en kandidat fra pga. alder. Vi er en branche, som lever 
af viden, og den bliver kun styrket af den erfaring, der følger med alder, siger Helle Lund 
Gregersen.

TEMA  •   LANGTIDSHOLDBAR
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I en alder af 59 år og efter 
næsten 40 år på samme 
arbejdsplads blev Henrik 
Arnold Jung Christensen 
‘prikket’. Men det stoppede 
ikke arbejdslivet for bank-
rådgiveren, der hurtigt fik 
job i Middelfart Sparekasse.

enrik Arnold Jung Christensen 
havde været tæt på 40 år i et 
stort pengeinstitut, da han fik 
samtalen.

– Det var alment kendt, at 
når man nærmede sig de 60 år, stod den 
på efterløn eller fratrædelsesaftale. 
Typisk startede det med en samtale, hvor 
man fik at vide, at man ikke præsterede 
tilstrækkeligt på nogle bestemte para-
metre – for mit vedkommende solgte jeg 
ikke nok forsikringer. Alt det andet, som 
stadig gik godt, var tilsyneladende lige-
gyldigt. Så jeg blev fritstillet som 59-årig 
– og hvad gør man så? spørger Henrik 
Arnold Jung Christensen.

Vær opsøgende
Han havde selv svaret: At være opsø-
gende. Middelfart Sparekasse er kendt 
for at være en god arbejdsplads, så 
Henrik Arnold Jung Christensen gik gan-
ske enkelt op til skranken, bad om at 
tale med HR-chefen og spurgte: “Kan I 
bruge en som mig?” Det kunne Middel-
fart Sparekasse. Han var blevet fritstillet 
en fredag og startede i sparekassen om 
mandagen som privatkunderådgiver.

 – Så en slem oplevelse endte med 
noget rigtig godt, siger Henrik Arnold   
Jung Christensen, der i dag er 64 år.

På spørgsmålet om, hvad hans erfaring 
betyder for hans arbejde, svarer han:

– Jeg har en nærmest intuitiv forstå-
else af kundernes situation, fordi jeg har 
været igennem så mange cases. Det gør, 
at jeg har et godt overblik og hele tiden 
kan se frem, forklarer Henrik Arnold Jung 
Christensen.

Han understreger, at hele livet igennem 
har han efteruddannet sig og bevarer en 
positiv tilgang til forandring og udvikling. 
Fx er han ‘superbruger’ af sparekassens 
nye it-system til kunderådgivning.

Vikarbureau, træning og kærligt skub
Henrik Arnold Jung Christensen betegner 
sig selv som mere heldig end de fleste, 
der bliver fyret i en høj alder. 

– Hvis jeg ikke havde fået et job med 
det samme, var jeg helt klart startet i et 
vikarbureau, fordi det er en vej ind i virk-
somhederne, siger han og fortsætter:

– Det er også vigtigt, at man forsøger at 
holde sig i god fysisk form – for eksempel 
med løb – så man kan holde energiniveau-
et oppe, men mest af alt er det vigtigt at 
have nogle, som tror på en og kan give 
en et kærligt skub, hvis man kommer i 
tvivl om, hvad man kan efter så mange år. 
Min hustru var min støtte, da jeg tog en 
dyb indånding og gik op til skranken her i 
Middelfart Sparekasse.  n

Fra fyret til
fastansat på tre dage

Kompetencer frem for   alder

H

Da jeg blev fritstillet som 59-årig, var
jeg med det samme opsøgende, fortæl-

ler Henrik Arnold Jung Christensen.



FORSIKRING

forsikringerne, når du er ledig 
Der er mange ting at have styr på, hvis du er blevet opsagt og er ledig. Måske er dit fokus 
mest på dagpenge og jobsøgning, men en anden vigtig ting at følge op på – som mange 
glemmer – er deres pensionsforsikringer.

Husk at få styr på pensions-

AF HENRIETTE LØWE-MADSEN, UDVIKLINGSKONSULENT

ine pensionsforsikringer er de 
forsikringer, som typisk er en del 
af den arbejdsmarkedspension, 
du er omfattet af, når du er i et 
ansættelsesforhold. De er vig-

tige, fordi de dækker en høj grad af øko-
nomisk risiko i dit liv, og det kan vise sig at 
have store konsekvenser for dig, hvis du 
ikke er omfattet.   

Din indbetaling til din arbejdsmarkeds-
pension stopper automatisk, når du bli-
ver ledig og ikke længere får løn. Dermed 
stopper forsikringerne også, da de er en 
del af den pensionsaftale, du havde med  
din tidligere arbejdsplads. I de fleste til-
fælde dækker forsikringerne i op til 3 
måneder efter din sidste løn. 

Derfor er det vigtigt, at du kontakter 
dit pensionsselskab allerede i din opsi-

gelsesperiode og taler med dem om en 
mulig løsning, så du, dine børn eller i 
værste fald dine efterladte, ikke kommer 
til at stå uden dækning, hvis uheldet er 
ude i en periode, hvor du er ledig.

Er du i tvivl om, hvordan du er dækket, 
kan du se din arbejdsmarkedspension og 
dine forsikringer på pensionsinfo.dk  n

D
De mest normale pensionsforsikringer er: 
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Det er en forsikring, som 
udbetaler penge til dine 
nærmeste, hvis du dør. 

Det er er forsikring, som 
udbetaler en sum penge 
til dig, hvis du rammes af 
alvorlig sygdom. 

Det er en forsikring, der 
kan give dig, og måske 
dine børn, adgang til 
privathospitaler, hvis du 
bliver syg. 

Det er en forsikring, der 
kan hjælpe dig, hvis du 
mister din evne til at 
arbejde. 

Livsforsikring Kritisk sygdom Sundheds-
forsikring

Tab af
erhversevne

Hvorfor vælge Alm. Brand?
Ordentlighed er udgangspunktet i alt, hvad vi 
gør. Det betyder, at vi altid værdsætter dig og 
giver den rådgivning, du har brug for. Det er 
nemlig vigtigt for os, at du har ro i maven, når 
det handler om din økonomi og dine forsik-
ringer.

Til dig som medlem af Frie
Som medlem af Frie får du og din ægtefælle 
helt særlige fordele på forsikring og bank hos 
Alm. Brand – det betyder blandt andet, at du 
kan få op til 45 % rabat på dine forsikringer 
og gode fordele i banken. 

Vi gør det enkelt 
for dig at være kunde

Vil du høre mere om dine fordele? 
Ring til os på telefon 96 10 17 09 (Bank) eller 70 80 26 46 (Forsikring)

Frie annonce_215x280mm_aug.indd   1 16-09-2019   16:18:50
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SÅDAN sikrer du  arbejdsglæden
AF ANDERS BIRCH BREUNING, CONTEXT MEDIA

Din arbejdsglæde er ikke altid op til dig. Relationer til fx ledere, kolleger og kunder
påvirker den også. Men du kan stadig gøre meget selv for at sikre, at du er glad,
når du er på arbejde.

Det er de andres skyld. Jeg er glad for mit
arbejde, men min leder/kollega/kunde 
ødelægger min arbejdsglæde. Den 
tanke er nok slået ned i de fleste på et 
tidspunkt. Men er det sandt? Afhænger 
arbejdsglæde af din leder, dine kolleger 
eller måske dine kunder? Eller er det i vir-
keligheden dit eget ansvar?

Svaret er, at både du selv, din leder, kol-
leger og kunder kan påvirke din arbejds-
glæde. 

– Arbejdsglæde er, når du ved, at du 
gør en forskel og udfører et meningsfuldt 
stykke arbejde, som du er stolt af, sam-
men med mennesker, du kan lide. Næsten 
alt det stammer fra to ting – dine relatio-
ner og resultater, siger Arlette Bentzen, 
der er Chief Happiness Officer hos Ar-
bejdsglæde.nu og certificeret i positiv 
psykologi. 

Hvor meget det ene og det andet betyder 
for arbejdsglæden er individuelt, men 

alle har behov for begge dele.

Det handler om respekt
Har du ikke et godt forhold til dine kolle-
ger, er det bare ikke sjovt at gå på arbejde, 
motivationen og engagementet dykker, 
og det går ud over effektiviteten. Sure 
kunder har den samme effekt. Den gode 
nyhed er, at du kan gøre meget for at 
påvirke de relationer. 

– Du skal ikke acceptere at blive talt 
dårligt til af kunder. Du må insistere på, at 
I taler til hinanden med respekt, selvom I 
er uenige, og det skal din leder bakke op 
om. Sig fra så konstruktivt som muligt, 
for negativitet smitter og er selvforstær-
kende, siger Arlette Bentzen.

Du brokker dig til den forkerte
Undersøgelser viser, at den største trus-
sel mod arbejdsglæden fra kollegerne er 
brok. 

Arbejdsglæde er, når du ved, at du gør en forskel 
og udfører et meningsfuldt stykke arbejde, som du 
er stolt af, sammen med mennesker, du kan lide. 
Arlette Bentzen

“

TEMA  •   LANGTIDSHOLDBAR



Se på dine resultater
Ofte husker du kun det, der ikke lykkes. Hav i stedet et benhårdt fokus 
på det, du faktisk opnår. Prøv at huske tre gode ting hver dag, inden 
du går hjem.

Skab gode relationer
Sig godmorgen til dine kolleger og se dem i øjnene. På travle arbejds-
pladser glemmer man ofte god pli, at være høflig og at vise respekt.

Giv positiv feedback
Når du roser dine kolleger, synliggør du de gode resultater på din 
arbejdsplads, og du dyrker også relationen mellem jer.

Vær uventet venlig
Tilbyd hjælp til dine pressede kolleger, tag en kop kaffe med til dem, 
eller tag hjemmebag med. Bare en pause med kolleger gør meget. Og 
når du gør andre glade, bliver du også selv glad. 

Hold ‘mig-tid’ hver dag
Tag et par minutter og mærk efter, om du har arbejdsglæde. På den 
måde opdager du i tide, hvis den forsvinder, og så er det langt nem-
mere at gøre noget ved. 

SÅDAN sikrer du  arbejdsglæden
– Det skaber en negativ atmosfære. 

Du skal huske, at kollegerne ikke brokker 
sig, fordi de er dårlige kolleger, men fordi 
noget går dem på. Du skal stadig sige fra, 
hvis det går ud over arbejdsglæden. Vær 
konstruktiv og sig, hvordan det påvirker 
dig, når dine kolleger brokker sig, og hen-
vis til en leder, hvis du ikke kan hjælpe 
dem. I sidste ende er utilfredse medar-
bejdere ledernes ansvar, siger Arlette 
Bentzen. 

Husk det gode
En ting, som du i højere grad selv er herre 
over, er dine resultater og ikke mindst dit 
fokus. Vores hjerne er nu engang sådan 
indrettet, at vi fokuserer på og husker 
det, der ikke fungerer. Løser du 95 pro-
cent af dine opgaver, husker du kun de 
fem procent, du mangler. En vred kunde 
ser kun på det, der ikke fungerer. Det 
samme gælder en kollega, der brokker sig. 

– Det betyder ikke, at man skal blive 
bedre til at sige pyt, selvom det er moder-
ne, for det virker kun for småting. Det 
værste, man kan gøre, er at sige pyt til 
ting, der virkelig er problemer, for det vir-
ker ikke. I stedet hober de sig op og fører 
til udbrændthed og stress. Men man skal 
huske alt det, det faktisk virker, og som 
man når, siger Arlette Bentzen.  n

På hjemmesiden arbejdsglaede.nu
kan du finde masser af inspiration
til arbejdsglæden.
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TING DU KAN GØRE FOR AT 
SIKRE ARBEJDSGLÆDEN5

1.

2.

3.

4.

5.
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LØNSIKRING

Da Magnus Fristrup sagde op, vidste 
han ikke, hvad fremtiden bragte. 
Men med lønsikring i baghånden,
effektiv sparring og et godt net-
værk, lykkedes det ham at under-
skrive sin næste ansættelseskon-
trakt, allerede inden han blev ledig.

Magnus 
brugte sit 
netværk og 
fandt job, 
inden han 
blev ledig

et er lidt som at springe i faldskærm, og det giver da lidt 
kriller i maven at sige sit job op uden at have et andet på 
hånden, fortæller 42-årige Magnus Fristrup, der som ud-
dannet erhvervsjurist savnede nye faglige udfordringer. 

Med en Fri Lønforsikring som sikkerhedsnet tog han springet ud 
i uvisheden i jagten på drømmejobbet, og det førte ham til Anne 
Schmidt, en af Fries mange karrierekonsulenter.

– Så snart en af vores lønforsikrede bliver opsagt eller selv 
siger op, er vi klar med et effektivt karriereforløb, hvor vi hjælper 
med råd og vejledning om alt fra jobsøgning til netværk, fortæller 
Anne Schmidt, der til dagligt hjælper medlemmerne godt videre i 
arbejdslivet.

Nye øjne på jobsøgningen
Magnus og Anne mødtes derfor hurtigt til en samtale om, hvor-
dan han kunne optimere sin jobsøgning bedst muligt, og det viste 
sig at være en positiv oplevelse:

– Selv om jeg var sikker på, at jeg nok skulle finde arbejde, var 
det rart, at Anne gik helt lavpraktisk, menneskeligt til mig og       
spurgte ind til, hvordan jeg havde det. Jeg følte mig virkelig mødt, 
for det er en stor omvæltning at stå i sådan en situation, forklarer 
Magnus og fortsætter:

– Selv om jeg qua min profession har mange ansøgninger mel-
lem hænderne til hverdag, er det noget helt andet at skulle sælge 
sig selv, så jeg fik nogle effektive værktøjer med hjem til at for-
bedre min ansøgning og mit CV.

D

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

Med en Fri Lønforsikring i baghånden kvittede
Magnus Fristrup sit faste job i håb om at finde
et nyt med flere faglige udfordringer.
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Derudover gav Anne også Magnus et indblik i, hvordan han kunne 
arbejde strategisk med fx indstillinger og overskrifter på LinkedIn, 
så man har større sandsynlighed for at komme i arbejdsgivernes 
søgelys.

Kaffeaftale førte til job
Med sit opdaterede CV klar, gik Magnus i gang med at udvide sit 
netværk på LinkedIn inden for sit fagspecifikke område og skrev 
til sine nye kontakter for at byde sig til. Det førte til flere interes-
serede tilbagemeldinger, men det blev en anbefaling fra en tid-
ligere kollega, der gav den afgørende kaffeaftale og det nye job 
hos Handicapformidlingen, som har oplevet stor vækst og netop 
har etableret sig med et endnu større afdelingskontor i Aalborg, 
hvor Magnus er placeret.

Kaffesnakken endte med at trække ud i et par timer, og allerede 
på vej hjem i bilen modtog Magnus en sms om, at de gerne ville  
tilbyde ham job og møde hans lønvilkår, hvis han var interesseret.

– Jeg blev sindssygt glad, og musikken fik fuld volumen på vej 
hjem! Det var ikke kun på grund af det lønmæssige, at jeg var glad, 
det var lige så meget fordi, at jeg kunne mærke, at det bare var 
et godt match. Job er jo lidt som parforhold. Man kan vokse fra 
hinanden og pludselig ikke længere kunne identificere sig med sin 
virksomhed. Så er man nødt til at følge sin mavefornemmelse og 
komme videre, så man ikke bliver sur og gnaven. Vi klikkede virke-
lig, og jeg kunne mærke energien med det samme. 

Stor fortaler for Fri Lønforsikring
Selv om Magnus endte med slet ikke at blive ledig og få udbetalt 
sin lønsikring, er han stor fortaler for forsikringen og anbefaler 
den gerne til andre.

– For mig har det givet så meget mening. Jeg er kun blevet mødt 
af hjælpsomme og professionelle mennesker hos Frie og har 
nemt og hurtigt fået de svar og den afklaring, jeg havde behov 
for. Desuden har jeg valgt en Fri Lønforsikring, hvor jeg ikke be-
høver en a-kasse, og der har været en verden til forskel i forhold 
til, da jeg tidligere blev ledig og røg i hænderne på jobcenteret. 
Da tænkte jeg virkelig, at det var spild af min tid. Denne gang har 
jeg fået individuel hjælp på et ligeværdigt, fagligt niveau. Det har 
været en fantastisk god oplevelse.  n

Selv om jeg qua min profession har mange ansøgninger mellem hænderne
til hverdag, er det noget helt andet at skulle sælge sig selv, så jeg fik nogle
effektive værktøjer med hjem til at forbedre min ansøgning og mit CV.
Magnus Fristrup 

“
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DET FRIE ORD

Hvornår er man gammel
nok til at være senior?

AF FINN D. AALESTRUP, FORMAND

H
vorfor er der virksomheder, der er 
bange for at ansætte medarbej-
dere over 50 år på trods af deres 
store viden og erfaring? Måske 
skal svaret findes i vores retorik.

En chef i starten af 30erne, der skal an-
sætte nye medarbejdere, kan måske godt 
blive lidt afskrækket, når ”samfundet” 
kalder en medarbejder på 50+ for senior. 
Det lyder lidt som om, at luften allerede 
er gået ud af arbejdsballonen, hvis du er 
senior. Men vil man som chef have en vel-
fungerende og udviklende afdeling, så 
kræver det, at man tør at ansætte med-
arbejdere, der er dygtigere end en selv      
– og de kan ofte være ældre end chefen.

Derfor bør den kloge virksomhed også 
have fokus på at fastholde de erfarne 
medarbejdere, selvom de er 50+.

Hvornår er man senior?
Vi har brug for, at vi i fællesskab – med-
arbejdere, arbejdsgivere, politikere, job-
centre, a-kasser og fagforeninger – hjæl-
per hinanden med at italesætte værdien 
af de erfarne medarbejdere, og at man 
først er senior, når alderen hedder fx 65+.

Det er helt forkert, at alle taler om, at en 
medarbejder, der er fyldt 50 år, er en se-
niormedarbejder. Er du 50 år i dag, så kan 
du først gå på folkepension om næsten 
20 år! Derfor mener vi i Frie, at seniorbe-
grebet bør redefineres.

Fokusskift fra alder til erfaring
Vi er meget bevidste om de udfordringer, 
der er for vores 50+ medlemmer, der står 
i en jobsøgningssituation. Vi skal flytte 
fokus fra alder til den erfaring og de kom-
petencer, medlemmet har. Vi ser, at erfar-
ne medarbejdere er meget fleksible, og 
de har både lyst og evne til værdiskabelse 
i de virksomheder, de får job i. Vi ønsker 
et arbejdsmarked med plads til alle uan-
set alder, etnicitet, politisk overbevisning 
eller fagforeningsvalg. Et arbejdsliv med 
frihed til at vælge selv.  n  

Det er helt forkert, at alle taler om, at en medarbejder, der er 
fyldt 50 år, er en seniormedarbejder. Er du 50 år i dag, så kan 
du først gå på folkepension om næsten 20 år! Derfor mener 
vi i Frie, at seniorbegrebet bør redefineres.
Finn D. Aalestrup

“

Politikerne sætter pensionsalderen op. Arbejdsmarkedet efterlyser erfarne og dygtige 
medarbejdere. Hvorfor er det så sværere for en på 50+, der mister sit arbejde, at komme 
i job? Måske kan seniorprædikatet spænde ben.



I
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Husker du at uddanne og udvide dine 
kompetencer – mens du er i arbejde?
Vidste du, at hvis dit ansættelsesforhold er omfattet
af en privat overenskomst på FH-området (tidligere LO), 
så har du som udgangspunkt mulighed for at benytte 
udvalgte kompetenceudviklingsfonde til gratis selv-
valgt uddannelse. Det er stort set alle private overens-
komster, som giver dig den mulighed.

AF TINA CHRISTESEN, ADVOKAT • ILLUSTRATION: MARCK FINK

T
anken bag overenskomsternes 
kompetenceudviklingsfonde er    
at styrke efteruddannelsesind-
satsen og kompetenceudviklin-
gen på arbejdsmarkedet. På den 

måde har du, mens du er i arbejde, mulig-
hed for at uddanne dig og få et kvalifika-
tionsløft. Det stiller dig bedre i forhold til 
den interne konkurrence på arbejdsplad-
sen og på jobmarkedet, hvis du på et tids-
punkt ønsker at søge nye græsgange. 

Det fungerer således, at virksomheder-
ne gennem overenskomsten betaler et 
bidrag til kompetenceudviklingsfondene, 
og medarbejderen får hermed adgang til 
at modtage støtte til selvvalgt uddannel-
se. Der er flere forskellige kompetenceud-
viklingsfonde, og det er din overenskomst 
som afgør, hvilken kompetenceudviklings-
fond du er tilknyttet. Der er forskel på, 
hvad de forskellige fonde yder støtte til, 
da det afhænger af overenskomstens 
dækningsområde.

Du har mulighed for at få 2 ugers frihed til 
selvvalgt uddannelse pr. år eller gemme 
op til maksimalt 6 uger. I en eventuel op-
sigelsesperiode er der desuden ofte en 

udvidet mulighed for at deltage i kurser 
med henblik på at komme godt videre på 
arbejdsmarkedet. 

Når du har søgt om selvvalgt uddannelse 
til kompetencefonden, vil du under ud-
dannelsen ikke få din normale løn fra 
din arbejdsgiver, men derimod få dæk-
ket hvad svarer til ca. 85 % af dit løntab, 
direkte af fonden. 

Kompetenceudviklingsfondenes mulig-
hed for selvvalgt uddannelse er en rettig-
hed i dine ansættelsesvilkår, hvilket bety-
der, at din arbejdsgiver ikke kan nægte 
dig det. Der findes kun ganske få ting, der 
kan medføre, at tidspunktet eksempelvis 
ikke passer ind i virksomhedens drift, for 
eksempel på grund af ferieafholdelse, be-
manding mv. 

Det er ikke et krav, at du er medlem af 
nogen bestemt faglig organisation. Derfor 
kan du som medlem af Frie benytte denne 
mulighed, hvis du er overenskomstdæk-
ket, og vi hjælper gerne med at under-
søge, hvilke kompetenceudviklingsfonds-
midler, du evt. kan søge.  n    

JURIDISK

Eksempler på gratis selvvalgt 
uddannelse. Søg dem gennem 
kompetenceudviklingsfondene:

• Voksenuddannelse (AVU)  

• HD 1. del

• Grundskoleniveaufag samt gymna-
sieniveaufag

• Akademiuddannelser, kommunom – 
diplom eller masteruddannelser eller 
moduler heraf

• Arbejdsmiljøuddannelser (AMU)

• Fagspecifikke kurser indenfor din 
overenskomsts dækningsområde.



FGU

38  |  Frie 03  •  2019

Her finder du os ...

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

Åbningstider
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

FGU-uddannelsen – gratis medlemskab 

Den nye FGU (Forberedende Grund-
uddannelse) kan tages på de 27 nye 
FGU-institutioner rundt i landet, der 
bl.a. erstatter de gamle produktions-
skoler, der nu er lukket.

FGU indeholder tre spor, herunder 
erhvervsgrunduddannelse, der inde-
holder et basisniveau og op til tre 
efterfølgende undervisningsniveauer. 

Dimittendrettigheder som
nyuddannet
FGU-elever, der gennemfører er-
hvervsgrunduddannelsen på højeste 
niveau (niveau 3), kan optages i a-kas-
sen og få dimittendrettigheder. 

Det betyder, at melder man sig ind, 
når uddannelsen slutter, kan man få 
dagpenge 1 måned efter. Melder man 

sig ind som studiemedlem – med gratis 
medlemskab – senest 1 år før, uddan-
nelsen slutter, kan man imidlertid få 
dagpenge, fra dagen efter man har 
afsluttet sin uddannelse. 

Det er derfor en rigtig god idé at blive 
medlem, mens man er under uddan-
nelse. 

I august satte de første elever sig på skolebænken til den nye FGU-uddannelse.
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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

Hvor går 
grænsen?

Skattefri seniorpræmie

Hvem kan få seniorpræmien?
For at få seniorpræmien skal du:
• Være født den 1. januar 1954 eller 

senere

• Arbejde mindst 30 timer om ugen i 
gennemsnit i de første 12 måneder, 
efter du når folkepensionsalderen. 
(Det svarer til i alt 1.560 betalte 
arbejdstimer inklusive ferie).

De første fra årgang 1954 er allerede i 
gang eller snart på vej til at optjene den 
skattefri seniorpræmie. Dem, der er født 
i 1. halvår 1954 når folkepensionsalde-
ren, når de er 65 ½ år. 

Hvor meget kan du få i seniorpræmie?
Den skattefri seniorpræmie er på 30.000 
kr. Den udbetales automatisk ca. 1 år 
efter folkepensionsalderen. Det kræver 
dog, at mindst 1.560 af dine løntimer 
er indberettet til indkomstregisteret. 
Præmien medfører ikke fradrag i andre 
ydelser. 

Hvis du er selvstændig erhvervsdri-
vende, skal du selv ansøge om senior-
præmien. 

Hvem beregner og udbetaler
præmien?
Det er Udbetaling Danmark, der admi-
nistrerer præmien. Har du spørgsmål 
til ordningen, skal du derfor kontakte 
Udbetaling Danmark. Du kan ringe på 
telefon 70 11 12 13.

Seniorpræmien er en del af pensions-
forliget under finanslovsforhandling-
erne i november 2018 og vedtaget
af Folketinget i marts 2019. 

Din forsikringsstatus har betydning 
for, hvor meget du kan få udbetalt, 
hvis du bliver ledig eller går på efter-
løn. 
 
Fra deltids- til fuldtidsforsikring
Hvis du er deltidsforsikret og får en 
stilling på mere end 30 timers arbejde 
om ugen, skal du fuldtidsforsikres.
 
• Hvis du er månedslønnet, skal du 

have mere end 390 timer inden for 
tre måneder for at blive fuldtidsfor-
sikret.

• Hvis du er timelønnet, skal du have 
mere end 360 timer inden for 12 
uger.

 
Hvis ikke du selv foretager dig noget, 
sker det helt automatisk. Det bety-
der, at når du har haft de nødvendige 
løntimer, giver vi dig besked om, at du  
bliver flyttet til fuldtidsforsikring fra 
den første i måneden efter.

 Du kan også vælge at skifte til fuld-
tidsforsikring, når du færdiggør en 
fuldtidsuddannelse.
 
Fra fuldtids- til deltidsforsikring
Er du fuldtidsforsikret, kan du fort-
sætte som fuldtidsforsikret, selvom 
du får et deltidsjob – det vil sige 30 
timer om ugen eller derunder. Du kan 
også vælge at blive deltidsforsikret. 
Men hvis du bliver ledig, får du kun 
dagpenge med satsen for deltidsfor-
sikrede. 

Du kan også vælge at blive deltids-
forsikret, hvis du bliver ledig og ikke 
ønsker fuldtidsarbejde. Som deltids-
forsikret skal du ikke stå til rådighed 
i mere end 30 timer om ugen, hvis du 
bliver ledig.

 Læs mere og find priser på frie.dk.

Ny lovgivning fra 1. juli 2019 giver mulighed for en skattefri seniorpræmie 
på 30.000 kr., hvis du fortsætter et år ekstra på jobbet, efter du har nået 
folkepensionsalderen.

   Fuldtids-
eller deltids 

forsikret
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A-KASSE

Opholdskravet for dagpengeret
Den 1. januar i år blev opholdskravet indført. 
Et krav der på flere områder er urimeligt for 
vores medlemmer og samtidig ekstremt 
besværligt at administrere.

en nye socialdemokratiske rege-
ring har tidligere meldt ud, at de 
vil foreslå en række lempelser til 
opholdskravet. Om det kommer 
til at ske, og hvornår det vil ske, 

ved vi endnu ikke noget om. Der er heller 
ikke nogen garanti for, at det sker.

Opholdskravet betyder, at når du søger 
om dagpenge første gang, skal du opfylde 
et krav om bopæl enten her i landet (inkl. 
Grønland og Færøerne) eller i et andet 
EØS-land i en årrække inden for de sene-
ste 12 år. 

Opholdskravet skal opfyldes første gang, 
du skal have en ret til dagpenge, og så 
igen hver gang du efterfølgende skal 
have en ny dagpengeret.

Ophold i EU/EØS-lande
Man skal have opholdt sig i et EU- og EØS-
land (samarbejdet mellem Norge, Island, 
Liechtenstein og EU) eller Schweiz i fem 
af de seneste 12 år for at få ret til dag-
penge.

I 2020 skal man kunne opfylde opholds-
kravet ved seks af de seneste 12 år og fra 
2020 er kravet syv ud af de seneste 12 år. 

Ophold i andre EU/EØS-lande kan dog kun 
tælle med som ophold i Danmark, hvis du 
er statsborger i det danske rige eller i EU/
EØS.

Udtagelser fra opholdskravet
Der er en række undtagelser, hvor ophold 
udenfor Danmark – og EØS, Grønland 
og Færøerne – sidestilles med ophold i 
Danmark. Fx hvis du har været udstatio-
neret for en dansk arbejdsgiver eller haft 
hyre på et dansk skib eller flydende bore-
platform. Se hele listen med undtagelser 
på frie.dk.  

Du er også undtaget fra opholdskravet, 
hvis du har gennemført integrationsud-
dannelsen (IGU) og brugt den til at få 
rettigheder i en a-kasse (dimitteret), eller 
hvis du er under 30 år og har haft 7 års 
bopæl i Danmark inden for dine første 18 
leveår.

Statsborger i 3. land
Hvis du er statsborger i et land uden for 
EØS-området eller Schweiz, kan du ikke 
sidestille ophold fra hverken dit hjemland 
eller andre EU/EØS-lande eller Schweiz 
med bopæl i Danmark. Det er en følge af 
det danske retsforbehold. 

Der kan dog gælde særlige regler, hvis du 
har opholdt dig lovligt i et nordisk land, 
eller hvis du er statsløs eller flygtning – 
eller familiemedlem til en statsløs eller 
flygtning – og har haft ophold i et andet 
EU/EØS-land eller Schweiz.

Kontakt a-kassen, hvis du har brug for 
afklaring af opholdskravet og din ret 
til dagpenge. 

D
AF VIVI B. ARNOLDUS, CHEFKONSULENT I A-KASSEN

A-KASSE



A-KASSE

Ledige og efterlønnere sikres bidrag til  

ormålet med den tvungne pensionsopsparing er at sikre 
personer på overførselsindkomster en større pensions-
opsparing og dermed et lidt større økonomisk råderum i 
pensionisttilværelsen.

Hvor meget skal der spares op?
Bidraget til obligatorisk pensionsordning er i 2020 på 0,3 pct., og 
bidragsprocenten stiger hvert år med 0,3 procentpoint til og med 
2030, hvor bidragsprocenten er 3,3.

Beregningen af ordningen sker på det beløb, som den enkelte 
hver især får udbetalt i dagpenge, feriedagpenge eller efterløn 
før fradrag af skat. 

Månedens pensionsbidrag bliver ikke fratrukket i ydelsen, men 
betales af staten. 

Opsparingen sættes ind på ATP på baggrund af a-kassens måned-
lige indberetning af det beregnede pensionsbidrag. Opsparingen 
kan tidligst udbetales fra folkepensionsalderen.

Ingen valgfrihed 
Det er et rigtigt og positivt skridt med pensionsopsparing på bl.a. 
dagpenge og efterløn, der kan bidrage til en bedre økonomi i pen-
sionisttilværelsen. Den optimale løsning ville dog have været, at 
den tvungne opsparing ikke kun kunne indbetales til ATP, men at 
den enkelte i stedet selv kunne vælge at få pengene sat ind på sin 
eventuelle egen pensionsordning.

Loven om tvungen pensionsopsparing udmønter en aftale i 2018 
mellem den tidligere VLAK-regering og Dansk Folkeparti.  n

F

Den 1. januar 2020 indføres obligatorisk pensionsopsparing på 
dagpenge, efterløn og de fleste andre overførselsindkomster. 

AF VIVI B. ARNOLDUS, CHEFKONSULENT I A-KASSEN

År Procentsats

2020 0,3 pct.

2021 0,6 pct.

2022 0,9 pct.

2023 1,2 pct.

2024 1,5 pct.

2025 1,8 pct.

2026 2,1 pct.

2027 2,4 pct.

2028 2,7 pct.

2029 3,0 pct.

Fra 2030 3,3 pct.

I

Vigtigt at vide om den obligatoriske pensions-
opsparing!

Det er staten, der betaler de månedlige pensionsbidrag til 
opsparingen – ikke dig, så ordningen har ikke indflydelse på 
din månedlige ydelse.

Obligatorisk pensionsopsparing
Staten indbetaler en procentsats af dagpenge
feriedagpenge, efterløn til ATP  

pensionsopsparingen fra 2020
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Rabataftaler til dig

17 % hotelrabat i 6 skønne byer
Går turen til Odense, Aarhus, Aalborg, Kolding, Middelfart eller 
Maribo, kan du nu booke hotel med 17 % på Milling Hotels.
Tjek også det særlige efterårstilbud i Aalborg!

Vi har indgået aftale med hotelkæden 
Milling Hotels, som altid sikrer dig 17 % 
rabat på dagsprisen. 

Du finder Milling Hotels i Aarhus, 
Aalborg, Kolding, Odense, Middelfart 
og Maribo.

Alle hoteller ligger centralt i byerne 
og byder på stor morgenbuffet, gratis 
frugt, kaffe, kakao og te hele dagen, 
trådløst internet på hele hotellet, gra-
tis filmkanaler, eftermiddagskage og 
snackbuffet.

Har du af og til brug for at leje en bil 
i Danmark, eller når du er på ferie i 
udlandet, så er der penge at spare 
med denne rabataftale.

Du får op til 15 % rabat på alle dine 
bookinger. Rabatten gives af netto-
billejen, som er den rene billejepris 
ekskl. lufthavnsgebyrer, lokale skat-
ter, afgifter m.m.

Hos AVIS finder du et bredt udvalg af 
nye og moderne personbiler, minibus-
ser, varevogne og lastbiler. De tilbyder 
også både elbiler og elvarevogne.

Din lejebil rengøres omhyggeligt, 
inden den udleveres til dig, så du er 
sikret den bedste oplevelse.

Brug for en bil?
Få 15 % rabat på billeje
i Danmark og op til 15 %
i udlandet.

Benyt dig af Fries rabataftaler og få mest muligt ud af dit medlemskab.
Læs mere på frie.dk/medlemstilbud.

FIND
RABATTERNE

ONLINE PÅ
FRIE.DK

TIL DE
HURTIGE

EFTERÅRSTILBUD
frem til 21. oktober 2019

Hold efterårsferie i Aalborg – book 
dobbeltværelse for to personer inkl. 
morgenmad for KUN 625 kr. 

RABATTER
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Forskøn dit hjem 
Få op til 60 % rabat hos Borg
og Bigum.

Køb lækre mærkevarer hos Borg og 
Bigum til din bolig fx elektronik, be-
lysning, legetøj, sportsudstyr m.m. 
og spar penge. 

Fries webshop hos Borg & Bigum har 
et stort og eksklusivt udvalg af lækre 
mærkevarer (fx Kähler, Georg Jensen, 
house doctor, Eva Solo, Kay Bojesen, 
Normann Copenhagen og Kitchen Aid).

På webshoppen finder du varer inden 
for:

• Boligindretning
• Køkkenudstyr
• Elektronik
• Belysning

• Rejsetasker og kufferter
• Legetøj
• Sportsudstyr

Når du handler på webshoppen, 
sparer du helt op til 60 %, og ved 
køb over 500 kr. er fragten gratis!

Hos Kursusfabrikken giver deres 
eksperter dig kompetencer, som 
du kan bruge i dit daglige arbejde 
og øger din værdi som medar-
bejder.

Alle undervisere er specialister 
med stor erfaring, og Kursus-
fabrikken kan derfor tilbyde dig 
et stærkt fagligt niveau på kurser 
i online markedsføring, grafisk 
design, Office og webudvikling.

Kursusfabrikken tilbyder et stort 
udvalg af kurser på forskelligt 
niveau og varighed:

• Dagskurser for dig, der hurtigt 
skal sættes ind i et specifikt 
område.

• Skræddersyede kurser for dig, 
der har unikke ønsker.

• 6 ugers jobrettede uddannelser 
for dig, der er ledig.

Kort sagt har Kursusfabrikken altid 
et kursus, der passer til dig.

Få løftet kompetencerne
hos Kursusfabrikken

Hvis du har svært ved at overskue ren-
ter, konti, lån, pension og formue, så er 
et økonomitjek det rette valg for dig. Og 
som medlem af Frie kan du få foretaget 
et F10 Økonomitjek med stor rabat.

Når du vælger et F10 Økonomitjek, ana-
lyserer F10 din økonomi og finder de om-
råder, hvor der er penge at spare eller 
tjene. Du får en overskuelig rapport, der 
viser de områder, hvor du kan forbedre 
din økonomi inden for:
• Bolig- og kreditforeningslån
• Pension
• Investering og formue
• Lån og opsparing
• Forbrugslån

Log ind på frie.dk og se din pris for et 
F10 Økonomitjek

Økonomitjek
Få mere ud af dine penge med 
F10 Økonomitjek.

Spar 20 % på kurser om alt fra web-
udvikling til online markedsføring.
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Mød Karin Fredskild
Formand i region Fyn, hovedbesty-
relsesmedlem i Frie og A-kassen Frie

Erhverv: Salgssupporter ved Jysk Fynske Medier
i Faaborg

Alder: 65  år

Interesser: Bøger, familien, hus, have og veteranbil.

Region Fyn: Er formand i region Fyn, bestyrelses-
medlem i fagforeningen og næstformand i a-kassen. 

Hvad elsker du at bruge tid på?
Jeg bruger en del tid på at læse faglitteratur, fortrinsvis 
om arbejdsmarkedet og arbejdsmiljø. Jeg er arbejdsmil-
jørepræsentant på Jysk Fynske Medier, så derfor har jeg 
fokus på et godt arbejdsmiljø. Når jeg ikke læser, så går 
min fritid med familien, hus, have og veteranbilen.

Hvordan havnede du i dit nuværende job?
Efter flere forgæves forsøg på at få en læreplads som 
laborant i 1972, midt i olie-krisen, valgte jeg at læse HF. 
Den blev jeg færdig med i 1975 og var heldig at finde et 
job på kontor og var der i et par år, inden jeg en dag i 1979 
søgte en stilling som kontorassistent på Fyns Amts Avis 
og Ugeavisen Faaborg, og der har jeg været lige siden. Fra 
dag 1 har jeg befundet mig rigtig godt i mediebranchen. 
Et job fyldt med deadlines fra du kommer om morgenen, 
til du går hjem, for nogle stressende, men jeg elsker det. 
Jobbet har igennem de 40 år, jeg har været ansat, udviklet 
sig meget, og i dag er jeg salgssupporter.

Havde du forestillet dig at have 40 års jubilæum i en 
virksomhed?
Fra starten af, bestemt nej. Men jeg blev ”fanget” i jobbet. 
Det var alt for spændende til at søge nye udfordringer. Jeg 
har aldrig nået at kede mig eller føle, jeg trængte til nye 
udfordringer, hvilket især nok skyldes, at mediebranchen 
hele tiden er omskiftelig. Det har været en udfordrende 
rejse, og er det stadig, men det er også det, der gør, at jeg 
stadig har lysten til at fortsætte. Da jeg havde været an-
sat i 25 år, stod det klart for mig, at jeg gerne ville fejre 30 
års jubilæum, og da det var overstået, var det naturligt at 
tænke, at 40 års jubilæet heller ikke var en umulighed. 

Hvad er en god arbejdsplads for dig?
En god arbejdsplads for mig er en arbejdsplads, hvor 
der er frihed under ansvar og en empatisk ledelse, der 
forstår, hvilken betydning Work Life Balance har for den 
enkelte medarbejders trivsel og produktivitet. En ledel-
se, der klart afstikker målene og er handlekraftig og kan 
vise vejen frem. En ledelse, der forstår betydningen af 
efteruddannelse, uanset hvilket alderstrin du befinder 
dig på. En god arbejdsplads har fingeren på pulsen og 

prioriterer arbejdsmiljøet, og så er det også vigtigt, at 
medarbejderne får ros og bliver påskønnet.

Hvor længe bliver du ved?
Jeg har meldt ud, at jeg stopper med mit hverv i Fries 
hovedbestyrelse i sommeren 2020, men jeg fortsætter 
mit fuldtidsjob på Jysk Fynske Medier. Jeg synes, det er 
naturligt at bidrage med min arbejdskraft, så længe jeg har 
kræfter, lyst og overskud til det og ikke mindst formår at 
følge med i de store digitale fremskridt, der hele tiden sker 
på min arbejdsplads. Jo længere jeg bliver på arbejdsmar-
kedet, jo mindre skal de unge bidrage til min tilværelse, for 
de får nok at se til med de store ældreårgange, der kommer 
fremover.  n

DEMOKRATI



Mød Karin Fredskild
Formand i region Fyn, hovedbesty-
relsesmedlem i Frie og A-kassen Frie

Få Frie-rabat på dine billetter
gennem Billetlugen
Frie har indgået en partneraftale med Billetlugen, som giver medlemmer rabat på ud-
valgte koncerter, musicals, stand-up shows, sportsbegivenheder m.m. Her får du tre 
skarpe underholdningstilbud – Tjek frie.dk/medlemstilbud for endnu flere …

FIND
RABATTERNE

ONLINE PÅ
FRIE.DK

MAMMA MIA! – Hitmusicalen baseret
på sange af ABBA – 10 % rabat

Du opnår rabat til følgende forestillinger: 
29. januar 2020 i Tivolis Koncertsal, København.
30. januar 2020 i Tivolis Koncertsal, København.
5. februar 2020 i Tivolis Koncertsal, København.
13. februar 2020 i Tivolis Koncertsal, København.

Efter 10 års ventetid kan det danske publikum atter opleve den 
globale mega-succes MAMMA MIA! på dansk i 2020. Ligesom sidst 
bliver musicalen opført med et dansk cast og med danske versio-
ner af ABBAs allerstørste hits.

Savage Rose – 20 % rabat på ståpladser

Lørdag den 23. november 2019 i K.B. Hallen

Den 23. november 2019 bliver dagen, hvor The Savage Rose 
indtager deres retmæssige plads på listen over musikalske 
mastodonter, der har stået på scenen i legendariske K.B. 
Hallen. Det bliver bandets største indendørskoncert til dato.

Anden Bringer ud – 10 % rabat

Lørdag den 2. november 2019
i Aarhus Congress Center

Efter et vildt jubilæumsår drog Anders Matthesen fra årets start 
på landevejen med et splinternyt show, denne gang med klassisk, 
skarp stand-up som omdrejningspunkt – sammensat af materiale 
udviklet gennem de seneste par år. Det er blevet til en lang række 
shows på spillesteder rundt om i hele Danmark for at møde publi-
kum lokalt på deres hjemmebane.
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Send løsningen på krydsordet til krydsord@frie.dk og vind SuperGavekort 
Indsend løsningen inden den 18. november 2019, og vær med i lodtrækningen om 500 kr. Vinderen får direkte besked.
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Tag skiene med til Norge
og få “Book tidligt-rabat”
Frie har lavet en særlig skiferie-rabat til medlemmerne
i samarbejde med DTF travel. Udover de 10 % medlems-
rabat, du får på alle DTF travels rejser, får du yderligere op
til 15 % i rabat på overnatning på to norske ski-destinationer
Beitostølen og Hafjell.

FIND
RABATTERNE

ONLINE PÅ
FRIE.DK

Beitostølen
Beitostølen er en af Norges mest populære skiferiedestinatio-
ner. Afstandene er små, hvilket betyder, at man kan gå rundt til 
alle aktiviteter. Placeret 900 meter over havet er Beitostølen 
den højest beliggende ski-destination i Norge, hvilket betyder et 
par ekstra minusgrader og bedre snegaranti. Her findes nedfar-
ter til både begyndere og de lidt øvede.

Bestiller du din næste skiferie inden den 01.11., kan du 
få en BOOK-TIDLIGT-RABAT på 15 % på overnatningsdelen i 
Beitostølen. Denne rabat skal selvfølgelig kombineres med din 
almindelige 10% rabat gennem Frie. Rabatten er gyldig med 
ankomst i perioden december frem til den 24.12 + hele januar.

Hafjell
I Hafjell, blot et kvarters kørsel fra Lillehammer, ligger et af 
Norges største og mest alsidige skianlæg. Hafjell alpincenter er 
en snesikker familiefavorit, hvor du finder skiløb for alle niveau-
er. Her findes 33 nedfarter og 18 lifte. Liftsystemet, med blandt 
andet en 8-personers gondollift og to EXPRESS-lifte, fungerer 
effektivt og minimerer køerne. 

Bestiller du din næste skiferie inden den 01.11., kan du få 
en BOOK-TIDLIGT-RABAT på  10 % på Nermotunet hotel og 
lejligheder. Denne rabat skal selvfølgelig kombineres med din 
almindelige 10 % rabat gennem Frie. Rabatten er
gyldig med ankomst i hele skiferiesæsonen.

Log ind på frie.dk og få oplyst, hvor-
dan du opnår rabatten. På hjemme-
siden kan du også finde mere infor-
mation om DTF travels øvrige udvalg 
af kør selv ferie til skønne destina-
tioner i Danmark og resten af Europa.



Danmarks
bedste 
lønsikring
Gratis resten af året*

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

* Gælder alle lønsikringer tegnet i perioden
1. september - 30. november 2019.


