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Anders Lund Madsen om at skabe arbejdslyst:

Jeg er glad for opgaver, som er langt
væk fra, hvad jeg ved noget om
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Det er sjovest, når der er længst at falde,
siger Anders Lund Madsen om sit alsidige
arbejdsliv. Han har selv mest arbejdslyst, når timerne bare forsvinder, og han
arbejder med noget nyt, han ikke har
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Det er godt at være positiv, men det
kan ikke nødvendigvis løse alle virksomhedens problemer, mener forsker i arbejdsvilkår Rasmus Willig, der tror på,
at de kritiske medarbejdere, der ser et
problem og vil have rettet op på det,
også er de dygtigste.
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Nå dit mål i 2020
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Få tips til, hvordan du får dit nytårsforsæt til
at holde – også efter champagneproppen er
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“Hos os er der fx ingen grænse for, hvor meget ferie man
må holde, og der vanker 1.500 kr. ekstra i månedsløn pr.
barn, man enten har eller får. Vi ser medarbejderne som en
virksomheds største aktiv.”
Christian Holm, Peakon

Frie 04 • 2019

|

3

FOTO: EMILIA THERESE

Nytårsbobler
og Kick off
2020

ARBEJDSGLÆDE

med Stig Rossen og Michael Svendsen

Vi inviterer dig og en ledsager til nytårsbobler og kick off
med foredragsholder Michael Svendsen og sanger, skuespiller og forfatter Stig Rossen.

Frie slår dørene op til spændende foredrag og nytårsbobler i Vejle den 9. januar og Roskilde den 14. januar.
Prisen for det hele er kun 150 kr. og du kan tage en
ven med til medlemspris.
Læs mere og tilmeld dig på frie.dk

LEDER

Kære læser
AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

I

Danmark kan vi godt lide at ønske hinanden god arbejdslyst, men kunne
vi egentlig ikke bare ønske hinanden
en god dag i stedet? Ikke helt – for i
ønsket ligger der en anerkendelse af
den store mængde energi og tid, vi lægger
på vores arbejdsplads. Så er det alt andet
lige sjovere, hvis vi også føler, at vi har
lysten til at arbejde, når vi er der.

Dit arbejdslystbarometer

Forskel på arbejdsglæde og arbejdslyst

Er du opmærksom på dit eget indre arbejdslyst-barometer, så har du de bedste
forudsætninger for at passe på dig selv.
Jeg håber, du vil finde god inspiration i
magasinet til at betragte dig og dit arbejdsliv med nye øjne og gøre en forskel
for dig selv og handle på det, hvis din arbejdslyst trænger til et skub opad. n

Arbejdsglæde og arbejdslyst er også to
ord, som vi bruger i flæng, men ordene kan
ikke erstatte hinanden. For mens arbejdsglæden handler om smil, grin og positivitet i hverdagen, så kan følelsen utilsigtet
komme til at camouflere arbejdslysten.
Man kan med andre ord godt opleve arbejdsglæde i hverdagen, men alligevel
mangle arbejdslysten på et dybere plan,
og den tilstand kan føre til mistrivsel
og i sidste ende stress, hvis ikke man er
opmærksom på, at få gjort noget ved det.

Når arbejdslyst – modsat arbejdsglæde – er
drivkraften i dit arbejde, er du anderledes
rustet til at kunne håndtere de udfordringer, som uundgåeligt vil opstå i arbejdslivet,
når du har for travlt, bliver presset, føler dig
forbigået eller står over for forandringer.
Det dykker vi dybere ned i i årets sidste
nummer af Magasin Frie.

Jeg ønsker dig en glædelig jul og et
godt nytår og rigtig god læselyst.
På gensyn i 2020.

““

Når arbejdslyst – modsat arbejdsglæde – er drivkraften i dit arbejde, er du anderledes rustet til
at kunne håndtere de udfordringer, som uundgåeligt vil opstå i arbejdslivet, når du har for travlt,
bliver presset, føler dig forbigået eller står over for forandringer.
Maria Skovbjerg Henriksen
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Fra nytår vokser medlemstallet
i A-kassen Frie
Hos Frie er der ekstra god
grund til at glæde sig til
nytår. Fusionen mellem
Frie og DANA fordobler
nemlig medlemstallet i
a-kassen og giver nye
muligheder for synergi til
fordel for medlemmerne.
AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

A

-kassernes udvikling går mod
færre og større a-kasser.
Derfor er der stor begejstring
hos A-kassen Frie, når to af
de mindste organisationer på
a-kasseområdet bliver til én fra årsskiftet.
Det er ifølge forsikringschef i A-kassen
Frie, Helle Banggaard, en nødvendig og
kærkommen mulighed for at skabe en
a-kasse, der både er konkurrencedygtig
og i stand til at følge med tiden:
– Vi ser fusionen og den positive udvikling i a-kassen med mange flere medlemmer som en fremtidssikring – både i forhold til de store investeringer på it-området, og i forhold til at vi rummer alle typer
medlemmer i en mere ligelig fordeling
mellem lønmodtagere og selvstændige.
Med DANAs selvstændige medlemmer
i folden har A-kassen Frie mulighed for
at støtte medlemmerne gennem hele
arbejdslivet, uanset om de går fra lønmodtager til selvstændig eller omvendt.

6
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– Det ser vi rigtig meget frem til, og med
de nye regler for selvstændige bliver det
også lettere for os at håndtere sagsbehandlingen og dermed øge effektiviteten
– også selv om medlemmer flytter frem
og tilbage mellem de to grupper, som flere
og flere gør i et moderne arbejdsliv, forklarer Helle Banggaard.
Direktør Jesper Wengel ser også rigtig
meget frem til, at fusionen bliver en realitet ved årsskiftet:
– Vi vil være medlemmernes førstevalg, og det er vores medarbejdere, der
skal sikre, at det sker. Medlemmerne skal
mærke, at medarbejderne synes, det er
sjovt og vigtigt at arbejde for dem, for
det smitter af. Vi ved jo selv, at hvis vi
kommer i en butik, hvor ekspedienten er
imødekommende og opmærksom, så får
vi lyst til at komme der igen, slutter Jesper
Wengel, der spår, at de mange nye medlemmer i a-kassen vil blive til endnu flere
i de kommende år. n

Om A-kassen Frie:
A-kassen Frie er en tværfaglig a-kasse
for både lønmodtagere og selvstændige. Fra 1. januar fusionerer Frie med
DANA og øger antallet af selvstændige
medlemmer betydeligt, så der efter
årsskiftet vil være en mere ligelig fordeling af lønmodtagere og selvstændige.

Antal medlemmer:
I dag omkring 24.000 medlemmer
– efter fusionen vil medlemstallet
være ca. 42.000 medlemmer.

A-kassens organisering:
A-kassen har hovedkontor i Odense
samt kontor i Værløse og Aarhus.
Derudover har Frie mødesteder på
15 lokationer rundt i landet.

KORT NYT

SÆT GRÆNSEN

I DET GRÆNSELØSE ARBEJDE
Hvad kan du gøre for at sætte grænser i det grænseløse
arbejdsliv? Her får du 8 gode råd til at finde balancen
mellem at holde fri og være på arbejde.
Kilde: altompsykologi.dk

1.

2.

Hjælp din selvdisciplin på vej
Lav klare aftaler med dig selv om,
hvornår du vil arbejde. Sæt sluttidspunkt på. Der er altid mere, der
kan laves. Det er derfor vigtigt at
sætte en begrænsning på.
Eksempelvis: “Jeg ser på denne
opgave fra klokken 20-21.”

3.

Undlad at tage arbejdet med i seng
Når du arbejder helt til sengetid eller tjekker mails, lige inden du
skal sove, så arbejder hjernen ofte videre. Det påvirker din søvn.
Overvej at købe et vækkeur, så du ikke skal have telefonen til at
ligge ved sengen som en fristelse.

Slå mailen fra, når du
holder fri

4.

Vi overvurderer, hvor meget
tid vi har i fremtiden og booker derfor nogle gange for
meget ind frem i tiden. ”Der
er min kalender fri, der har jeg
jo masser af tid”. Vi glemmer,
at de opgaver, vi har nu, i vid
udstrækning følger med eller
bliver afløst af andre, og så er
der ikke tid til restitution.

Slå mails helt fra på din
telefon, når du vælger at holde fri. Alternativt slå som minimum notifikationslyde fra, så
telefonen ikke siger en lyd hver gang, der er ny post. Hvis du ikke kan lade helt være med
at tjekke din mail, så sæt en begrænsning på. For eksempel én gang om aftenen.

5.

Stop op, når du skal til at tjekke
din telefon eller computer
Overvej: Er det nødvendigt lige
nu? Har jeg tænkt mig at gøre
noget ved det nu og her? Hvis
ikke, så kunne du formentlig lige
så godt lade være.

7.

6.

Afklar forventninger med
din leder og eventuelt dine
kolleger
Hvad forventes der af dig? Hvilke
ønsker har du? Hvad forventer
du og dine kollegaer af hinanden?

Spørg dig selv: Skal jeg være tilgængelig 24/7?
Eller er det noget, du synes, du gerne vil være? Har du
en forestilling om, at det forventes af dig, eller er det
en reel forventning? Er der nogle tidspunkter, hvor
du kommer til at gøre dig selv tilgængelig, selvom det
ikke er nødvendigt?

Tænk hvile ind i din
kalender

8.

Sender du selv mails
eller beskeder til dine
kolleger uden for
arbejdstid?

Vær opmærksom på, om du selv bidrager til en kultur, hvor
man kontakter hinanden uden for arbejdstid. Benyt eventuelt funktionen ‘Udskyd levering’. Selvom du vælger at arbejde
klokken 21.00 en aften, så kan mailen måske godt vente med
at blive sendt til klokken 8.00 næste morgen. På den måde
sender du ikke et signal om, at du forventer, at andre er til
rådighed.
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Arbejde er som søvn!
Man kan med lidt god fantasi sagtens sammenligne arbejde med søvn. Jo mere
sammenhængende tid du får, jo
større er effekten.
Såvel i arbejde som i søvn skal man gennem
nogle indledende faser, før man når ind til
det helt koncentrerede og dybdegående
arbejde. Bliver man forstyrret – kan man
ikke umiddelbart vende tilbage, men skal
bruge en vis mængde tid til at nå tilbage til
der, hvor man slap.
En dag på kontoret er ofte én lang række forstyrrelser af den ene eller den anden art. Møder, koordineringer, forstyrrelser fra kolleger og fra chefer.

En lille øvelse:
Prøv selv at vælge en vilkårlig dag og prøv at tage tid på, hvor længe ad
gangen du får lov til at sidde fordybet i dine arbejdsopgaver – uden forstyrrelser.
Jo bedre du er til at skærme dig selv fra unødige forstyrrelser, jo mere
effektiv bliver du.
Kilde: Soulaima Gourani, foredragsholder og forfatter

Test din jobglæde
Hvor jobglad er du? Tag testen
på jobindex.dk og bliv klogere.
Testen giver dig klar besked, og du finder ud af, hvilke områder der fylder mest
hos dig. Og ikke mindst, hvad du eventuelt kan tage fat i for at forbedre din
jobglæde.
Hvordan det står til med din jobglæde,
kan du finde ud af her:
jobindex.dk/test-dig-selv/jobglaede

10 tegn på, at du har det rigtige job
1. Arbejdsglæde – du glæder dig til at tage på arbejde, hver dag eller for det meste
2. Kompetence – du føler dig kompetent og passende udfordret i dit job
3. Overskud – du har overskud til at være sammen med familie og venner i din fritid
4. Motivation – du har lyst til at tage på arbejde og kan ligefrem glæde dig til bestemte opgaver
5. Sikkerhed – du kan sagtens se dig selv i virksomheden, også på længere sigt
6. Værdifællesskab – du deler din arbejdsgivers værdier både i teori og praksis
7. Koncentration – du har gode rammer for at fokusere og løse dine opgaver tilfredsstillende
8. Godt helbred – du er sjældent syg, og hvis du endelig er, bliver du relativt hurtigt rask igen
9. Energi – du har samme eller øget energi, når du tager hjem, som da du kom på arbejde
10. Mening – du kan se formålet med din arbejdsindsats og oplever at bidrage til en større sammenhæng
Hvor mange af punkterne oplever du at have i dit nuværende job?
Kilde: Potentialefabrikken.dk

8
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Jo flere du kan nikke ja til, jo større er sandsynligheden for, at du har det helt rigtige job.

Boganmeldelse
Vær tro mod dig selv
på jobbet
En overlevelsesguide til det moderne arbejdsliv.
Forfatter: Martin Advaith Kirkevang
Pris: 249,95 kr.
Forfatter Martin Advaith Kirkevang,
som igennem mange år har arbejdet
med at styrke trivslen hos medarbejdere gennem foredrag, kurser
og personlig coaching, har skrevet
en bog om at være tro mod sig selv.
Den henvender sig primært til læseren, der søger inspiration til at turde
stå ved sine behov og tage hånd om
sin egen arbejdsglæde.
Bogen er inddelt i 13 nøgler til at være tro mod sig selv. Hver
nøgle, eller kapitel, er spækket med konkrete eksempler på
de dilemmaer, de fleste af os oplever i en fortravlet hverdag
på jobbet.
Gennem de forskellige cases med eksempler på metoder til at
håndtere hverdagens udfordringer, bliver læseren gjort opmærksom på, hvordan man kan have brug for at mærke efter
og handle ud fra sit eget indre kompas frem for at lade omgivelserne diktere, hvordan man skal leve sit liv.

Overlevelsesguide med overblik
Det er ikke helt forkert at kalde bogen en overlevelsesguide til
arbejdslivet. Det lyder så nemt, men kan være rigtig svært for
mange at sætte grænsen, når man kan mærke, den er nået, i
et arbejdsliv, hvor alting skal gå lidt hurtigere. Det bekræfter
stressstatistikkerne.
Nogle af bogens eksempler er nemmere at spejle sig i end
andre, alt efter hvilke udfordringer, man selv kæmper med.
Men her hjælper bogens struktur læseren godt på vej. De gode
råd i slutningen af hver nøgle opsummerer indholdet, så man
har mulighed for at gå tilbage i et kapitel og læse ned i en konkret problemstilling, der vækker særlig interesse. På den måde
fungerer bogen både godt til den utålmodige læser og til læseren, der gerne vil mere i dybden på det psykologiske plan.
Anmeldt af Maria Skovbjerg Henriksen

Har du styr på din
ansættelseskontrakt?
Mange danskere kender ikke indholdet i deres
ansættelseskontrakt. Det viser en ny undersøgelse.
Til trods for, at vi binder os juridisk til en ansættelseskontrakt,
så er danskernes kendskab til deres egen kontrakt meget beskeden. Det viser en undersøgelse foretaget for Legal Desk,
som ca. 1.000 danskere deltog i i efteråret 2019.

Den viste bl.a, at ...

41%
10.
45%

af danskerne ikke ved, om de er underlagt
en kunde- eller konkurrenceklausul

hver

dansker

ikke kender deres ferierettigheder

af danskerne har fundet fejl
i deres ansættelseskontrakt
Vil du have ekspertøjne på din kontrakt?
Ved du, om din ansættelseskontrakt er, som den skal være, eller
har du spørgsmål til den? Fries jurister er klar til at hjælpe dig
med et gennemsyn af din kontrakt.
Kontakt juridisk afdeling på 63 13 85 50.
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Er du tro mod dig selv
Trives du, og tør du at
sætte grænser, når du
går på arbejde? Hvis ikke,
kan det koste arbejdsglæden, og i sidste ende
også det psykiske helbred. Trivselsekspert og
forfatter Martin Advaith
Kirkevang guider dig til at
overleve i det moderne
arbejdsliv.

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

“

M

åske har du prøvet det? At sidde
til mødet og føle, at dine gode
argumenter bliver overhørt. At
du igen ikke trænger igennem
eller oplever indre, såvel som
ydre konflikter med kolleger, der tromler
igennem med deres egen dagsorden uden
at sætte tingene i det nødvendige perspektiv eller tage højde for, hvordan jeres
indbyrdes samspil fungerer?
Når vi går på arbejde, vælger vi ikke selv,
hvem vi vil arbejde sammen med. Vi indgår
i et mere eller mindre tvungent fællesskab,
hvor det er nødvendigt at få tingene løst,
for at vi kan nå i mål. Og uanset hvor samarbejdsvillige vi er, kan det ikke undgås, at
når der er mere fokus på tempo og resultater fremfor trivsel og samarbejde, ender
det indimellem med konflikter i hverdagen.
Spørgsmålet er, hvor gode vi er til at løse
konflikterne uden at gå for meget på kompromis med os selv?
Det har trivselsekspert Martin Advaith
Kirkevang undersøgt nærmere i sin nye
bog ”Vær tro mod dig selv på jobbet”. Han
oplever gang på gang, at hans klienter
finder sig i ikke at trives, selvom det oftest
er rammen og fællesskabet de er i, som
skaber problemerne.
– Vores kulturelle dna former vores
ønske om at høre til og ikke stå udenfor
flokken, og derfor kan det være svært at

stå fast på sine værdier, hvis vi siger højt,
at der er noget, der ikke fungerer og presser os på vores etik og arbejdslivskvalitet.
Der er nemlig en risiko for, at du ender
med at stå alene og blive tilskuer i et miljø,
du ikke føler dig tilpas i, hvis du vælger at
stå ved dig selv, forklarer Martin Advaith
Kirkevang. Han understreger, at det også
kan være meget forskelligt fra person til
person, hvad man har behov for at italesætte for at trives i den ramme, man er i,
og hvilke problemstillinger man kan lade
passere.

Kan du lade tingene passere?
Oftest er det kommunikationen og samspillet mellem kollegerne, der skaber mistrivsel – altså selve måden tingene bliver
gjort på eller sagt. At trives handler derfor
i høj grad om at have øget omtanke for sig
selv og hinanden. Nogle mennesker bliver
dog mere påvirket end andre af omgivelserne og de ting, der sker på jobbet, og så
kan en bemærkning eller hentydning til
noget, der måske ikke betyder det store
for den, der ytrer sig, vokse sig meget stor,
hvis det fylder meget hos modtageren.
– Tit mener andre ikke noget ondt med
det, de siger eller gør – det er typisk travlhed, stress, eller uopmærksomhed, der
gør, at dialogen går galt og kan gøre ondt.
Hvis du øver dig i at lade tingene passere
og minde dig selv om, at det ikke skete i en
ond intention, bliver hverdagen ofte nem-

Forståelsen af forskellighed er afgørende, hvis vi skal i mål som kolleger og løfte opgaverne
sammen. Men det er også vigtigt at huske på balancen mellem det professionelle og private
liv. Man kan nemlig ikke forvente det samme af sine kolleger som af sine venner.
Martin Advaith Kirkevang
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på jobbet?
mere. Bliver det ved med at nage, kan du
forsøge at undersøge, hvordan din kollega
er som person? Måske har vedkommende
nogle bevæggrunde, der kan gøre det
nemmere for dig at slippe det igen. Indsigt
og forståelse er midlet til at løsne mistrivsel fra dit system og frigøre spændingen
mellem dig og dine kolleger. Hjælper det
ikke, kan du vælge at italesætte problematikken – og altid med fokus på opgaveløsningen, og ikke personen, råder Martin
Advaith Kirkevang.

Skelner du mellem det professionelle
og private jeg?
Forståelsen af forskellighed er afgørende,
hvis vi skal i mål som kolleger og løfte opgaverne sammen. Men det er også vigtigt
at huske på balancen mellem det professionelle og private liv. Man kan nemlig
ikke forvente det samme af sine kolleger
som af sine venner, siger Martin Advaith
Kirkevang:
– Forsøg for så vidt muligt at tage dig
selv i impulsen til at dele private frustrationer på arbejdet. Hvis du oplever at kæmpe
med mange frustrationer eller følelsen af
uretfærdighed, kan det være et tegn på, at
du længe ikke har stået ved dig selv og ikke
har gået til kilden med problemet – eller
har måttet resignere, fordi vedkommende
faktisk ikke ønsker at lytte til dig.
Martin Advaith Kirkevang anbefaler, at
man øver sig i at undersøge, hvad det helt
inderst inde er, man er påvirket af. Først
når det står klart, hvad det er for en følelse
eller oplevelse, du reagerer på, kan du øve
dig i at få det formidlet på en venlig og
respektfuld facon – i relation til arbejdet
– og til den rette person, som problemstillingen rent faktisk handler om.
– Hvis noget, du går med, påvirker din
arbejdsindsats, og hvordan du har det på

Martin Advaith Kirkevang er, udover forfatter og trivselscoach, bl.a. også sergent fra
Den Kongelige Livgarde og afspændingsterapeut og har mere end 10 års erfaring som
instruktør i den kinesiske kampkunst Wing Chun.

jobbet, så kan du fokusere på at dele dine
grundfølelser, som fx uretfærdighed eller
vrede, men ikke nødvendigvis alle detaljerne om, hvorfor du har det, som du har
det. På den måde bliver det nemmere både
for dig og dine kolleger at navigere mellem
den professionelle og den private sfære
– uden at det går udover den personlige
relation mellem jer.

Hvis ikke du passer ind i rammen
Martin Advaith Kirkevang påpeger også,
at hvis du bliver i noget, der ikke fungerer
for dig, i længere end 6-8 måneder, så vil

du med tiden stoppe med at kæmpe imod,
og hverdagen vil normalisere sig. Men det,
der reelt sker, er, at du accepterer, at noget
eller nogen går over din grænse, og langsomt begynder det at nedbryde både dit
selvværd og arbejdslivskvalitet:
– Kan du ikke ændre tingene, og føler
du, at du har gjort alt, hvad der står i din
magt med de ressourcer, du har, så kan det
være tid til at give slip. Simpelthen vælge
at flytte dig fra det fællesskab, du er i,
fordi rammen, du er presset ned i, klemmer
energien og livslysten ud af dig, slutter
Martin Advaith Kirkevang. n
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Martin Advaith Kirkevangs

5 gode råd

til at være tro mod dig selv på jobbet

»
1.
2.
3.
4.
5.
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Insister på, at du vil have det godt, der hvor du er, og hold
fokus på din trivsel i dagligdagen – også når du har travlt.

Vær opmærksom på, om rammen du er i, presser dig mere, end
du kan holde til, og forsøg at få dine værdier med ind i det kollegiale og arbejdsmæssige samspil.

Husk at du ikke skylder din arbejdsplads noget – slip behagesygen og pligtfølelsen – og gør det, der skal til, men ikke mere
end du behøver.
Pas på du ikke dræner din egen energi ved at tage tingene for
nært. Giv dig selv plads til at koble af og tanke op. Ingen kan
køre med 120 km/t hver dag.

Tag fat i tingene og gå til kilden med problematikken – men
max. tre gange. Er det ikke muligt at ændre på det, der dræner
dig og står i vejen for din arbejdsglæde, så må du flytte dig.

Frie 04 • 2019

Køb bogen med
medlemsrabat
Vil du købe bogen ”Vær tro
mod dig selv på jobbet – En
overlevelsesguide til det
moderne arbejdsliv”, kan
du sende en mail til
martin@staytrue.dk.
Så modtager du et signeret
eksemplar med posten.
Din medlemspris er 229 kr.

Vi gør det enkelt
for dig at være kunde
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 forsikringer.

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.

Vil du høre mere om dine fordele?
Ring til os på telefon 96 10 17 09 (Bank) eller 70 80 26 46 (Forsikring)
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Mavefornemmelsen
førte til SAMSØ
AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

Gitte Bredal fulgte sin mavefornemmelse, rev teltpælene op
og takkede ja til et job på Samsø. Springet blev starten på et
helt nyt (arbejds)liv og mere livskvalitet.

D

et var som en åbenbaring, da
Gitte Bredal i sin sommerferie
pludselig fik tanken: Her skal jeg
leve og bo! Det var sol og sommer på Samsø, og Gitte smilede
ved tanken, men slog den hen og tog hjem
til Jylland igen og fortsatte med hverdagens forpligtelser. Hun var presset i sit job
og havde tidligere kontaktet Frie for at få
karrieresparring til en ny vej, men at den
vej endte med at føre til Samsø, havde

Gitte Bredal foran sin arbejdsplads, Samsø
Turistinformation, som holder til i en smuk
historisk bygning i byen Tranebjerg midt på
den 114 km2 store ø med ca. 3.700 indbyggere.
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Gitte på det tidspunkt ingen ide om. Hun
var bare glad for at blive hjulpet godt på
vej af konsulenten til at se sine udfordringer fra nye vinkler.
– Jeg brugte min karriererådgiver som
problemknuser og til at holde fokus på,
at det var arbejdsvilkårene, og ikke mig,
der var noget galt med, fortæller Gitte
Bredal, der på trods af at hun accepterede
at blive sat ned i tid på sit gamle arbejde,
alligevel endte med at blive fyret i august
pga. omprioriteringer i virksomheden.
Men så skete der noget, som Gitte ikke i
sin vildeste fantasi havde forestillet sig …
– Jeg var lige flyttet til Vejle i en ny lejlighed og havde boet der i en uge, da jeg
ser stillingsopslaget og tænker, at det er

løgn! Der var en stilling ledig på Samsø,
som præcis matchede mine kompetencer – og så skulle man ovenikøbet arbejde
med turisme, erhverv og bosætning,
som jeg altid har drømt om. Jeg måtte
næsten knibe mig selv i armen, husker
Gitte Bredal, der fik sendt en ansøgning
afsted og blev bedt om at komme til samtale. Derfor skyndte hun sig at skrive til
sin karrierekonsulent og fortælle om jobbet på Samsø.

Gode redskaber til jobsamtalen
Konsulenten kontaktede Gitte med det
samme, og sammen gennemgik de nogle
nyttige redskaber til jobsamtalen.
– Bl.a. talte vi om, hvordan man runder
samtalen godt af, og det råd viste sig at
være meget gavnligt, fortæller Gitte, der
fik elimineret nogle usagte fordomme
om en 54-årig online manager, der skulle
indgå i et relativt ungt team.
– Det fik vi en rigtig god snak om til
samtalen, og jeg endte jo med at få jobbet, siger hun med det største smil.

Et helt nyt liv
1. oktober havde Gitte Bredal første arbejdsdag hos Samsø Turistinformation,
og både jobbet, kollegerne og øen har
taget hende med storm.
– Der er så mange ting, jeg elsker ved
mit nye liv. Selv om vi ofte arbejder lige
så hårdt og intenst her, som jeg gjorde i
mit gamle job, og vi har gang i mange projekter, så er energien en helt anden. Mine
kolleger er så hjertevarme, og samtidig får
jeg lov til at bruge hele min faglighed i mit
nye job. Det er enormt tilfredsstillende.
Gitte nyder også den ro, der er på øen. Her
er ingen, der styrter afsted, og friheden i
at kunne tage sin cykel på job og bevæge
sig i naturen i stedet for at sidde i kø på
den jyske motorvej er for hende uvurderlig.
Hun har så mange eksempler på positive
oplevelser, at de nærmest står i kø, når
hun skal fortælle om dem. Lige fra kollegaen, der tog imod ved færgen og tilbød
et lift, da hun ankom weekenden inden,
hun skulle starte job, til kvinden hun faldt
i snak med i Imerco efter første arbejds-

Gitte Bredal var presset i sit forrige job, og derfor havde hun tidligere kontaktet Frie for at
få karrieresparring til en ny vej, men at den vej endte med at føre til Samsø, havde Gitte på
det tidspunkt ingen ide om. Hun var bare glad for at blive hjulpet godt på vej af konsulenten
til at se sine udfordringer fra nye vinkler.

“

Der er så mange ting, jeg elsker ved mit nye liv. Selv om
vi ofte arbejder lige så hårdt og intenst her, som jeg gjorde
i mit gamle job, og vi har gang i mange projekter, så er
energien en helt anden. Mine kolleger er så hjertevarme,
og samtidig får jeg lov til at bruge hele min faglighed i mit
nye job. Det er enormt tilfredsstillende.
Gitte Bredal

dag, som inviterede hende med i strikkeklub – for blot at nævne nogle.
– Modtagelsen har virkelig været overvældende. Den hjertelighed og åbenhed,
man møder i et ø-samfund, hvor man oprigtigt er interesserede i hinandens ve
og vel, er helt unik. Det afspejler sig også
i fritidslivet. Problemer er noget, vi løser
sammen på Samsø, siger Gitte som den
stolte Samsing, hun hurtigt er blevet.

Hun har ikke et sekund fortrudt, at hun
forlod fastlandet til fordel for ø-livet,
omend det hele er gået meget stærkt:
– Man skal ikke tænke for meget over
sådan en beslutning, men følge sin mavefornemmelse. Min kæreste og mine piger,
der er voksne nu, elsker at komme på besøg. Det er nok min mor, det er værst for,
men så må hun jo bare flytte med herover,
griner Gitte. n
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NÅR DET ER VED AT GÅ GALT
Anders Lund Madsen kaster sig gladeligt ud
i nye ting, som han ikke ved noget om.
Det giver ofte det bedste resultat.
AF SØREN FREDERIKSEN, CONTEXT MEDIA • FOTO: PRESSE

nders Lund Madsen sidder på en kaffebar med en kop te på
Nørrebro og ved ikke, hvad han skal lave. Det vil sige – han
ved, at han om cirka fire timer ringer op til en kvinde, som
udgiver en bog om rytteryoga – altså yoga for både rytter
og hest – ligesom han også er gevaldig nysgerrig efter at
tale med en dyrlæge fra Vejle, som har fanget en albinomuldvarp. Men i næste uge ved han ikke, hvad han
skal lave, for så er Radio24syv og hans radioprogram
Fedeabes Fyraften lukket. Eneste opgave i kalenderen
– bortset fra onemanshowet SLUT i første halvår – er
en tjans som vært til en aften om certificering af lifte,
som Dansk Byggeri afholder.
– Jeg er glad for at sige ja til opgaver, som er langt
væk fra, hvad jeg ved noget om, og hvor jeg lærer
noget nyt. Det er som regel de opgaver, der er mest
spændende, siger Anders Lund Madsen og drager
en parallel til interviewene i Fedeabes Fyraften, hvor han fx har talt med en
syerske i Kerteminde, som syer vindposer til Storebæltsbroen.
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Anders Lund Madsen har, hvis han selv skal
sige det, en veludviklet vilje til ikke at tage
imod ordrer. Det er selvbestemmelsen, der
giver ham den største arbejdslyst.
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Anders Lund Madsen har været freelancer størstedelen af sit arbejdsliv, og
det har ført ham vidt omkring med både
journalistik og underholdning. For ham
er arbejdslyst, når han arbejder uden at
tælle timer.
– Da jeg var ung, arbejdede jeg på et
lager hos Kommunernes Landsforening,
hvor jeg fra 9 til 17 pakkede og sendte
receptblokke til læger. Dér talte jeg timer,
og jeg vidste, at uanset hvor mange receptblokke jeg pakkede, ville det aldrig
få en ende, siger Anders Lund Madsen
og tilføjer:
– Det er absurd vigtigt for mig, at mit
arbejde ikke er monotont og kedeligt.
Det stammer nok fra skolen, hvor jeg
kedede mig og krydsede hvert minut
af. Ét minut kunne føles som seks år.

Fra arbejdsangst til arbejdslyst
Som praktikant, og sidenhen fastansat, på Ekstra Bladet oplevede han at
“arbejdsangst” blev til arbejdslyst.
– Der var en ret hård tone på Ekstra
Bladet dengang, og som praktikant
kunne man blive sat til at ringe op til
pårørende til en, som lige var død, hvilket jeg selvfølgelig frygtede. Af samme
årsag var det skrevet ind i overenskomsten, at man kunne sige nej til opgaver,

“

Det er vigtigt at blive ved
med at overraske sig selv.
Jeg anerkender, at det kan
være svært, hvis man står
på et slagteri og pakker
koteletter, men man kan
prøve. Der findes jo også
andre udskæringer.
Anders Lund Madsen
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Fra januar 2020 turnerer Anders
Lund Madsen landet rundt med sit
nye show SLUT, der handler om jordens undergang – på den gode måde.

I
FOTO: SETH NICOLAS

ANDERS LUND MADSEN

og da det gik op for mig, var det en skelsættende oplevelse, fordi jeg fik indflydelse på mit arbejde. Siden da har jeg altid
valgt arbejde, som jeg styrer mest muligt
selv. Jeg har en veludviklet vilje mod at
tage ordrer. Selvbestemmelse gør arbejdet sjovt og giver mig arbejdslyst, forklarer Anders Lund Madsen.
Det lyder paradoksalt, men Anders Lund
Madsen oplever størst arbejdslyst, når
det er ved at gå galt. Han bruger sit nye
show SLUT, som starter 23. januar, som
eksempel.
– Jeg har idéen, men endnu ikke indholdet, og jeg kommer givetvis meget tæt på
premieren, før jeg har det. Men det er det,
som gør det dejligt. Det er sjovest, når
der er længst at falde, siger Anders Lund
Madsen, der dog samtidig finder tryghed
i, at det plejer at gå godt, og at han har
evne til at kunne tale med alle og vende
en dårlig stemning til en god stemning.
– Jeg tror, at jeg kunne blive en god
bedemand. Det er et job, som jeg kan
tænke mig. Og hvis jeg så samtidig kunne
kombinere det med at lave tv eller radio,
hvor afdødes liv blev fortalt ..., filosoferer
han over konceptet.

Brug længere tid på arbejdet
Anders Lund Madsen føler sig velsignet
over de mange forskellige muligheder,
som han får eller selv skaber og prøver i
sit arbejdsliv. Derfor er han også forsigtig
med at give gode råd om, hvordan andre
kan skabe arbejdslyst – og bevare den.
– Men jeg tror, at det er vigtigt at blive
ved med at overraske sig selv. Jeg anerkender, at det kan være svært, hvis man
står på et slagteri og pakker koteletter,
men man kan prøve. Der findes jo også
andre udskæringer, siger Anders Lund
Madsen.
En anden pointe er at gøre ting sværere
for sig selv, så arbejdet – for at blive i
slagteri-terminologien – ikke går hen og
bliver en pølsefabrik.
– Jeg kender det fra mig selv, da jeg
skrev bagsiden på Ekstra Bladet i syv år.
Det kunne blive en rutine, og hvis jeg
ikke passede på, blev jeg doven, fordi jeg
kunne lave den på fem-seks timer i stedet
for på otte-ni timer. Man skal huske at
give sig selv udfordringer, så det tager
8-9 timer, siger Anders Lund Madsen. n

• Anders Lund Madsen er født i
1963 og uddannet journalist,
men er mest kendt for sin medvirken i Zirkus Nemo med Søren
Østergaard, radioprogrammet
De Sorte Spejdere med Anders
Breinholt, som tv-vært på Det
Nye Talkshow – med Anders Lund
Madsen og senest som radiovært på Fedeabes Fyraften på
Radio24syv. Desuden har han
sammen med sin bror, læge og
hjerneforsker Peter Lund Madsen,
optrådt med flere shows, ligesom
de to gange har vundet millionen i
Hvem vil være millionær?
• I TV-programserierne Helt alene
(DR2, 2009), Du skal dø (DR1,
2013) og Jeg vil dø (DR1, 2018)
beskæftigede han sig med emnet
døden.
• Anders Lund Madsen starter i
næste måned sin danmarksturné
med showet SLUT, der handler om
Jordens undergang – på den gode
måde. I løbet af showet bliver alt
talt igennem – både de store ting
og de små ting – mens uret tæller ned. Og når så aftenen slutter
med, at Jorden – forhåbentlig
– alligevel ikke går under, kan publikum gå forløste og glade derfra.
• Privat er han gift, bosiddende på
Østerbro i København og har seks
børn.
Læs mere på anderslundmadsen.dk
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Hvad giver dig arbejdslyst?
Faglige udfordringer, gode kolleger, samarbejde og meningsfuldt arbejde. Det er de primære
kilder til arbejdslyst.
AF SØREN FREDERIKSEN, CONTEXT MEDIA

Mette Mørk, 50 år, underviser
Hvad giver dig arbejdslyst?
Det giver en kæmpe arbejdslyst at finde ud, hvad der motiverer de studerende og se dem
flytte sig. Samtidig giver det mig arbejdslyst at omsætte det fag, som jeg selv er uddannet i,
til undervisning og holde mig opdateret. Mine kolleger er virkelig vigtige for min arbejdslyst.
Vi deler ting med hinanden og taler om både faglige og personlige ting. Og så er det vigtigt
for mig at være et sted, hvor der er højt til loftet, så jeg kan være den, jeg er.
Hvorfor er arbejdslyst vigtig for dig?
Arbejdslysten er vigtig for mig, fordi mit arbejde breder sig over meget af mit liv. Det er ikke
8-16 i mit hoved. Derfor skal det være meningsfyldt.

“

Mine kolleger er virkelig vigtige for min arbejdslyst. Vi deler ting med hinanden og taler om
både faglige og personlige ting. Og så er det vigtigt for mig at være et sted, hvor der er højt
til loftet, så jeg kan være den, jeg er.
Mette Mørk

Kasper Larsen, 46 år, kommerciel direktør
Hvad giver dig arbejdslyst?
Vi producerer bæredygtige produkter, og det giver mig arbejdslyst, at der er et større formål
end bare salg. At jeg samtidig er med til at påvirke dagsordener for klima, miljø og kemikalier.
Jeg taler og arbejder sammen med mange medarbejdere og kunder hver eneste dag. Den interaktion giver mig også arbejdslyst.
Hvorfor er arbejdslyst vigtig for dig?
Hvis arbejdslysten mangler, så er der ingen drivkraft. Det er ikke nok at tjene penge – det skal
også gerne være sjovt.
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Ebbe Sommerlund,
42 år, journalist

Hvad giver dig arbejdslyst?
Når jeg kan mærke, at det, som jeg
laver, har betydning for dem, som
jeg arbejder sammen med. Der er
mere energi, når vi løfter i flok, og
ideerne bliver federe, når vi arbejder mod et fælles mål. To plus to
bliver fem.
Hvorfor er arbejdslyst vigtig for
dig?
Fordi arbejdet bliver sjovere, og resultatet bliver bedre. Jeg arbejder
hurtigere og bedre, når jeg har lyst
til det arbejde, som jeg laver. Med
et lidt fortærsket udtryk er det
win-win.

Dan Nielsen, 47 år,

Tina Halvorsen,

Hvad giver dig arbejdslyst?
Jeg har en rådgivende funktion, og
det giver mig arbejdslyst, når jeg
bidrager, og mit arbejde kan bruges.
Det er mit servicegen, som bliver
stimuleret, når jeg hjælper andre.
Samtidig må det gerne være fagligt
udfordrende. Mine gode kolleger
er også vigtige for mig. Interaktion
med andre mennesker giver mig
arbejdslyst. Jeg kunne ikke arbejde
i et fyrtårn.

Hvad giver dig arbejdslyst?
Jeg får arbejdslyst af at have et arbejde, som giver mening. Det er
en del af min identitet – udover at
være mor og hustru. Det er også
vigtigt, at mit arbejde er forskelligt fra uge til uge, og at jeg i vid
udstrækning kan tilrettelægge det
selv – inklusive hjemmearbejdsdage. Fagligheden er også vigtig
for min arbejdslyst. Jeg har et fagligt fællesskab i en erfagruppe med
andre kliniske diætister.

informationssikkerhedskoordinator

Hvorfor er arbejdslyst vigtig for
dig?
Den er en drivkraft for mig og er med
til, at jeg glæder mig til at komme på
arbejde. Det skyldes især kollegerne.

50 år, klinisk diætist

Hvorfor er arbejdslyst vigtig for
dig?
Hvis jeg ikke har arbejdslyst, giver
det ikke mening at bruge tid på det.
Når jeg ser tilbage på mit arbejdsliv,
har jeg haft en del korte ansættelser, og det er nok et udtryk for, at
arbejdslysten ikke har været der.

Bolette Harboe Holmgren,
19 år, økonomielev

Hvad giver dig arbejdslyst?
Det er fedt at prøve noget andet end skolen – at møde nye mennesker. Det giver mig arbejdslyst. En af
mine arbejdsopgaver er at tage imod opkald til hovednummeret, og hvis nogen ringer med et problem,
ender jeg ofte med at få hele historien, inden jeg stiller vedkommende videre. Så plejer jeg at følge op
internt for at høre, hvordan problemet blev løst. På den måde lærer jeg hele tiden noget nyt, og det
giver mig arbejdslyst.
Hvorfor er arbejdslyst vigtig for dig?
Hvis ikke jeg har arbejdslyst, er det ikke et fedt job. Det har jeg prøvet. Så bør man i stedet finde et sted, som passer til en. Det er også
vigtigt med arbejdslyst, fordi jeg bruger lang tid på at komme til og fra jobbet. Ellers ville det blive surt med transporttiden. Og så gør
arbejdslysten, at timerne flyver afsted på arbejdet, og at jeg har det sjovt i stedet for at komme sløv hjem efter en trist dag.
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Når du bliver mødt med den positive tilgang,
og ‘her taler vi tingene op, ikke ned’, medfører
det, at medarbejderne fornemmer, at du ikke
taler om problemer, når du møder dem. Og så
bliver de ikke løst, siger Rasmus Willig.

I
RASMUS WILLIG
Rasmus Willig er uddannet cand.scient.soc.
fra Aalborg Universitet
og Ph.d. fra Roskilde
Universitet. Han er sociolog og lektor på institut
for Samfundsvidenskab
og Erhverv på Roskilde
Universitet (RUC) samt
leder af Center for offentlige og privatansattes
ytringsfrihed samme sted.
Han forsker i anerkendelse,
kritik, umyndiggørelse,
pædagogik, ytringsfrihed, psykisk arbejdsmiljø,
moderne arbejdsformer
og arbejdsvilkår. I forbindelse med sit arbejde har
han udgivet flere bøger
– senest bogen Flexisme,
der handler om baggrunden
for dårligt psykisk arbejdsmiljø og stress.
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VÆR GLAD OG FÅ

STRESS
Du skal være positiv, anerkendende og
robust. Alle de populære metoder til et
bedre og lykkeligere arbejdsliv har gode
intentioner. Men de medfører faktisk det
modsatte – tavshed og større pres på medarbejderne, hvilket leder til stress. Det forklarer Rasmus Willig, der er lektor på RUC
og forsker i arbejdsvilkår, ytringsfrihed og
anerkendelse.
AF ANDERS BIRCH BREUNING, CONTEXT MEDIA • FOTO: BO NYMANN

D

u møder et problem på dit arbejde. Der er en bestemt
strukturel forhindring, der gør det svært for dig at
udføre dit job ordentligt. Du går til din leder og fremlægger situationen, for problemet skal løses. Og din
leder lytter, nikker og siger, at vedkommende anerkender dit synspunkt og forstår problemet. Men der er ikke
noget, lederen kan gøre, og du skal også huske at være positiv,
så hvilke muligheder ser du i udfordringen, og hvad kan du selv
gøre?
– Den anerkendende og positive tilgang, der er blomstret
op de seneste 10-15 år, fylder meget hos både arbejdsgiver
og -tager, og opfattes mange steder som løsningen – som en
ideologi. Intentionen om at skabe glade og positive medarbejdere er god, men den tilgang har nogle utilsigtede konsekvenser, siger Rasmus Willig, der sociolog og lektor på Institut for
Samfundsvidenskab Erhverv på Roskilde Universitet, og som
samme sted er leder af Center for offentlige og privatansattes
ytringsfrihed.
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Selvcensur og stress
Blandt andet medfører den en stigende tavshedskultur på
arbejdspladserne. Det viser forskningen på området tydeligt.
For når problemer bliver negligeret, og responsen er, at der
bliver lyttet, men at du skal huske at være positiv og se muligheder, leder det til, at medarbejderne stopper med at tale om
problemer, og i stedet udøver selvcensur.
– Når du bliver mødt med den positive tilgang, og ‘her taler vi
tingene op, ikke ned’, medfører det, at medarbejderne fornemmer, at du ikke taler om problemer, når du møder dem. Og så
bliver de ikke løst, siger Rasmus Willig.
Det har konsekvenser for den enkelte medarbejder. For hvad
sker der, når du konstant møder problemer i din arbejdsdag,
som ikke bliver løst? Hvis der mangler hænder eller ressour-

cer til kerneopgaverne? Så forsvinder arbejdslysten og bliver
erstattet af afmagt og frustration. Du bliver demotiveret, og
det er alvorlige faktorer i forhold til det psykiske arbejdsmiljø
og stress.

Det er dit problem
Det er ikke den eneste ting ved den positive tilgang, der påvirker stressniveauet hos medarbejderne. For hvis ansvar er det,
at du har det rette mindset og er positiv? Det er dit eget.
– Når du bliver mødt med krav om at være positiv og spørgsmål om, hvad du selv kan gøre, vendes kritikken tilbage til dig
selv. Der sker et skifte i ansvaret. Det går fra at være et strukturelt problem til at være et personligt problem. Og så er der
også kun én løsning på problemet – dig selv, siger Rasmus Willig.
Når problemer er ens egne, og du selv skal komme med løsningen, giver det et større pres på den enkelte medarbejder, og
det forstærker risikoen for at udvikle stress. Hvilket i øvrigt er
din egen skyld – for er du ikke robust nok?

Vær positiv eller find et nyt sted at arbejde
Kravet om, at du er positiv, er stort, og det samme er konsekvenserne, hvis du ikke er det. For hvis du holder fast i din kritik, er du ikke en attraktiv medarbejder. Forskningen viser, at
kritiske medarbejdere bliver opfattet som modvillige over for
forandringer og som tunge bagi. Opfattelsen er, at en kritisk
medarbejder ikke er en attraktiv medarbejder, men burde finde
et andet sted at arbejde. Og er der noget, der presser medarbejdere, er det risikoen for at gå i stå i sin karriere eller i værste
tilfælde at miste sit job. Især i disse tider.
– Vi ser et mere usikkert arbejdsmarked end tidligere med
flere korte ansættelser, og dagpengesystemet er blevet forringet med lavere ydelse, kortere periode og skrappere optjeningskrav. Man er som arbejdstager blevet mere usikker, og der
er en tydelig årsagssammenhæng mellem usikkerhed og selvcensur, siger Rasmus Willig.

Kritiske medarbejdere er de dygtigste
Desværre er der ikke udsigt til en umiddelbar forbedring.
Tværtimod. For vi er på vej ud af en højkonjunktur, og lavkonjunkturer øger usikkerheden på arbejdsmarkedet yderligere,
hvilket igen får presset på medarbejderne til at stige.
– Det, vi kan gøre, er at holde en pause på fx fem år fra alle
koldbøtteperspektiver og forskellige management-aspekter.
De er ikke videnskabeligt underbyggede, det forandrer ikke
noget, at vi taler ting op, og der er forhold, som er meget vigtigere, som fx lønforhold og arbejdspres. Min påstand er, at
det er bedre at have tid til at udføre sit arbejde end at gå på
kurser i at være positiv, siger Rasmus Willig.
– Udviklingen har medført, at kritik ikke længere opfattes
som en god ting. Det har ellers tidligere været en motor for udvikling. Men jeg har tiltro til, at der er nok progressive ledere,
der kan se, at kritik kan bruges positivt, og at kritiske medarbejdere, der vil have rettet op på noget, også er de dygtigste,
siger han. n
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Henne Mølle Å Badehotel
| Årets funktionær 2015 |

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

Glædelig jul og godt nytår
Henne Mølle Å Badehotel slår dørene op igen den 5. marts 2020
til endnu en fantastisk sæson.
Som Favorit medlem hos Frie får du 30 % i rabat, når du selv
bor på hotellet (Dog max. 2 ophold pr. år med rabat).

Læs mere på hennemoelleaa.dk

GLÆD DEM
DU HOLDER AF
– med et gavekort
til Henne Mølle Å
Badehotel

Christian Holm (nummer to fra højre) startede Peakon sammen
med tre venner. De ville ændre den måde, der arbejdes på i virksomheder og skabe en virksomhed, hvor de selv har lyst til at
arbejde.

Fri ferie og bonus pr. barn
Peakon er en techstartup
med nogle ganske særlige
ansættelsesforhold. De er
med til at få arbejdsglæden helt i top.
AF SØREN FREDERIKSEN, CONTEXT MEDIA
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ontrasten er slående, når man
besøger Peakons danske kontor
på Strøget i København, der
indtil for nylig husede et advokatfirma. Der er sildebensparket,
høje træpaneler i mørkt træ og andre
klassiske detaljer, men Peakon er på ingen
måde en klassisk virksomhed. Peakon er
en techstartup, produktet er software til
analyse og udvikling af medarbejderengagement, og medarbejderne har ansættelsesforhold, som får de fleste danske
lønarbejdere til at spærre øjnene op: Der
er fx ingen grænse for, hvor meget ferie
man må holde, og der vanker 1.500 kr.
ekstra i månedsløn pr. barn, man enten
har eller får.
– Vi er fire venner, som kendte hin-

anden fra andre startups. Vi startede
Peakon for at ændre den måde, der arbejdes på i virksomheder og for at skabe
en virksomhed, hvor vi selv har lyst til at
arbejde, forklarer Christian Holm, der er
Peakons Chief Technology Officer (CTO).
– Når man tilbringer otte timer eller
mere på arbejdet om dagen, er det utrolig vigtigt, hvordan man har det. Modsat
tidligere, hvor mange alene arbejdede
for at tjene penge, realiserer mange i dag
sig selv gennem deres arbejde. Det stiller
andre krav til arbejdspladsen, som skal
forstå, hvad der motiverer medarbejderne. Det er ikke lønnen eller arbejdsbyrden,
som får medarbejdere til at skifte job. Det
er mangel på udvikling, uddyber Christian
Holm.

Gennemsnitalderen i Peakon er 30 år. 1.500 kr. pr.
barn skal tiltrække og fastholde erfarne medarbejdere, selv om de har eller stifter familie.

11 ugers ferie på et år
I Peakon mangler medarbejderne ikke udvikling. Tværtimod er det essensen af den
danske techstartup, der blev grundlagt i
2015 og i dag har mere end 180 medarbejdere i London, New York, København,
Berlin, Auckland og Barcelona. Indimellem
kan arbejdsdagene være lange, og derfor
ønsker Peakon at give medarbejderne
maksimal fleksibilitet i form af ferie uden
begrænsning.
– Hvis en brasiliansk medarbejder vil
rejse hjem til sin familie i fem uger, skal
det ikke være sådan, at vedkommende så
har brugt al sin ferie, siger Christian Holm
og fortsætter:
– Det højeste antal uger, som nogen
har holdt ferie på et år, er 11 uger, og gennemsnittet er cirka seks uger. Det er mere
et spørgsmål om, at nogle glemmer at
holde ferie og skal opfordres til det.

I
OM PEAKON

Stor arbejdsglæde
Peakon ser medarbejderne som en virksomheds største aktiv. Tilmed vigtigere
end selve forretningsidéen. Derfor er det
altafgørende at kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.
– Gennemsnitsalderen i Peakon er cirka
30 år. Når vi giver medarbejdere med børn
1.500 kr. ekstra om måneden pr. barn,
handler det om, at vi som arbejdsplads
gerne vil have folk med familie og tiltrække og fastholde folk med erfaring, siger
Christian Holm og tilføjer, at det er meget
få medarbejdere, som forlader Peakon,
når han sammenligner med branchen som
helhed.

I det hele taget har Peakon temmelig
godt styr på, hvordan medarbejderne
har det, for ikke overraskende bruger
Peakon sin egen software til at måle det,
ligesom virksomheden kan benchmarke
med de cirka 800 kunder på verdensplan.
Benchmarkingen viser blandt andet, at
Peakon er blandt de 10 bedste procent af
teknologivirksomheder, når det gælder
arbejdsglæde. Det samme gør sig gældende, når det handler om, hvorvidt medarbejderne føler, at virksomheden passer
til dem med hensyn til bl.a. værdigrundlag
og arbejdsbyrde. n

Peakon er en techstartup,
der udvikler og sælger
software til analyse og
udvikling af medarbejderengagement. Peakon
blev grundlagt i 2015 og
har i dag mere end 180
medarbejdere fordelt i seks
lande. Investorer har investeret mere end 500 mio.
kr. i Peakon, som har cirka
800 kunder – blandt andre
Fritz Hansen, Egmont og
Chr. Hansen.
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COACHING

Lav et
nytårsforsæt,
der holder
Hvordan får du dit nytårsforsæt til at
holde? Ifølge coach Tomas Friis handler det helt enkelt om at få styr på tre
ting: Hvad, Hvorfor og Hvordan.
Så kan du nå dit mål.
AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN
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tart med at spørge dig selv, hvad det er, du vil opnå. Der
er flere ting, der er vigtige, når du fastlægger ”hvad” i
dit nytårsforsæt. For det første skal det være specifikt:
”Jeg vil leve sundere”, eller ”jeg vil være mere sammen
med familien” er alt for brede – og derfor svære at holde
fokus på. Tomas Friis foreslår i stedet, at du er helt konkret:
•

“Jeg vil dyrke mindst 30 minutters motion 2 gange om ugen”.

•

“Jeg vil give min kæreste en gave eller en overraskelse mindst
2 gange om måneden”.

•

“Jeg vil komme hjem fra arbejde inden kl. 17.00 mindst 2 gange
hver uge”.

•

“Jeg vil veje 10 kg mindre, inden vi tager på sommerferie i
august”.

•

“Jeg vil læse mindst én god bog om måneden”.

“

Et godt nytårsforsæt skal ikke være en pludselig indskydelse.
Tager du en sidste-øjebliks-beslutning 5 minutter før,
Rådhusklokkerne ringer nytåret ind, er det dømt
til at mislykkes.
Tomas Friis

– Forskellen er, at det er målbart, og der er sat en tid på målet – du
kan føre statistik over, hvor godt du lykkes. Det er ligesom i tennis
… Hvis ikke du tæller point, så er det kun for sjov, siger Tomas Friis.

Hold fokus
For det andet skal det være realistisk og fokuseret. Hvis du opstiller en lang liste over nytårsforsæt, så kan du ikke fokusere.
Hvis du gerne vil lægge dit liv om, så gør det i etaper. Har du
overskuddet til at tabe dig, holde op med at ryge,
finde et bedre job, begynde at træne 10 km løb,
renovere 1. salen på huset og få omlagt haven på
én gang? De fleste oplever, at mange mål giver
mangel på fokus, og så ender du sikkert med
5-10 mål, hvor du ikke når nogen af dem.

Positive mål er bedre end negative
Et andet godt tip fra Tomas Friis er at sørge
for, at dit nytårsforsæt er formuleret positivt – som noget du gerne vil opnå, frem for
noget du vil undgå. Udskift fx ”jeg vil holde op
med at spise fastfood” med det positivt formulerede ”jeg vil spise sund mad hver dag”.
Så kan du nemlig snyde din hjerne til at
fokusere på ”sund” i stedet for ”fastfood”.

Hvorfor?
- Jeg vil vove den påstand, at når du
tænker over og planlægger dit nytårsforsæt, så skal du bruge mindst dobbelt så meget tid på ”hvorfor”, som du
bruger på hvordan, siger Tomas Friis
og forklarer:
- ”Hvorfor” består af en række
elementer. Først og fremmest:
Fordelene! Hvad vil det give dig?
Hvordan vil det føles, når du opnår
det? Bliv ikke overrasket, hvis
det viser sig, at der er et mål bag
målet. Hvis dit nytårsforsæt er

at tabe 10 kg, så ligger der måske et mål bagved, der handler om
at få det bedre med din krop. Det er ikke, fordi dit nytårsforsæt
skal vokse – men det styrker dine chancer for at nå det, hvis du
ved, hvad det er for et behov, der ligger bagved.
”For hvem” er også en vigtig ingrediens i hvorfor-spørgsmålet.
Er det noget, du vil opnå? Eller er det i virkeligheden din kæreste,
dine forældre eller lægen, der synes, du skal gøre et eller
andet?
– Hvis ikke motivationen kommer indefra, så er du halvvejs mod fiasko. Så vælg et nytårsforsæt, som gør DIG lykkeligere, råder Tomas Friis.

Hvordan?
Skal nytårsforsættet holde, skal det tænkes ind i dagligdagen. Tomas Friis giver et par eksempler:
– Hvis du fx omlægger din kost, så overvej dine indkøbsvaner. Du bliver, hvad du spiser, men du spiser, hvad du
køber – så det er dér, forandringen starter. Hvis det handler om at komme tidligere hjem fra arbejde, så er det nok klogt at
kigge på, hvordan du plejer at planlægge din dag, eller hvordan
opgaverne fordeles på jobbet – er det i virkeligheden dér, dine
problemer starter?
Et godt nytårsforsæt skal ikke være en pludselig indskydelse.
Tager du en sidste-øjebliks-beslutning 5 minutter før, Rådhusklokkerne ringer nytåret ind, er det dømt til at mislykkes. Find dit
ømme punkt, som du virkelig ønsker
at lave om på og tænk over det
et stykke tid, så du bliver
motiveret indefra.
Det er Tomas Friis’
anbefaling. n
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Forsikringstendens:
Fra erstatning
til sikring

Når vi tænker på en forsikring, tænker de fleste, at
det handler om, at man kan
få erstatning fra sit forsikringsselskab, hvis uheldet
er ude, og cyklen bliver
stjålet eller huset brænder.
Men faktisk går udviklingen
i retning af at dele ansvaret,
så både køber og sælger af
forsikringen hjælper hinanden med at sikre, at den
ikke kommer i brug.

AF HENRIETTE LØWE-MADSEN, UDVIKLINGSKONSULENT

“

Vi opfordrer jævnligt vores
forsikringstagere til aktivt
at “tage temperaturen”
på karrieren og jobbet.
Måske er det tid til at
finde et nyt job, videreuddanne sig eller sikre
sig, at man er klædt godt
på til fremtidens arbejdsmarked, som er i konstant
udvikling.
Henriette Løwe-Madsen
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i tænker måske på skader, som
situationer, hvor ”vi ikke selv kan
gøre for det”, og hvor vi ikke har
en mulighed for at undgå dem
– vi har ikke noget ansvar, og vi
forventer, at vores forsikringsselskab
udbetaler erstatning og dækker vores
tab.
Trenden på forsikringsmarkedet i dag
er, at man begynder at gøre op med den
struktur mellem selskab og kunde, hvor
ansvaret alene ligger ved forsikringsselskabet. I højere og højere grad inddrages
forsikringstageren som medspiller, og der
opstår en ny form for gensidighed, hvor
det forventes, at kunden selv er med til
at undgå skaden – eller i hvert fald gøre
tabet mindre ved at agere på en bestemt
måde.

Hvad kan vi være med til selv at gøre?
Vi sætter tyverialarmer op, vi har GPStracking på biler og dyre ting i hjemmet, vi
installerer overvågning af el-apparater for
at undgå brand – listen er lang, og forsik-

ringsselskaberne arbejder løbende med
at udvikle skadeforebyggende koncepter,
der inddrager forsikringstageren – til
gensidig gavn for både forsikringstager
og forsikringsselskab. Udviklingen er, at
vi som forsikringstagere accepterer, at
vi i nogle tilfælde godt ”selv kan gøre for
det” – og har en mulighed for at påvirke
omfanget af skaden.
I Fries forsikringsselskab, FF Forsikring,
hvor man kan købe lønforsikringer, arbejdes der også med forebyggende
tanker. Lønforsikringer dækker, hvis du
bliver arbejdsløs – så derfor ønsker vi
naturligvis, at du er ledig så kort tid som
muligt. Det betyder, at vi løbende udvikler tiltag, som kan hjælpe dig med at
bevare dit job eller komme hurtigt i job
igen. Vi tilbyder fx professionel karriererådgivning, som du kan benytte dig af,
mens du er i arbejde, så du løbende har
fokus på din karriere og derfor minimerer risikoen for at blive arbejdsløs.

FORSIKRING

Tager du temperaturen på din karriere?
Vi opfordrer jævnligt vores forsikringstagere til aktivt at ”tage temperaturen” på
karrieren og jobbet. Måske er det tid til at
finde et nyt job, videreuddanne sig eller
sikre sig, at man er klædt godt på til fremtidens arbejdsmarked, som er i konstant
udvikling.
Forsikringschef Ulrik Karlsen oplever, at de
lønsikrede i Frie er gode til at tage ansvar
for at sikre deres karrierer og er aktive
medspillere frem for blot at agere forsikringstagere, der søger erstatning:
– Vi skaber en gensidighed gennem dialog med vores forsikringstagere, som er
til gavn for alle – og vi kan se, at det minimerer risikoen for at blive arbejdsløs, fortæller Ulrik Karlsen og fortsætter: Vi er
sparringspartnere for vores lønforsikrede
i hele arbejdslivet – både i og udenfor job,
og vi vil gerne levere det, der skal til for at
så få som muligt mister deres arbejde. De
lønforsikrede er aktive og bidrager gerne
til dialogen og tager ansvar for at undgå at
blive arbejdsløs, slutter Ulrik Karlsen. n

Er lønsikring noget for dig?
Med en lønsikring er du sikret en højere dækning end dagpengesatsen, hvis du skulle gå hen og blive ledig – eller du
selv vælger at sige dit job op.
En opsigelse fra dit arbejde kommer aldrig belejligt, men hvis du vælger at tegne en lønsikring, slipper du for økonomiske bekymringer og
kan fokusere på at komme i arbejde igen hurtigst muligt.
Du har mulighed for at forsikre op til 90 % af din løn – helt op
til 40.000 kroner om måneden.
Tegner du en lønsikring hos Frie, får du professionel hjælp til at
komme videre i dit arbejdsliv. Allerede fra den dag, du modtager din
opsigelse, bliver du en del af vores effektive genplaceringsforløb.
Det gør, at 50 % af vores lønsikrede medlemmer aldrig når at blive
ledige.

Læs mere om vores forskellige lønsikringsprodukter
på frie.dk.
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Nyhed!

FRIE 2020

Medlemskaber
i Frie 2020
Her får du et overblik over de mest populære medlemskaber, Frie har på hylderne
i 2020, så du kan få det bedste ud af
arbejdslivet.
Overvejer du at blive selvstændig, så
har Frie en ekstra spændende nyhed
til dig!

DANA for
frie selvstændige

Nyhed! DANA
Foreningen for frie selvstændige.
DANA er hverken fagforening eller arbejdsgiverforening – men en forening, der arbejder
målrettet for at gøre livet lettere for selvstændige.

Fordele ved DANA:
• Indtægtssikring
• Iværksættervejledning og afklaring
• Attraktive rabatter på alt fra forsikring til
brændstof
• Sparring og virksomhedsrådgivning
• Personalejuridisk hotline
• Promatch – find din næste opgave
• Gratis inkasso
• Kurser og events

A-kassen Frie

Fra:

65,-*

Er du medlem af A-kassen Frie, giver vi
dig økonomisk tryghed, hvis du skulle stå
uden arbejde.

pr. md.

Som ledig sørger a-kassen for, at du får dagpenge.
Du har også mulighed for at få karriererådgivning
og sparring på din jobsøgning. Vi har mødesteder
over hele landet.

Fordele ved A-kassen Frie:
• Dagpenge ved ledighed (18.886 kr./md. før skat
som fuldtidsforsikret)
• Rabat på forsikringer
• Professionel hjælp til jobsøgning
• Mulighed for efterløn
• Mulighed for lønsikring
• Topplacering på Trustpilot

A-kasse:

486,-*
pr. md.

* Gældende priser pr. 1. januar 2020.
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Som medlem af fagforeningen er du garanteret professionel rådgivning af vores kompetente eksperter.
Vi tilbyder blandt andet lønvurderinger, gennemgang af
din ansættelseskontrakt og fuld juridisk hjælp, hvis din
sag skal i retten, eller du fx bliver langtidssygemeldt og
ikke kan arbejde på samme måde som før. Du får også
gode rabatter og ferietilbud og adgang til spændende
arrangementer og kurser.

Fordele ved Frie:
• Rabat på forsikring og bank
• Gratis juridisk hjælp
• Medlemsmagasin
• Arrangementer, kurser, feriehuse og rabatter
• Arbejdsskadesager
• Lån ved konkurssager
• Hjælp ved langtidssygemelding, fleksjob og
førtidspension

Supplerende
lønsikring
Til dig, der har brug for mere end
dagpenge, hvis du bliver ledig.

• Karriererådgivning og coaching

Fordele ved lønsikring:

• Ansøgningshjælp

• Ingen selvrisiko – hvis du har 3 måneders
opsigelse

Frie Favorit:

139,-*
pr. md.

• Du kan forsikre op til 90 % af din løn
– op til 40.000 kr./md.
• Udbetaling, hvis du siger dit job op
• Individuel job- og karrieresparring
• 1 års udbetaling af lønsikring
• Kun 6 måneders kvalifikationsperiode

Læs mere om alle vores
produkter på frie.dk

Fra:

56,-*
pr. md.

+ a-kasse
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JURIDISK

Syg – hvad er reglerne?
Ved du, hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver syg
og ikke kan møde på arbejde?
Her får du et overblik.
AF PERNILLE KRAG PETERSEN, JURIST I FRIE • ILLUSTRATION: MARCK FINK

S

ygdom kan være mange ting og
kan tage sig ud på mange måder.
Man kan være sygemeldt med
alt fra et brækket ben til lungebetændelse. Man kan også være
sygemeldt med det, der kan betegnes som
”usynlig sygdom” – altså sygdom, som ikke
kan ses med det blotte øje, da symptomerne ikke nødvendigvis er fysiske. Dette kan
fx være sygdom på grund af stress eller en
anden form for belastningsreaktion, uanset om det er forårsaget af arbejdet eller
af andre omstændigheder i livet.

Sygdom er lovligt fravær
Når du er syg, er det lovligt fravær fra arbejdet, hvis du opfylder betingelserne
for at være syg. For at sygdomsbetinget
fravær er lovligt, er det en betingelse, at
du er helt eller delvist uarbejdsdygtig på
grund af egen sygdom. Bliver du syg, har
du pligt til hurtigst muligt at informere
din arbejdsgiver eller nærmeste leder om,
at du er syg, og at du ikke kan møde på
arbejde. Du skal melde dig syg ved arbejdstids begyndelse den første hverdag, hvor
du er syg. Det skal du gøre telefonisk, men
du kan for en god ordens skyld sikre dig
dokumentation på din sygemelding ved at
bekræfte den på skrift i en mail efterfølgende. Nogle gange kan der være andre
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interne procedurer for sygemelding på arbejdspladsen, og hvis dette er tilfældet,
skal du efterkomme dem.
Er du i tvivl om proceduren på din arbejdsplads, vil den som oftest fremgå af din ansættelseskontrakt eller personalehånd
bogen.
Hvis ikke du sygemelder dig korrekt og til
tiden, er din arbejdsgiver ikke forpligtet til
at betale dig for dit sygefravær, som kan
betragtes som en udeblivelse. Det kan
desuden have alvorlige ansættelsesretlige

“

følger i form af afskedigelse og i værste
tilfælde bortvisning.
Hvis du sygemelder dig fra dit arbejde, kan
din arbejdsgiver kræve, at du dokumenterer din sygdom. Dokumentationen består
oftest af en form for lægeerklæring. Beder
din arbejdsgiver om dokumentation for
din sygdom, er det arbejdsgiver, som skal
betale for lægeerklæringen.

Hvad skal jeg oplyse?
Du er ikke forpligtet til at oplyse din arbejdsgiver, hvad du fejler, og din arbejds-

Hvis ikke du sygemelder dig korrekt og til tiden, er din
arbejdsgiver ikke forpligtet til at betale dig for dit sygefravær, som kan betragtes som en udeblivelse. Det kan have
alvorlige ansættelsesretlige følger i form af afskedigelse
og i værste tilfælde bortvisning.
Pernille Krag Petersen

giver må ikke spørge ind til sygdommen.
Din arbejdsgiver må dog godt spørge til
den forventede varighed af dit sygefravær og kan ligeledes indkalde dig til en
sygefraværssamtale.

Efter 8 ugers sygdom
Ved længere tids sygdom vil kommunens
jobcenter kontakte dig. Det sker inden
udgangen af 8. uge efter din første sygedag. Du vil i den forbindelse få tilsendt et
oplysningsskema fra jobcentret, som du
har pligt til at udfylde og returnere. Det er
vigtigt, at du returnerer skemaet til tiden
– i modsat fald risikerer du, at jobcentret
stopper udbetalingen af dine sygedagpenge eller sygedagpengerefusionen til
din arbejdsgiver. Højesteret har ved dom
netop afgjort, at såfremt man som medarbejder ikke opfylder sine forpligtelser
over for kommunen, kan arbejdsgiveren
modregne i medarbejderens løn under
sygdom for manglende sygedagpengerefusion. n

Dine pligter under sygdom:
• Du skal være uarbejdsdygtig helt
eller delvis på grund af egen sygdom.
• Du skal orientere din arbejdsgiver
korrekt om sygdommen inden arbejdstids begyndelse samme dag.
• Du skal kunne dokumentere sygdommen, hvis din arbejdsgiver
beder om det. Er det tilfældet, skal
du en tur forbi lægen og have en
lægeerklæring.
Husk at gemme kvitteringen til din
arbejdsgiver.
• Du skal deltage i både din arbejdsgivers og kommunens opfølgning.
Dette kan være i form af sygefraværssamtaler med din arbejdsgiver
og ved at udfylde et oplysningsskema fra kommunen.

Betaling for dit sygefravær hvis
du er lønmodtager
Du har ret til fuld løn under sygdom
hvis:
• Du er ansat som funktionær eller,
• du er omfattet af en overenskomst
som giver ret til fuld løn under sygdom eller,
• det fremgår direkte af din ansættelseskontrakt.
• Du har ret til betaling i form af
sygedagpengesatsen, hvis du ikke
har ret til fuld løn under sygdom
men opfylder beskæftigelseskravet
i sygedagpengelovens §§ 30 eller
32.
Har du spørgsmål til dine rettigheder,
er du altid velkommen til at kontakte
Frie på 63 13 85 50.
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DET FRIE ORD

Har du lyst til at arbejde?
Mange af os oplever en glæde ved at gå på arbejde. Det kan være opgaver, funktioner
eller den sociale og faglige kontakt – eller et mix – der gør, at vi har lyst til at gå på arbejde. Hvor finder du din lyst til at komme af sted på job hver morgen?
AF FINN D. AALESTRUP, FORMAND

H

er i Danmark kan vi godt lide at
ønske hinanden “God arbejdslyst”. Det er en vending, man ofte
hører i det danske sprog.

Men hvad der giver dig lyst til at arbejde,
kan være helt individuelt. Det, der giver
dig en god arbejdslyst, kan være noget
helt andet end det, din nabo forbinder
med begrebet.
Arbejdspladsen og din nærmeste chef
kan gøre meget for, at du som medarbejder virkelig har lyst til at møde på arbejde,
motivere og inspirere dig – og det samme
kan dine kollegaer. Den gode chef inspirerer og giver både den medarbejder, der
arbejder med mere rutineprægede opgaver og den medarbejder, der fx arbejder
mere projektorienteret, indflydelse på
jobbet. Grundlæggende betyder medind-

“

Kan du mærke, at du er ved at miste arbejdsglæden, så tag
en dialog med din chef. Gør det ikke nogen forskel, så vær
tro mod dig selv og overvej, om du skal videre – men tag
en snak med Frie først.
Finn D. Aalestrup
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flydelse meget for den gode arbejdslyst,
uanset jobfunktion.
Med de rigtige rammer, hvor du som medarbejder kan udføre dit arbejde på en
professionel måde, og hvor du bruger og
udvikler din faglighed og erfaring, trives
du bedst. Er det samtidig en arbejdsplads,
hvor du bliver hørt og har indflydelse på
planlægningen eller som giver dig en god
fleksibilitet, så du lettere kan få arbejdsog privatliv til at gå op, så danner det
afgjort basis for den gode arbejdslyst.

Vær tro mod dig selv
Det vigtigste er, at du passer på dig selv.
Kan du mærke, at du er ved at miste
arbejdsglæden, så tag en dialog med din
chef. Gør det ikke nogen forskel, så vær
tro mod dig selv og overvej, om du skal
videre – men tag en snak med Frie først.

Få den rette balance mellem arbejde
og fritid
I Frie er vores dygtige konsulenter klar til
at hjælpe dig med gode råd til, hvordan du
finder den gode rytme i din hverdag og får
den rette balance mellem dit arbejde og
din fritid. n

KURSUS

Nyt kursus til dig,
der arbejder med HR

TILMELD
DIG PÅ
FRIE.DK

Har du styr på alle de indviklede regler, når en kollega skal på barsel, og en anden skal
opsiges? Frie giver medlemmer, der arbejder med personalejura i hverdagen, mulighed
for at blive opdateret på et nyt kursus.
AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

M

åske er det nyt, at du skal
arbejde med ansættelsesret,
eller måske har du bare brug
for et brush up på området,
uanset hvad er du velkommen
på kurset, siger juridisk chef hos Frie, Ole
Østergaard, der er underviser sammen
med jurist Pernille Krag Petersen.
Fries kursus ”Praktisk ansættelsesret” er
blevet til på forespørgsel fra medlemmer,
der arbejder med HR i dagligdagen. Det
kan være personaleadministration eller
personalerådgivning i private virksomheder. Kurserne finder sted landet over i
løbet af foråret.

Praktisk viden om regel-junglen
– En af vores fornemmeste opgaver som
fagforening er at sørge for, at vores medlemmer får det bedste ud af arbejdslivet.
Det kan de bl.a. sørge for ved at være opdateret inden for deres faglige felt, fortæller Ole Østergaard og fortsætter:
– Med kurset får du mulighed for at styrke dit daglige arbejde med personalesager.
Vi giver dig et et solidt overblik over de
væsentligste ansættelsesretlige principper og regler.
– Du får også viden til at navigere sikkert
rundt i de mange aspekter af reglerne i

blandt andet funktionærloven, ligebehandlingsloven, forskelsbehandlingsloven
og ferieloven, og så er der også plads til,
at du kan vende de konkrete problemstillinger, du støder på i hverdagen, supplerer
Pernille Krag Petersen.
Kort sagt kommer kurset bredt rundt om
de mest praktiske personalejuridiske problemstillinger, der opstår i virksomheden,
lige fra hvordan man håndterer gravide og
barslende, til hvad der sker, når en medarbejder skal afskediges eller siger op. n

KURSUSDATOER:
21.04.20: Herning
23.04.20: Odense
30.04.20: København
12.05.20:

Aalborg

26.05.20: Aarhus
28.05.20: Ringsted
Læs mere og tilmeld dig på frie.dk
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FAGLIGE NOTER

Priser og satser
pr. 1. januar 2020
A-kasse:
A-kasse: 486 kr./md.
A-kasse og efterløn: 1.000 kr./md.
(Prisen gælder fuldtidsforsikrede)

Dagpenge og efterløn
Fuldtidssatsen for dagpenge
og efterløn: 19.083 kr./md.
(deltid 12.722 kr.)

Fagforening:
Frie Favorit: 139 kr./md.
Frie Basis: 69 kr./md.

Lønsikring:
Supplerende: 56 kr./md.
Fri Lønforsikring: 29,50 kr./md.
Huslejeforsikring: 55 kr./md.
Indtægtssikring: 56 kr./md.
(Priser pr. 1.000 kr. der forsikres)

Alle 2020-satser kan ses
på frie.dk.

Tag med til generalforsamling 2020
og tag del i din forening
I årets første måneder af 2020 inviterer Fries
8 regioner medlemmerne til generalforsamling
landet over.
Hos Frie vægter vi det frie valg højt. Derfor gør vi også meget ud af at have aktive bestyrelser, der repræsenter vores
medlemmer og er foreningens øverste
myndighed.

en aktiv rolle
i at skabe værdi
for medlemmerne.

Som medlemsvalgt i Frie er du med til at
styrke foreningsdemokratiet og spiller

Følg med på frie.dk, hvor du kan finde
mere information om både bestyrelsen
og generalforsamlingen i netop din
region.

Nordsjælland:
Onsdag den 05.02.2020

Hovedstaden:
Torsdag den 05.03.2020

Midtjylland Øst:
Onsdag den 19.02.2020

Nordjylland:
Tirsdag den 24.03.2020

Sydjylland:
Tirsdag den 18.02.2020

Midtjylland Vest:
Onsdag den 25.03.2020

Fyn:
Mandag den 24.02.2020

Sjælland:
Tirsdag den 31.03.2020

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
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Mød os rundt om i
Danmark og husk
at booke dit møde
på forhånd.
Klik ind på
frie.dk

Meningsløse krav til ledige forsvinder
Det bliver lidt nemmere at være ledig, når der ved årsskiftet bliver ryddet ud i nogle af de mest uforståelige regler.
Generelt bliver livet lettere for ledige medlemmer, når den brede politiske aftale fra
august 2018 om beskæftigelsesindsatsen, der blev aftalt mellem den tidligere
regering, S, DF, SF og R, træder i kraft ved
årsskiftet.

Lempelser på jobsøgningskrav den
sidste del af ledigheden
Ledige, der har et job på hånden, eller som
skal på barsel, efterløn eller folkepension,

skal ikke længere søge job i de sidste seks
uger af ledighedsperioden.
Det betyder, at det rigide og helt uforståelige krav om, at ledige, der står med en
ansættelsesaftale i hånden, fortsat skal
være jobsøgende, endelig forsvinder. Det
er samtidig til gavn for virksomhederne,
som slipper for jobansøgninger fra ledige,
der har job på hånden eller fx skal på barsel.
Man skal dog fortsat være til rådighed for
formidlet midlertidigt arbejde, frem til jobbet eller barslen starter, eller man går på
efterløn eller folkepension.

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

Fritagelsen skal fortsat bevilges af
jobcenteret
En enkelt besværlighed har dog overlevet – for den nødvendige fritagelse skal
fortsat bevilges af jobcenteret. Dvs., er du
ledig og får job eller lige om lidt skal på barsel, efterløn eller folkepension, så anbefaler vi, at du kontakter dit Jobcenter og får
bevilget en fritagelse fra at skulle søge job
i de sidste op til 6 uger.
Lettelsen træder i kraft til januar 2020.

Tjek af jobforslag på Jobnet sløjfet
Som ledig skal man heller ikke længere
bekræfte sin jobsøgning hver 7. dage ved
klik på en bestemt knap på jobnet.dk.

Den urimelige regel har betydet, at hvis
man ikke tjekker Jobnets jobforslag og får
trykket på knappen til tiden, mister man
dagpenge for samme dag, og indtil man
tilmelder sig igen. Reglen om at ledige ikke
længere skal tjekke jobforslag hver 7. dag
fik virkning fra den 7. december 2019.

Fritagelse i op til 6 uger
Som ledig kan du søge jobcenteret
om fritagelse til at søge job, hvis du
inden for de næste seks uger skal:
•
•
•
•

starte i nyt job på fuldtid
på barsel
på efterløn
på folkepension

Du kan også omfattes af fritagelse,
hvis du er:
• omfattet af en arbejdsfordeling
• er hjemsendt fra arbejde pga.
vejret eller materialemangel
Fritagelsen omfatter jobsøgning,
personlige møder i jobcenter og
a-kassen og deltagelse i aktivering. Man skal dog stadig være til
rådighed for formidlet midlertidigt
arbejde frem til jobbet eller barslen
starter, eller man går på efterløn
eller pension.
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A-KASSE

Ny ferielov og feriedagpenge i
Den 1. september 2020 får vi en ny ferielov.
Med den nye ferielov kan du holde din ferie
allerede måneden efter, du optjener den.
Her giver vi dig et overblik over, hvordan
den nye ferielov, og overgangsperioden
indtil da, påvirker retten til feriedagpenge.
AF VIVI B. ARNOLDUS, CHEFKONSULENT I A-KASSEN

De nye begreber
Optjeningsperioden (ferieåret): Ferie optjenes i perioden
1. september til 31. august.
Ferieafholdelsesperioden vil fremover vare 16 måneder
og gå fra 1. september til og med den 31. december det
efterfølgende år. Det er 4 måneder længere end i dag.

Feriedagpenge – nuværende ferieår
Indeværende ferieår afvikles som det plejer, dvs.:
• Den ferie eller feriedagpenge, du har optjent i 2018, kan
du afholde i perioden 1. maj 2019 til 30. april 2020.
• Eventuelle ubrugte dage med feriedagpenge pr. 30. april
2020 kan ikke overføres til næste ferieår.
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2020
Overgangsperioden – feriedagpenge
1. maj 2020 til 31. august 2020
For denne periode gælder overgangsordningen. Det
betyder at ændringer i forhold til feriedagpenge fra
a-kassen:
• Du kan kun optjene 16,6 dage med feriedagpenge i
2019, som du kan afholde i sommerperioden 1. maj til
31 august 2020. Dog først når du har afholdt ferie med
dine egne optjente feriepenge.
• Feriedagpenge til overgangsperioden er optjent på de
dagpenge, feriedagpenge og barselsdagpenge, som
er udbetalt i perioden 1. januar til 31. august 2019. Ved
fuld ydelse i de 8 måneder, er der optjent ret til højst
16,64 dage (3 uger og 1 dag) med ret til feriedagpenge
i sommermånederne maj til august 2020.
• Har du samlet optjent ret til mere end 16,6 dage med
feriepenge og feriedagpenge, kan du få feriedagpenge, når du har afholdt 16,6 dages ferie minus antallet
af dage med ret til feriedagpenge.
• Ikke afholdte feriedagpengedage kan ikke overføres til
efter den 31. august 2019, men bortfalder, hvis ferien
ikke afholdes.
• Du kan ikke optjene ret til feriedagpenge i perioden 1.
januar 2020 til 31. august 2020. Det skyldes, at feriedagpenge fra den 1. september 2020 optjenes og afholdes efter samtidighedsprincippet, på samme måde
som efter den nye ferielov.

Feriedagpenge og samtidighedsferie
– 1. september 2020 til 31. december 2021
Nu begynder den såkaldte samtidighedsferie. Det betyder, at feriedagpenge optjenes løbende – 2,08 feriedage pr. måned – som du kan holde i den efterfølgende
måned.
• Opgørelsen af antal dage med feriedagpenge sker på
baggrund af udbetalte dagpenge og feriedagpenge
fra a-kassen. Optjening på baggrund af barselsdagpenge vil ske efter endt barsel eller ved optjeningsårets udløb.
• For hver måned med fulde dagpenge, optjenes ret
til 2,08 feriedage. Dagene kan spares op eller holdes
løbende. Dog skal egen optjent ferie afholdes først.
• Feriedagpenge optjenes i perioden 1. september til
31. august og kan afholdes i perioden fra den 1. oktober til 31. december året efter. Feriedagpenge kan
altså gemmes/spares op i op til 16 måneder, afhængigt af, hvornår de er optjent.
• Da der ikke optjenes feriedagpenge i overgangsperioden 1. januar 2020 til 31. august 2020, går dit
ferieregnskab i nul pr. 1. september 2020. Det betyder, at du som ledig kun vil kunne nå at optjene 2,08
dages ferie (i september 2020) til ferie i oktober
2020.

Den nye bekendtgørelse om feriedagpenge skal endeligt
udmønte de nye regler – og vi forventer, at den kommer i
løbet af det kommende forår. Har du spørgsmål til de nye
regler, er du velkommen til at kontakte A-kassen Frie.
Læs mere om den nye ferielov på frie.dk.
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KURSER

Kurser 2020

FIND

KURSER 2020
ONLINE PÅ
FRIE.DK

Dyk ned i vores store kursusudbud i 2020
og lad dig friste af ny faglig viden.
Tag føringen i din
lønforhandling
Nu har du chancen for at blive
klædt på til at sætte dig i førersædet til din egen lønforhandling eller lønsamtale.
Rigtig mange synes, det er vanskeligt
at forhandle løn – og ikke mindst sin
egen løn. På fyraftensmøderne får du
redskaber, som du straks kan bruge i
din lønforhandling og samtaler på din
arbejdsplads.
Det er redskaber, som både har fokus
på, at du gerne skal nå i mål med et rigtig godt resultat i din lønforhandling,
og som samtidig tager højde for, at du
skal bevare en god relation til din leder
- også efter lønforhandlingen.

Indhold:
• Betydningen af at have fokus på
dine interesser.
• Hvordan opnår du et godt resultat
i lønforhandlingen, uden at det går
ud over relationen til din leder.
• Kreativitet, ambition, troværdighed
og indrømmelser.
• Betydningen af fakta, fortolkninger
og formodninger.
• Hvordan kommunikerer du mest
effektivt i forhandlingen.
• Hvordan holder du styr på følelserne, så de ikke løber af med dig.
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Om Charlotte Flach
Charlotte Flach er partner i firmaet
FORHANDLING.NET og ekstern lektor
ved CBS, hvor hun også underviser i
forhandling.
Aalborg:
Aarhus:
København:
Vejen:
Odense:

03.02.2020
04.02.2020
02.03.2020
03.03.2020
10.03.2020

Få job, praktik eller afgangsprojekt i dit
drømmefirma!
Kom og lær, hvordan du finder og kontakter spændende virksomheder med
henblik på job, praktik eller afgangsprojekt. Alle kan gøre det – også dem
der ikke mener, de har et sælgergen
eller er særligt udadvendte!
Indhold:
• Hvordan bliver du afklaret om, hvad
du virkelig gerne vil arbejde med?
• Hvordan finder og kontakter du
virksomheder, der arbejder med det,
du brænder for?

• Hvordan finder du den rigtige kontaktperson at tale med?
• Hvordan præsenterer du dig, så du
sælger dig selv bedst muligt?
Der vil også være mulighed for individuelle spørgsmål, og alle deltagere får
udleveret materiale.
Pernille From Hansen har 10 års erfaring med effektivisering af jobsøgning
og opsøgende virksomhedskontakt og
har udviklet metoden specielt til studerende på vej ud i arbejdslivet.
Odense
København
Århus
Roskilde
Aalborg

03.02.2020
06.02.2020
19.02.2020
20.02.2020
25.02.2020

Kursuskalender 2020
Er du til Slack, Snap
eller WhatsApp?
Lær at mestre sociale
medier.
Hvad vil det sige at "snappe", og
hvad kan man egentlig bruge
Slack til? Det bliver du klogere
på, når Annemarie Kirk guider dig
igennem de sociale medier.
På heldagskurset gennemgår vi
de mest brugte sociale medier
såsom Facebook, LinkedIn,
Twitter, SnapChat, WhatsApp,
Instagram, Slack m.fl. Kurset vil
veksle imellem undervisning og
arbejde med dine egne profiler, test af opslag, indstillinger,
beskyttelse af privatliv etc.
Indhold
• Hvad kendetegner de enkelte
sociale medier?
• Hvordan ser en typisk bruger
af de forskellige sociale medier
ud?
• Hvilke faldgruber skal du være
opmærksom på?
• Hvordan kan du bedst bruge
sociale medier til de formål, du
ønsker?
• Tips & tricks til optimalt brug
og korrekte profiler
• Privatlivsindstillinger
• Målgruppe
Kurset er for dig, der er interesseret i sociale medier og ønsker
en bedre forståelse for de forskellige medier og platforme.
København:
Aarhus:
Odense:

05.02.2020
25.02.2020
11.03.2020

DATO:
08.01.2020
09.01.2020
09.01.2020
13.01.2020
14.01.2020
15.01.2020
16.01.2020
20.01.2020
21.01.2020
30.01.2020
03.02.2020
03.02.2020
04.02.2020
05.02.2020
06.02.2020
18.02.2020
19.02.2020
19.02.2020
20.02.2020
25.02.2020
26.02.2020
26.02.2020
27.02.2020
02.03.2020
02.03.2020
03.03.2020
03.03.2020
04.03.2020
05.03.2020
05.03.2020
09.03.2020
10.03.2020
11.03.2020
16.03.2020
17.03.2020
17.03.2020
18.03.2020
24.03.2020
24.03.2020
25.03.2020
26.03.2020
26.03.2020
30.03.2020
31.03.2020
01.04.2020
01.04.2020
02.04.2020
21.04.2020
21.04.2020
21.04.2020
22.04.2020
23.04.2020
23.04.2020

TEMA:
Excel grundlæggende intensivt
Kick off 2020
Office 365/Microsoft teams
Office 365/Microsoft teams
Kick off 2020
Excel grundlæggende intensivt
Præsentationsteknik med personlig gennemslagskraft
Præsentationsteknik med personlig gennemslagskraft
Præsentationsteknik med personlig gennemslagskraft
Er du nyledig? Så kickstart din jobsøgning med LinkedIn
Lønsamtaler og lønforhandling
Hvordan henvender jeg mig til virksomhederne mhp. Job,
praktik og afgangsprojekt
Lønsamtaler og lønforhandling
Er du til Slack, Snap eller WhatsApp? Lær de sociale medier
Hvordan henvender jeg mig til virksomhederne mhp. Job,
praktik og afgangsprojekt
Styr på tiden
Hvordan henvender jeg mig til virksomhederne mhp. Job,
praktik og afgangsprojekt
Styr på tiden
Hvordan henvender jeg mig til virksomhederne mhp. Job,
praktik og afgangsprojekt
Hvordan henvender jeg mig til virksomhederne mhp. Job,
praktik og afgangsprojekt
Er du til Slack, Snap eller WhatsApp? – Sociale medier
Grundlæggende bogholderi 1
Styr på tiden
Styr på tiden
Lønsamtaler og lønforhandling
Forandring; Fryd eller forbandelse
Lønsamtaler og lønforhandling
Forandring; Fryd eller forbandelse
Få et profilfoto, der smiler
Grundlæggende bogholderi 1
Projekt Økonomi
Lønsamtaler og lønforhandling
Er du til Slack, Snap eller WhatsApp? – Sociale medier
Excel videregående intensivt
Forstå et regnskab - Regnskabsforståelse
Excel videregående intensivt
Få et profilfoto, der smiler
Få et profilfoto, der smiler
Projekt Økonomi
Forstå et regnskab - Regnskabsforståelse
Projekt Økonomi
Forandring; Fryd eller forbandelse
Er du nyledig? Så kickstart din jobsøgning med LinkedIn
CV fotografering
Styrk din vindermentalitet og få mere ud af dit job
Office 365/Microsoft teams
Styrk din vindermentalitet og få mere ud af dit job
Styrk din vindermentalitet og få mere ud af dit job
Praktisk ansættelsesret
PowerPoint Grundlæggende
Grundlæggende bogholderi 2
Styrk din vindermentalitet og få mere ud af dit job
Grundlæggende bogholderi 2

STED:
Aalborg
Vejle
København
Aarhus
Roskilde
Odense
Aarhus
Odense
København
Online
Aalborg
Odense
Aarhus
København
København
Odense
Aarhus
København
Roskilde
Aalborg
Aarhus
Odense
Aalborg
Aarhus
København
København
Vejen
Aarhus
Roskilde
Aalborg
København
Odense
Odense
Aalborg
København
Odense
Odense
Aalborg
Odense
Aarhus
Aarhus
Odense
Online
Aarhus
København
Odense
Aalborg
Vejen
Herning
Aarhus
Odense
Aarhus
Aalborg
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KURSER

» Kursuskalender 2020

fortsat

Tanker om jobskifte? – Få værktøjer og kom
hurtigt videre!

FOTO: EMILIA THERESE

Kick off 2020 med Temaet "Arbejdsglæde"
Mød Stig Rossen og Michael Svendsen.
Vejle 09.01.2020 og Roskilde 14.01.2020.

"Få styr på tiden" afholdes i februar og marts i
hhv.København, Odense, Aarhus og Aalborg.

"Kys konflikten" giver dig redskaber til at
håndtere konflikter på din arbejdsplads og
i din dagligdag.

Tilmeld dig kurserne på frie.dk
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23.04.2020
27.04.2020
29.04.2020
30.04.2020
30.04.2020
30.04.2020
11.05.2020
12.05.2020
12.05.2020
13.05.2020
14.05.2020
26.05.2020
26.05.2020
28.05.2020
04.06.2020
08.06.2020
30.06.2020
31.08.2020
02.09.2020
03.09.2020
07.09.2020
09.09.2020
10.09.2020
15.09.2020
21.09.2020
22.09.2020
23.09.2020
24.09.2020
28.09.2020
28.09.2020
30.09.2020
30.09.2020
01.10.2020
01.10.2020
05.10.2020
08.10.2020
08.10.2020
19.10.2020
20.10.2020
21.10.2020
22.10.2020
27.10.2020
27.10.2020
29.10.2020
29.10.2020
02.11.2020
03.11.2020
04.11.2020
05.11.2020
09.11.2020
11.11.2020
16.11.2020
19.11.2020
19.11.2020
24.11.2020
24.11.2020
25.11.2020
26.11.2020
30.11.2020
01.12.2020

Praktisk ansættelsesret
Forstå et regnskab – Regnskabsanalyse
Office 365/Microsoft teams
Styrk din vindermentalitet og få mere ud af dit job
Forstå et regnskab – Regnskabsanalyse
Praktisk ansættelsesret
Motivation
PowerPoint Grundlæggende
Praktisk ansættelsesret
Motivation
PowerPoint Øvede
Motivation
Praktisk ansættelsesret
Praktisk ansættelsesret
Project 2016 grundlæggende
PowerPoint Øvede
Er du nyledig? Så kickstart din jobsøgning med LinkedIn
Er du nyledig? Så kickstart din jobsøgning med LinkedIn
Studieteknik
Tanker om jobskifte? – Få værktøjer og kom hurtigt videre!
Studieteknik
Studieteknik
Tanker om jobskifte? – Få værktøjer og kom hurtigt videre!
Tanker om jobskifte? – Få værktøjer og kom hurtigt videre!
Kys konflikten
Tanker om jobskifte? – Få værktøjer og kom hurtigt videre!
Kys konflikten
Tanker om jobskifte? – Få værktøjer og kom hurtigt videre!
Kys konflikten
Tanker om jobskifte? – Få værktøjer og kom hurtigt videre!
Studieteknik
Grundlæggende bogholderi 1
Hvordan planlægger jeg min karriere?
PowerPoint grundlæggende
Er du ikke den fødte sælger?
Hvordan planlægger jeg min karriere?
Grundlæggende bogholderi 1
Stærkere – dyrk dine styrker, håndter dine svagheder
Excel grundlæggende intensivt
Stærkere – dyrk dine styrker, håndter dine svagheder
Excel grundlæggende intensivt
Stærkere – dyrk dine styrker, håndter dine svagheder
Forstå et regnskab – Regnskabsforståelse
PowerPoint grundlæggende
Stærkere – dyrk dine styrker, håndter dine svagheder
Forstå et regnskab – Regnskabsforståelse
Grundlæggende bogholderi 2
PowerPoint Øvede
Hvordan planlægger jeg min karriere?
Grundlæggende bogholderi 2
Er du ikke den fødte sælger?
Excel videregående intensivt
Hvordan planlægger jeg min karriere?
Forstå et regnskab - Regnskabsanalyse
Forstå et regnskab - Regnskabsanalyse
Er du ikke den fødte sælger?
PowerPoint Øvede
Excel videregående intensivt
Er du nyledig? Så kickstart din jobsøgning med LinkedIn
Project 2016 grundlæggende

Odense
København
Aalborg
Odense
Aarhus
København
Odense
København
Aalborg
Aarhus
Aarhus
København
Aarhus
Ringsted
Aarhus
København
Online
Online
Aalborg
Odense
Aarhus
Odense
Aalborg
Aarhus
København
Vejen
Aarhus
København
Odense
Herning
København
Aarhus
København
Aalborg
Odense
Aalborg
København
Odense
København
Aalborg
Aarhus
Aarhus
Aalborg
Odense
København
Odense
Aarhus
Aalborg
Odense
København
Aarhus
København
Aarhus
Odense
Aalborg
København
Odense
Aarhus
Online
København

DEMOKRATI

Erhverv: Ejendomsmægler og sagsbehandler
Alder: 59 år
Fritidsinteresser: Vinterbadning, gospelkor og
bridge
By: København

Hvad elsker du at bruge tid på?
Når ikke jeg bruger tid på mit job eller bestyrelsesarbejde, elsker jeg hyggestunder med familie og
venner. Jeg er også vinterbader, synger i gospelkor
og får undervisning i bridge.

Mød Annette Bergholdt
Bestyrelsesmedlem i Region
Hovedstaden

Har du et ønske for fremtiden?
Hvis jeg kan ønske alt, så ønsker jeg, at vi får løst
vores klimatiske udfordringer – og at ondskab som
vold, krig og terror måtte forsvinde helt fra jordens
overflade.
Hvorfor har du valgt at lægge kræfter i regionsbestyrelsen?
Faktisk var det slet ikke en velovervejet beslutning.
Jeg blev inspireret, da jeg deltog på Fries generalforsamling og lod mig vælge, fordi bestyrelsen
manglede en suppleant. Det har udviklet sig til et
meget hyggeligt og inspirerende samarbejde med
dejlige bestyrelseskollegaer, og jeg ser altid frem
til vores møder.
Hvad har det sjoveste været?
Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med til at lave
gode arrangementer for medlemmerne – og dernæst være ’værtinde’, så alle får en god oplevelse,
når de deltager. Særligt vores arrangementer på
Christiania og i Zoo var en stor succes, og det er
dejligt at vide, at jeg har været med til at arrangere
noget, der giver glade og tilfredse medlemmer.
Hvad har været din største succes?
Det må uden tvivl være at have fået mine to dejlige
og velfungerende børn. Større gave får man ikke
her i livet. n
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HJERNEBRUD
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TIME

9

Send løsningen på krydsordet til krydsord@frie.dk og vind SuperGavekort
Indsend løsningen inden den 20. januar 2020, og vær med i lodtrækningen om 500 kr. Vinderen får direkte besked.
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FIND

Få gode rabatter med Frie

RABATTERNE
ONLINE PÅ
FRIE.DK

Rabat på hotelophold hos
Zleep Hotels
Forkæl dig selv eller din bedre halvdel med
et hotelophold på et Zleep hotel i Danmark
eller Sverige. Som medlem af Frie får du
15 % rabat på dit ophold.
Trænger du til en weekendtur med kæresten eller et afbræk fra hverdagen? Hos
Zleep Hotels får du overnatninger til rigtig
gode priser. Her er designet skandinavisk,
morgenmaden økologisk og beliggenhederne virkelig gode.
Som medlem af Frie får du 15 % medlemsrabat på dit ophold hos Zleep.

Tag til troperne og få varmen
med 20 % rabat
Randers Regnskov er et levende økosystem, og der sker altid noget nyt – et helt
unikt sted for børn og voksne i alle aldre!
Du og din familie får 20 % rabat på entrebilletten.
At træde ind i Randers Regnskov er som
at træde ind i en anden verden. Luften er
varm og fugtig og fyldt med lydene fra brusende vandfald og det mangfoldige dyreliv
i regnskoven. I frodige, grønne omgivelser
kan du komme på trope-eventyr og opleve
alt fra små, flittige bladskærermyrer til
store, majestætiske jaguarer.
Som medlem af Frie får du 20 % rabat på
entrébilletten til dig og din egen husstand.

Log ind på frie.dk og se alle de gode
ferieoplevelser og rabatter, som du kan
opnå som medlem af frie. Her kan du
også tilmelde dig vores nyhedsbrev, så
er du først, når der kommer gode tilbud.

Nyhed

Danmarks
bedste lønsikring
Vi er stolte af, at vores supplerende lønsikring er kåret
som “Bedst i test”. Og at vi nu også giver selvstændige
mulighed for at tegne en indtægtssikring.
Ovenikøbet for kun 56,- pr. måned.

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

Nu også for
selvstændige

