01 • 2020
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Få det optimale ud af
din lønforhandling
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Hav hjertet med
Sara Lygum fra boligprogrammet 3xBeliggenhed kvittede sit velbetalte chefjob i
danbolig for at få mere tid til de vigtigste
ting i livet. Det kostede mange bekymringer at træffe beslutningen, men hun har
ikke fortrudt.
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21 millioner
Så mange penge har juridisk afdeling tjent hjem til medlemmerne i
2019. En stigning på 36 % fra året
før.

10
Impostorsyndrom?
Har du en meget kritisk selvopfattelse, der
hæmmer dit potentiale, selv om din chef og
kollegerne oplever dig som dygtig?

Få mere i løn
Vil du have en lønstigning, kræver
det forberedelse. Karrierefokus klæder dig på
til din næste lønforhandling.
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Ved du, hvordan du er stillet, hvis
din arbejdsplads bliver ramt af
strejke eller konflikt?

42
“Alt i alt virker det som om, at politikernes intentioner er
gode, men det bliver kommunernes daglige administration af
seniorpensionsordningen, der vil afgøre, om ordningen giver
bedre muligheder for den nedslidte senior.”
Richard Laurenborg
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Foredrag

95 kr.

STÆRKERE

– dyrk dine styrker,
håndtér dine svagheder
Vi inviterer dig og en ledsager med til foredraget
"STÆRKERE" med Mikael Kamber, der leverer en underholdende, veldokumenteret og til tider personlig beretning
om, hvordan du finder styrkerne i dig selv og andre.

Frie og DANA slår dørene op til det spændende foredrag i Odense
den 8. oktober, Aalborg den 26. oktober, Aarhus den 27. oktober og
København den 29. oktober.
Prisen for det hele er kun 95 kr. og du kan tage en ven med til medlemspris.

Læs mere og tilmeld dig på frie.dk eller scan QR-koden.

LEDER

Kære læser
AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

V

i har en talemåde, der hedder ”at få
løn som fortjent”. Vi siger også, at
”arbejdet bærer lønnen i sig selv”.
Selv om det måske er sandheden
for nogle, er det ikke alle, der kigger
på lønsedlen i slutningen af måneden og
bliver ramt af den følelse.

Er det arbejdet eller lønnen, der motiverer?
Går du kun på job hver eneste dag for at få
penge på kontoen, så kan det godt være
svært at mærke arbejdsglæden gennem
et helt arbejdsliv. Men selv om du har et
arbejde, der er dybt meningsfyldt og inspirerende, og du finder din motivation i det,
så er det rarest, hvis lønnen også matcher
din store indsats, for regningerne skal jo
stadig betales.

Følelser i spil
Løn er ikke bare penge, men også en anerkendelse af dine kompetencer og dit engagement, og derfor er der ofte mange
følelser i spil, når det er tid til lønforhandling. Det ved både vores karrierekonsulenter og forhandlingsekspert Charlotte Flach

alt om, og derfor deler de deres gode råd
til dig, der står foran din kommende lønforhandling.
Er du typen, der har svært ved at se og
sætte ord på, hvor god du er til dit job, så
lider du måske af impostorsyndromet. Dyk
ned i artiklen på side 10 og bliv klogere på,
om du spænder ben for dit eget potentiale.

Hvad er vigtigst?
Nogle er så heldige både at have et spændende job til en upåklagelig løn – og alligevel er det ikke lykken. Sådan var det for
Sara Lygum. Hun var glad for sit arbejde og
sin gode løn og havde fuld fart på karrieren,
men efter to måneders orlov stod det klart,
at hun måtte træffe et valg. Hun havde
brug for mere tid til det, der var vigtigst i
hendes liv og sagde farvel til sit velbetalte
job og sin ejendomsmæglertitel.
I dette nummer af Magasin Frie kan du læse
mere om beslutningen, der både gav hende
søvnløse nætter og energien tilbage. n
God fornøjelse

““

Løn er ikke bare penge, men også en anerkendelse af dine kompetencer og dit engagement,
og derfor er der ofte mange følelser i spil, når det er tid til lønforhandling.
Maria Skovbjerg Henriksen
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21
millioner
til medlemmerne i 2019
Over 21 millioner. Det er det samlede beløb, som juridisk afdeling har hentet hjem
til medlemmerne i 2019. Det er en god investering at være medlem af Frie.
AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

I

2019 har det været et travlt år for
Fries jurister, der oplever en generel
stigning i antallet af sager.
– Der er rigtig mange af vores
medlemmer, der har haft brug for
vores hjælp, og det viser med al tydelighed, at det betaler sig at være medlem
af en fagforening, siger juridisk chef Ole
Østergaard.

Mange opsigelser og nyansættelser
Sammenligner man de mange millioner,
der er hentet hjem til medlemmerne på alt
fra arbejdsskadesager til godtgørelser for
usaglige opsigelser med tallene fra 2018,
er der sket en stigning på 36 %. Mens en
del af stigningen skyldes medlemstilgang
i Frie, så ser juridisk afdeling også flere
henvendelser generelt fra medlemmerne.
– 2019 har været et år med stor cirkulation på arbejdsmarkedet. Vi har oplevet
rigtig mange opsigelser, men tendensen
viser, at der også er mange nyansættelser. Det betyder, at der fx også har været
mange kontraktgennemgange osv., forklarer den juridiske chef.
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Selv om juridisk afdeling fortsat tager
hånd om de typiske sager, hvor medlemmerne får en godtgørelse for usaglig
opsigelse eller en fritstilling og sager om
ligebehandling i forhold til barsel eller
forskelsbehandling, så betyder ændringen i medlemsskaren også en stigning i
de sager, hvor primært timelønnede ofte
kommer i klemme:
– Vi ser et stigende antal sager, hvor
der ikke er styr på fx indbetaling af feriepenge. Her sørger vi for, at arbejdsgiver
får indbetalt de penge, som medlemmerne har krav på.

Hjælp når konkursen rammer
Konkurser har også fyldt en del i statistikken for 2019. Den mest markante var,
da Toys’r’us måtte dreje nøglen om og
efterlod mange medarbejdere i en svær
situation.
– Når vores medlemmer bliver ramt af
konkurs, er det bl.a. vores opgave at hjælpe dem med at hente deres manglende
løn hjem. Vi sørger for, at de får søgt om
penge hos Lønmodtagernes Garantifond,
ligesom vi også tilbyder medlemslån i en

periode, hvis lønnen udebliver, fortæller
Ole Østergaard, der sammen med det juridiske team ser frem til fortsat at kæmpe
medlemmernes sag i 2020. n

I
I 2019 hentede juridisk afdeling i
alt 21.389.000 kr. hjem til medlemmerne.
Det er en stigning på 36 % i forhold
til 2018.
Fordeler man beløbet ud på alle
medlemmer i fagforeningen, svarer
det til ca. 105 kr. pr. måned., som juridisk afdeling har sikret hvert enkelt
medlem.
De 21 millioner dækker over alt fra
sager om usaglig opsigelse, fritstilling, ligebehandling, arbejdsskader
m.m.

KORT NYT

Den danske ligestilling daler
Danmark sakker bagud, når det
handler om ligestilling. Det viser
en verdensomspændende undersøgelse.
Hvert år rangordner World Economic Forum
verdens landes ligestillingsniveau. Her
ligger de nordiske lande i top med Island
som nummer ét – skarpt forfulgt af Norge,
Finland og Sverige – men leder du efter
Danmark, skal du langt ned ad listen.
Igen i år sakker Danmark bagud sammenlignet med vores skandinaviske naboer. Siden
2018 er vi rykket fra en 13. til en 14. plads
– og ligger derfor under både mellemamerikanske Nicaragua og afrikanske Rwanda.
Som nr. 1 i verden er Island oppe på 87,7 pct. af fuld ligestilling, mens Sverige som nr. 4 er
oppe på 82,0 pct. Danmark er til sammenligning oppe på 78,2 pct. af fuld ligestilling.

Global ligestilling 2020

Det siger rapporten også ...

Procent
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Der er stor afstand mellem Danmark
og de øvrige nordiske lande, hvilket
ikke bliver mindre problematisk af,
at ligestilling mellem kønnene er
det femte af FN’s verdensmål for
bæredygtig udvikling.
Ifølge World Economic Forum har
Danmark desuden udfordringer med
en plads som nr. 102, når det gælder
kvindernes andel af ledende poster
i såvel det private erhvervsliv som
den offentlige sektor.
Kilde: World Economic Forum

Fuld ligestilling er 100 procent. Så langt er de enkelte lande fra at nå fuld ligestilling.
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Danskere vil helst arbejde i Norge
De fleste danskere foretrækker Norge, hvis de skal arbejde i udlandet.
De næste lande på listen er USA og Tyskland.
Det viser en undersøgelse, som Randstad
har gennemført i intet mindre end 34 lande
i 2019, og hvis danskerne skal vælge, så
foretrækker de Norge og derudover USA og
Tyskland.
Det er særligt danskere inden for sundhedssektoren, der søger mod arbejde i
Norge, fordi landet kan tilbyde nogle meget
gunstige forhold.

USA er favoritten på verdensplan
Ser man på det samlede billede fra de 34 lande,
skiller Danmark sig ikke væsentligt ud.
Generelt peger pilen først og fremmest mod
USA, Tyskland og Australien.
Til gengæld dukker Danmark ikke op som en
præference andre steder end i Sverige og
Norge.
Kilde: finans.dk

“Jeg skal bare komme til
jobsamtalen, så får jeg jobbet”
Forberedelse er kodeordet til en succesfuld jobsamtale.
Selvtillid er godt, men for meget selvtillid kan betyde, at man som jobsøger ikke
føler, at det er nødvendigt at forberede sig
grundigt på ansættelsessamtalen – fordi
det jo ligger lige til højrebenet.

Forberedelse til jobsamtalen er en ofte
overset disciplin hos nogle jobsøgere og er
afgørende, når virksomheden skal beslutte
sig for at ansætte kandidat A eller B.
Kilde: ballisager.com

31 %
af arbejdsgiverne fremhæver ”at
komme velforberedt til jobsamtalen” som en af de discipliner,
jobsøgerne skal blive bedre til.

8
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72 %
af arbejdsgiverne anser ”at
komme uforberedt til jobsamtalen” som den mest irriterende
jobsøgningsadfærd.

45 %
af arbejdsgivernes bedste job
søgningsråd er, "at jobsøgeren
skal være godt forberedt til
jobsamtalen”.

Anmeldelse:

Har vinteren slugt din energi?

Tjek din løn på
jobindex

Kalenderen siger heldigvis forår, men måske er du
også en af de mange danskere, der bliver træt og
trist af en lang grå vinter. Den gode nyhed er, at
der kan gøres noget ved det. Vi har samlet 6 gode
råd, der kan lette dit humør.

Jobindex.dk/tjek-din-loen
Vil du gerne vide, hvad
andre med din uddannelse
og erfaring får i løn, så du
kan forberede dig på din
næste jobsamtale eller
lønforhandling? Find svar
på jobindex.dk i beregneren ”tjek din løn”.
På jobsøgningsportalen
jobindex.dk kan man finde
flere værktøjer til at teste
sig selv. Et af værktøjerne
er ”Tjek din løn”.
Ved at indtaste jobtitel, region, uddannelse, erhvervserfaring,
ledelseserfaring og alder, udregnes dit lønniveauet. Resultatet
bliver præsenteret i en graf, hvor du fx kan se, hvad flest tjener,
og om der er stor spredning mellem den højest og den lavest lønnede.

Nogle titler udfordrer
Er du fx teamleder, som er en meget bred titel inden for mange
forskellige områder, kan det være svært for beregneren at
ramme et lønniveau, der matcher det, du arbejder med. Så må
man i stedet være lidt kreativ og forsøge med alternative titler,
der giver beregneren et bedre grundlag at regne lønnen ud fra,
som fx salgskonsulent, kursusleder eller ingeniør.
Når du indtaster titlen, kan du se, hvor mange med lignende titler,
der har registreret deres lønniveau. Det giver en meget fin indikation af, hvor troværdigt resultatet er.

1. Gå udenfor
Grib chancen til at suge dagslys, når du kan. Spis din frokost
udenfor. Gå en tur ved middagstid, hvor lyset er stærkest.

2. Tænd lyset indendørs
Lys giver velbehag. Sørg for at tænde godt med kunstigt lys,
både derhjemme og på arbejdet. Køb de gode el-pærer, som har
et bredere lysspektrum og giver et bedre lys end de billige sparepærer.

3. Bevæg dig
Fysisk aktivitet og motion har en god effekt på vinterdepression.
Når dine muskler arbejder, frigøres stoffet serotonin, som gør os
i bedre humør. Gå eller løb en tur udenfor, når du har fri. Lav et
walk-and-talkmøde, så du og dine kollegaer får frisk luft og lys.

4. Husk en god nattesøvn
Det er individuelt, hvor meget søvn vi har brug for. Nogle har brug
for ni timer pr. nat, andre kan nøjes med seks. Mange vinterdeprimerede beretter, at de har behov for ekstra søvn. Men pas på, at
du ikke sover for meget. Undlad at sove om dagen. Det kan forstærke din nedtrykthed og ødelægge din nattesøvn.

5. Prøv en lysterapilampe
Lysterapilamper skaber et kunstigt dagslys og har dokumenteret
effekt på vinterdepressioner. Gå efter en model med en lysstyrke
på 10.000 lux, det svarer til lyset på en overskyet sommerdag. Sæt den foran dig, mens du læser avis
eller drikker morgenkaffe, og kig ind i den
et par gange i minuttet.

6. Spis sundt

Det viste lønniveau er et gennemsnit lavet ud fra oplysninger,
som passer bedst til dine søgekriterier. Data bliver hentet fra de
CV'er, som brugerne har lagt ind i databasen hos Jobindex. Tallene
er brutto og er oplyst af brugerne selv. Derfor kan Jobindex ikke
garantere for nøjagtigheden af resultatet, men beregneren kan
dog stadig benyttes til at vise, hvilket leje dit lønniveau ca. skal
befinde sig i.

Spis fede fisk, som fx laks, der
har masser af D-vitaminer.
D-vitamin kaldes også solskinsvitaminet, fordi kroppen selv danner det, når vi er
udsat for sollys. Vitaminet
styrker immunforsvaret og
kan påvirke humøret i gunstig retning.

Anmeldt af Maria Skovbjerg Henriksen

Kilde: rm.dk

Dit lønniveau i en graf

TEMA

•

ARBEJDSLYST

“

Man har en meget kritisk
selvopfattelse, selvom man
ude fra set er dygtig.
Maria Rasmussen

Impostor-syndromet:

ER DU OGSÅ
EN BEDRAGER?
10
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TEMA

• LØN

Man må gerne tvivle på sig selv i ny og næ. Men tager det overhånd, kan man komme til at
føle sig som en bedrager. Det kaldes for impostor-syndromet, og det hæmmer ens potentiale og velvære. Genvind kontrollen med dine tanker, lyder psykologens råd.
AF ANDERS BIRCH BREUNING, CONTEXT MEDIA • FOTO: BO NYMANN

J

eg aner ikke, hvad jeg
laver. Det er rent held, når
jeg lykkes med opgaver.
Gad vide, om jeg snart
mister mit job?

Hvis du i løbet af dit liv
har haft tanker i den
retning, er du ikke alene.
Langt de fleste af os er
nu og da i tvivl om vores
evner, og det er der ikke
nødvendigvis noget problematisk i. Men
det kan der være, hvis de tanker fylder for
meget – det kalder man impostor-syndromet.
– Det er en samling af træk, som de fleste kender, men som kan komme til at overskygge hverdagen, hvis de tager overhånd.
I de tilfælde føler mange sig som bedragere, der med en facade snyder andre til
at tro, at de har kompetencer og evner.
Det er det, der giver navn til syndromet.
Får man ros eller succes, ser man andre
årsager end ens egne evner – fx at man har
arbejdet meget – og det kun er derfor, at
man er lykkes, eller at andre er for venlige
med deres ros. Man har en meget kritisk
selvopfattelse, selvom man ude fra set
er dygtig, siger Maria Rasmussen, der er
psykolog og cand.psych. hos MIND CPH og
Christianshavns Kognitive Psykologklinik,
hvor hun bl.a. hjælper mennesker med
impostor-syndromet.

Når tanker bliver til sandheder
Det varierer fra person til person, hvornår
det går fra at være en tanke, man har nu og
da, til at være et problem.
– Det er ikke definitivt, hvornår det fylder
for meget. Når den negative tænkning om
en selv fylder i hverdagen, og tankerne bliver svære at slippe og sluger ens velbefindende, eller man indretter sit liv efter dem,

begynder det at være en udfordring, siger
Maria Rasmussen.

Stækker ens potentiale
Når tankerne fylder, er de ikke bare tanker,
men sandheder for en selv. Det kan betyde,
at man begynder at tvivle på sig selv, og
det påvirker ens adfærd.
– Man føler sig underlegen i forhold til
andre, og man tør måske ikke søge nyt
job eller tage nye opgaver. I det daglige
arbejde kan det være, man overforbereder
sig – men man når aldrig et punkt, hvor man
siger, ‘nu har jeg gjort det godt nok’. Derfor
er svære og store opgaver ubehagelige,
og man går udenom dem, siger Maria
Rasmussen.
Det kan også lede til, at man er indelukket, fordi man er nervøs for, at andre
opdager, at man ikke er dygtig eller ikke
har noget at byde ind med. Med andre ord
hæmmer impostor-syndromet ens potentiale.

Færre tanker, større velvære
Men hvad gør man ved det, hvis man føler
sig som en bedrager og er bange for at
blive opdaget?
– Overbekymringen om, hvornår man
bliver opdaget, og vedvarende negative
tanker om ens evner og en selv opretholder
og fodrer ubehaget. Jo mere man tænker
på det, jo mere fylder det, og desto mere
sandt virker det, siger Maria Rasmussen.
Det er en ond cirkel, og den skal brydes.
Men det er sværere end som så at undlade
at tænke på en specifik ting.
– Det er ikke forbudt at tænke de tanker.
Problemet er tiden, de kan komme til at
tage. Reducerer man tidsforbruget med
negative tanker, reducerer man også den
negative selvopfattelse og får det bedre.
Derfor skal man genvinde kontrollen

3

TIPS TIL

AT REDUCERE
NEGATIVE TANKER
OM DIG SELV

1. Træd ud af de negative tan-

ker. Vend tilbage til det, du var
i gang med – madlavningen,
gåturen eller tv-serien. Sker
det på dit job, så vend tilbage til
opgaven. Det kan være svært,
hvis det er en stor opgave, men
start med det første – eksempelvis at åbne et dokument.

2. Indfør grubletid. Der er ingen

tanker, som er forbudt. Afsæt
derfor 10-15 minutter om
dagen til at tænke de tanker,
som du ellers undgår. Dukker
de op på andre tidspunkter, så
gem dem til grubletiden.

3. Få hjælp. Nogle kan reducere

tankerne på egen hånd, men
det er ikke unormalt at have
behov for hjælp – fx terapi – for
at gøre det. Det afhænger af,
hvor stærkt mønsteret er.

med, hvilke tanker der fylder, siger Maria
Rasmussen og forsætter:
– For nogle er impostor-syndromet blevet et karaktertræk. Det er bare sådan, de
er – de går stille med dørene. Men det er
ikke uforanderligt – har man det skidt i den
position, kan det afhjælpes. n
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TEMA • LØN

Tips til lønsamtalen
– når du selv forhandler løn

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

F

or at få det mest optimale ud af
din lønforhandling bør du kigge
på, hvad der er sket siden sidste
lønsamtale.

• Har du fået flere arbejdsopgaver?
• Har du fået andre ansvarsområder?
• Er du blevet bedre til jobbet/skabt
bedre resultater?
• Har du taget uddannelse/kurser, der
har løftet dine kompetencer?
• Gør du noget, som andre ikke gør?
• Er du omstillingsparat i forhold til forandringer i jobbet?

12
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Når du har forberedt dine eksempler ved
at vise den værdiforøgelse, der er sket
siden sidste samtale, så er det tid til
at forberede dig på, hvad du gerne
vil have i lønposen. Som inspiration
kan du undersøge lønstatistikker
på nettet eller bruge Frie som
sparringspartner. Men husk
at være forberedt på,
at det ikke er sikkert, du

får det, du ønsker. Derfor er det en god
idé at overveje andre personalegoder, der
har værdi for dig. Det kan eksempelvis
være arbejdsgiverbetalt pension, mere
ferie, reduktion i arbejdstimer, fleksible
arbejdstider, uddannelse eller andre frynsegoder, hvis du er interesseret i det.
Når du har skrevet alle dine præstationer ned til samtalen, har du faktisk også
lavet din kladde til en opdatering af dit
CV. Måske skal du først søge et andet job
om et par år, men ved at opdatere dit CV
årligt, er du altid klar til en snak, hvis der
pludselig opstår nye muligheder gennem
dit netværk, eller drømmejobbet skulle
vise sig.

Klar til samtalen
Nu er du godt klædt på til lønsamtalen.
Som udgangspunkt er det en god idé at
lade din leder spille ud, men din leder kan
også finde på at overlade initiativet i samtalen til dig.
Under samtalen gennemgår du dit oplæg og fremhæver, hvordan du giver værdi for virksomheden. Du må gerne tage
styring på samtalen, men efterlad et spillerum for dialog.

Det kan være, at din nærmeste leder skal
tilbage i sit bagland for at få accept til et
ekstra lønløft. Så hjælp din leder med at
”lade kanonen” med gode input til, hvorfor du skal have endnu højere løn. Hvad
opnår eller undgår organisationen ved at
give dig det løft? Husk altid at have fokus
på, hvad virksomheden opnår i fremtiden
med din gevinst.
Efter gennemgangen af dit oplæg begynder det svære: at nå til enighed.
Som udgangspunkt behøver du ikke
tage et nej som nej, men mere som forhandlingsoplæg. Du skal med andre ord
droppe flinkeskolen og finde din indre
købmand frem. Hvis du har svært ved
det, så husk, at mange ledere faktisk
respekterer og anerkender, at medarbejdere viser, hvad de er værd, så længe
de forbliver positive og rolige på trods af
uenighed.
Hvis du ikke får en forhandling, du er tilfreds med, er det vigtigt at kigge fremad.
Afstem med din leder, hvad du kan gøre
for at opnå den tilsigtede lønstigning
næste år. Hvad kræver det af dig i handling og resultater? n

10
GODE RÅD
TIL LØNSAMTALEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Din lønsamtale foregår hele
året og ikke kun lige inden
selve samtalen
Skriv dine præstationer
ned løbende – konkret med
eksempler
Vær synlig om det, som du
bidrager med hele året
Forbered dig godt og lav
oplæg
Fokuser på den værdi, som du
tilfører i dit daglige arbejde
Undersøg dit lønniveau
Forbered dit mål – løn, pension, arbejdsforhold, uddannelse, personalegode m.m.
Vær ambitiøs, men realistisk
Indgå aftale om, hvad du kan
gøre for at få en stigning
næste gang
Hold en god mine og bær ikke
nag – I skal stadig arbejde
sammen.

Kontakt os i Frie, hvis du får brug for
hjælp til din lønforhandling.
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Få professionel karrierehjælp

– helt gratis
AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

Du kan bruge Karrierefokus til meget mere
end lønforhandling. Du får inspiration, motivation og konkrete redskaber til alle aspekter af dit arbejdsliv. Her får du et overblik
over, hvad din karrierekonsulent kan hjælpe
dig med, når du er medlem af Frie.

Jobsøgning

Træning i jobinterview

Din motivation for at søge stillingen, er
det, arbejdsgiveren har fokus på, når du
søger job. Standardansøgninger bliver
hurtigt spottet og luget fra, hvis ikke
du formår at afspejle modtageren. Det
gælder både sprogligt udtryk, layout og
indhold.

Jobsamtalen er et afgørende tidspunkt i jobsøgnings- og rekrutteringsprocessen. Her kan vi hjælpe dig godt på vej, så du bevarer
roen og kan fokusere på at få sagt de ting, som er de vigtigste for,
at du fremstår som en attraktiv kandidat.

Vi hjælper dig og giver inspiration til,
hvordan du bedst kan skrive en ansøgning, der gør indtryk.

Karrierecoaching
Coaching er en professionel
dialog, hvor du i samspil med
din karrierekonsulent får
hjælp til at se dine muligheder og nå dine mål, hvis du
fx er i tvivl om, om du er på
rette vej i din karriere.

Lønvurdering
Det er ofte dit eget ansvar at forhandle dig til
en god løn og sikre, at
du får lønstigninger, der
modsvarer dine kompetencer, kvalifikationer og
de resultater, du skaber.
Vi hjælper dig med en
lønvurdering og klæder
dig på til lønsamtalen.

Videopræsentation

Personprofilanalyse
Et andet værktøj, som karrierekonsulenterne
benytter, er en personprofilanalyse. Den giver dig
større indblik i din egen adfærd og sætter fokus
på dine udviklingsområder. Analysen giver et godt
afsæt til at drøfte dine jobønsker og muligheder.

14

|

Frie 01 • 2020

Søger du job, kan det være
en god idé at lave en videopræsentation. Flere og flere
virksomheder har nemlig
fået øjnene op for fordelene ved deres ansøgere på video,
og for enkelte er det endda et krav i ansøgningsprocessen. Karrierekonsulenterne giver gode råd til, hvordan du
kommer godt i gang med din præsentation og opnår et
professionelt resultat.

Det skal være billigt
at køre grønt
Danmarks
laveste ÅOP

Bliv Pluskunde i Alm. Brand Bank
og finansier din el, brint eller
hybridbil med Danmarks
billigste* grønne billån.

2,0%

*

Læs mere på
almbrand.dk/bedsttilbil

*Alm. Brand Bank tilbyder pr. 4. februar 2020, Danmarks laveste årlige omkostningsprocent på 2,0% i forbindelse med finansiering af el, brint og hybridbiler. Placering som Danmarks billigste konstateres via. egen konkurrentsammenligning pr. 4. februar 2020 og Alm. Brand Bank A/S tager forbehold for,
at vores placering ændrer sig efter denne dato. Tilbuddet er til dig som er eller bliver Pluskunde med ind- og udlån for minimum 1.500.000 kr. Læs mere
om Pluskundevilkårene på almbrand.dk/bankfordele. Eksempel: Finansiering af bil til 270.000 kr., med min. 20% i udbetaling, dvs. lånebeløb er 216.000
kr. Etableringsgebyr på 0 kr. til Alm. Brand Bank, pålydende rente 1,25% og debitorrente på 1,26 %. Løbetid 7 år med en ÅOP på 2,01%, samlede kreditomkostninger er 17.311,34 kr., heraf 4.760 kr. for tinglysning af ejerpantebrev (bil) og 950 kr. for panthaverdeklaration til forsikringsselskabet. Det samlede
beløb som skal betales er 227.311,25.
Frie 01 • 2020
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Efter en orlov over sommeren, stod det klart for Sara Lygum,
at selv om det hele kørte i fuld fart, og hun tog glad på arbejde
hver dag, var det på tide at skabe en hverdag med mere plads
til sig selv og sine nærmeste.
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JEG GØR, HVAD DER FØLES RIGTIGT I

hjertet

Efter mange år med fuld fart på karrieren, valgte
danbolig-chef og TV-vært Sara Lygum at trække i
håndbremsen. Hun havde brug for mere tid til alt det
vigtigste i livet – også selv om det koster.
AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN • FOTO: BO NYMANN

H

un hjælper husvilde folk på TV-skærmen med
at træffe et af deres livs vigtigste valg, når de
skal købe bolig i programmet 3xBeliggenhed,
hvor hun og makkeren Christian Borregaard
er værter. Som områdechef i danbolig har hun
også støttet sine 30 medarbejdere i at træffe
de rigtige valg. Nu har Sara Lygum selv truffet
et afgørende valg, der har været svært, men
nødvendigt.

Efter 20 år som ejendomsmægler, de sidste fire som områdechef for danbolig, vågnede Sara Lygum op til et 2020 med en
hverdag uden job – og uden en fast indtægt. Beskikkelsen som
ejendomsmægler var deponeret. Fire måneder forinden havde
hun sagt op og brugt tiden indtil nytår på at runde af og give
sine medarbejdere den bedst mulige overgang. Men forud for
beslutningen om det nye liv, havde Sara Lygum haft mange
svære samtaler med sig selv og sine nærmeste:
– Processen op til opsigelsen var sindssygt hård, og beslutningen har været undervejs længe. Jeg er blevet overmandet

af frygt gang på gang: Er det i det hele taget forsvarligt at
forlade mit gode job, når jeg har mine børn at tage mig af og
terminer, der skal betales? Det har på ingen måde været nemt,
men nu ved jeg bare, at det var rigtigt!

Grib chancen
Hun har aldrig lagt målrettede karriereplaner eller haft ambitioner om hverken en chefstilling eller en fremtid i TV. I stedet
har hun ladet sin naturlige interesse for mennesker og sit gåpåmod føre sig igennem livet:
– Nogle gange kan man godt blive låst af at have et mål, og
så opdager man ikke de døre, der åbner sig undervejs, fortæller
Sara, der havnede som vært på boligprogrammet 3xBeliggenhed ved lidt af en tilfældighed.
– Jeg fik en mail fra en medarbejder på danboligs hovedkontor med titlen: Er det her noget for dig? Et produktionsselskab
søgte en tv-vært, og jeg tænkte, det var reklame og slettede
mailen og glemte alt om det, indtil jeg blev ringet op og spurgt,
om jeg havde tænkt mig at svare.

Frie 01 • 2020

|

17

»

TEMA • LØN

»

Få dage efter tog jeg til casting uden at
vide, hvad det gik ud på.
Det viste sig, at Sara skulle tale med en
mulig boligkøber, mens hun blev filmet,
og det hele var overstået på et kvarter.
– Da de ringede bagefter og sagde,
de havde valgt mig, kan jeg huske, at jeg
tænkte: Shit – hvad gør jeg, når de opdager, de har taget fejl. Jeg ved jo ikke noget
om at lave TV, erindrer Sara og griner.
Men som med så meget andet i livet, lod
hun mavefornemmelsen tale og besluttede sig for at prøve sig selv af som TVvært. Det viste sig hurtigt, at programmet
var en succes, og i løbet af de syv år, der
er gået, da har Sara været med til at lave
tæt på 100 afsnit.
– Det var absolut ikke uden sommerfugle i maven, at jeg sagde ja, men jeg kan

“

godt lide at skubbe til mig selv og finde ud
af, at jeg kan mere, end jeg tror og mærke,
at jeg kan udvide mine grænser. Det tror
jeg er en del af det at udvikle sig som
menneske. Jeg er sådan en sjæl, der har
lyst til at bygge på og udfordre mig selv.
Det åbner op for nye muligheder.
Den eneste betingelse Sara Lygum havde,
da hun påtog sig rollen som TV-vært, var,
at det skulle være ægte TV:
– Jeg tror, at programmet kan noget,
fordi det er autentisk. Jeg skal ikke spille
en rolle, jeg skal jo bare være det menneske, jeg er. Jeg ved godt, kameraerne
ruller, når vi taler med boligkøberne, men
jeg glemmer dem fuldstændig, for jeg ville
jo ikke være anderledes, selv om de slukkede.

Jeg har valgt at følge mit hjerte vel vidende, at jeg siger
farvel til min hovedindtægt og trygheden i at vide, at jeg
kan betale mine regninger.
Sara Lygum

500.000 nye bekendte
At Sara Lygum er sig selv på TV, mærker
den halve million seerne, der trofast
følger med, tilsyneladende også. Derfor
bliver hun jævnligt genkendt og kontaktet
på gaden af mennesker, der oplever, at de
kender hende rigtig godt.
– Når jeg møder folk, jeg aldrig har mødt
før, så fortæller de mig store og meget
personlige ting. Det kan godt være lidt
overvældende første gang, man møder et
menneske. Men jeg er virkelig ydmyg og
taknemmelig over al den positive respons,
jeg får. Jeg har ikke fortrudt, at jeg gik ind i
TV, men det er klart, at man skal tænke sig
om, og jeg er meget opmærksom på, hvad
jeg deler i mit privatliv. Både i forhold til
mine børn og min kæreste og hans børn.
Jeg værner meget om det, der er vores og
ikke offentlighedens.
Nøjagtig som med TV-jobbet, skete det
også tilfældigt, at døren til et chefjob
pludselig åbnede sig for 4 år siden:
– Der var en kollega, der stoppede, og
så blev jeg tilbudt at overtage hans stilling. Sådan har livet egentlig bare ført mig
afsted, og som storesøster til to mindre
brødre faldt chefrollen mig faktisk meget
naturligt, griner Sara, der takkede ja til
stillingen og så det som sin fornemmeste
opgave, at de 30 kolleger, hun skulle være
chef for, skulle have det godt.
– Jeg kan godt lide at tage ansvar. Når
jeg går ind i noget, så gør jeg det 100 %,
og det interesserer mig oprigtigt, hvordan
folk har det. Det kan ikke undgås, at nogle
er i ubalance eller står med forskellige udfordringer i livet, der fylder, og det skal
jeg være med til at tage hånd om. Jeg har
holdt enormt meget af mit job, og jeg har
ikke haft en eneste dag, hvor jeg syntes,
det var træls at gå på arbejde. Men på
et tidspunkt kunne jeg bare begynde at
mærke, at tiden var ved at være inde til
at stoppe, mens jeg stadig havde mig selv
med.

Orlov gjorde forskellen
Det blev en orlov på 2 måneder over sommeren, der fik det til at stå klart for Sara,
at selv om det hele kørte, så havde hun
bare ikke tid nok til at møde de vigtigste
mennesker i sit liv på deres præmisser:
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Efter Sara Lygum sagde sit job op som områdechef for danbolig,
har hun nu både tid til en god bog i sofaen og te og kortspil med
sine to børn Astrid og Oskar, når de kommer hjem fra skole.
Beslutningen var ikke nem, men den var rigtig for hende.

– Da jeg havde orlov, havde jeg tid til
at gøre de ting, som mine unger havde
lyst til. Så kunne vasketøj og indkøb bare
vente! De pauser har der ikke været rum
til i min travle hverdag, fordi jeg var bare
nødt til at nå det, jeg skulle, for ellers
kunne jeg ikke nå det næste dag.
– Jeg kan godt se nu, at jeg har betalt en
pris i forhold til mine børn. Den anden dag
kom min datter Astrid på 8 hjem fra skole.
Hun synes, vi skulle have en kop te, og så
sad vi der med tekopperne og ristede boller, og hun fortalte mig alt muligt om skoledagen, som jeg ellers aldrig når at høre.
Det kan godt ramme mig, men samtidig
kan jeg ikke bruge det til noget at have
dårlig samvittighed. Jeg glæder mig bare
over, at jeg har mulighed for at være der
nu, mens de stadig har brug for mig.
Det koster tid at investere i karrieren, men

at prioritere familien over arbejdslivet
koster penge, og det dilemma har også
givet Sara Lygum søvnløse nætter, selv
om hun ikke har fortrudt sin beslutning.
– Det har fyldt helt vildt, men det var
som om, at da jeg endelig tog beslutningen, så blev jeg rolig. Der har kun været
nogle få gange, hvor jeg lige har kunnet
mærke jorden ryste under mig et kort øjeblik, men nu hvor jeg står i det, føles det
bare helt rigtigt inde i hjertet. For mig er
det det bedste bevis på, at jeg har været
tro over for mig selv og det, jeg mærkede,
forklarer Sara Lygum og fortsætter:
– Jeg har valgt at følge mit hjerte vel
vidende, at jeg siger farvel til min hovedindtægt og trygheden i at vide, at jeg kan
betale mine regninger. Det har uden tvivl
været det sværeste ved at tage springet.
Jeg er alene om min økonomi, og det giver
jo en ekstra sårbarhed.

I
SARA LYGUM
• Sara Lygum 41 år og uddannet
ejendomsmægler, men er mest
kendt for sin medvirken i 3xBeliggenhed på TV 2, som hun har
været en af de to frontfigurer
på siden programmets start i
2014.
• Hun har været med til at bygge
danbolig i Dalum op, har indtil
for nylig været ansvarlig for de i
alt fem danbolig-filialer i Odense
med 30 medarbejdere.
• Privat er hun mor til Astrid på
8 og Oskar på 12 år og har en
kæreste.

Men når jeg er blevet grebet af frygten,
spørger jeg mig selv: Hvad er det værste,
der kan ske?
Bliver det for hårdt, må jeg jo bare
finde et arbejde igen. Jeg skal nok klare
mig – det har jeg altid gjort. Min erfaring
siger mig, at hvis ikke det napper lidt en
gang imellem, bliver livet bare leverpostej, og derfor skal vi turde at følge vores
drømme. n
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Få styr på
følelserne og
få en bedre
lønforhandling

Det kan være svært at
styre følelserne under en
lønforhandling. Men med
forberedelse, spørgsmål og
pauser kan man bedre tøjle
følelserne og gøre situationen mere behagelig for
alle parter. Det fortæller
Charlotte Flach, der er ekspert i forhandling.
AF ANDERS BIRCH BREUNING, CONTEXT MEDIA

“

Mange taler sig selv ned,
før de kommer til bordet,
og tænker, ‘det er nok for
meget at bede om’. Det
betyder, at man bliver
låst og ikke har noget at
forhandle med. Så man
skal være ambitiøs nok i
sine forslag til, at man har
noget at give af undervejs
i forhandlingen.
Charlotte Flach
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L

ønforhandling. Chefen på den
ene side, og medarbejderen på
den anden. Hårde krav, ubehagelig stemning og en utilfredsstillende følelse for begge parter,
når man går ud ad døren. Sådan ender det
nemt, fortæller Charlotte Flach, som er
ekspert i forhandling og medindehaver
af FORHANDLING.NET, der rådgiver om
forhandling.
– Man siger, at lønforhandlinger kan
være sværere end forhandlinger om
Mellemøsten. Lønforhandlinger er ofte
nej-fyldte, og for mange er det også
svært at sætte en pris på sig selv og sit
eget arbejde. Hele forhandlingsmødet
føles nemt som en kamp. Følelserne er en
af de største udfordringer, for løn er et
meget personligt område, og man slås for
sin anerkendelse. Det kan hurtigt sætte
følelserne i kog, siger Charlotte Flach.

Bevis giver ro i maven
Sådan behøver det ikke at være. Faktisk er
der meget, man selv kan gøre for at undgå
ubehagelige eller uforsonlige forhandlinger med sure miner, følelsesudbrud og
bitter skuffelse.

– Tricket er at løsne op for hele situationen og gøre den til en samtale frem for
en kamp. Det kan man bl.a. ved at være
velforberedt. Det vil fx sige, at man løbende har nedskrevet sine succeser – som
ekstra opgaver, særlige resultater eller
nye funktioner, man har varetaget – i et
samlet dokument og er klar til at præsentere dem. Det er også godt, hvis man kan
få fat i en lønstatistik eller på anden måde
få indblik i, hvad andre i lignende stillinger
får. Mange går ind til lønforhandlingen
med en følelse af, at det bliver svært eller
ligefrem umuligt. Men når man er velfunderet, tror man mere på sig selv, ens krav
vinder mere gehør, og man kan sidde roligt på stolen og have ro i maven, fordi
man har eksempler, der bakker en op,
siger Charlotte Flach.
Det bedste er, hvis man også lige lader
en kommentar falde til chefen i løbet af
året, når man har succes med noget, så
det ikke kommer helt bag på ham eller
hende til forhandlingen.

Fleksible krav giver fleksibel forhandling
Det er også en god idé at være fleksibel i

Fyraftensmøde:

sine krav. Det betyder ikke nødvendigvis,
at man skal stille sig tilfreds med en ekstra
fridag, hvis man egentlig gerne vil have
kroner og ører ud af forhandlingen. Men
man kan gradbøje krav, og der kan være
flere måder at få det, man gerne vil have.
– Er det et månedligt beløb? Eller er det
måske en engangsbetaling? Hvis det er
et månedligt beløb, hvornår skal det så
træde i kraft? Og hvad er ellers interessant – fx kompetenceudvikling eller nye
opgaver? siger Charlotte Flach.
Ved at have fleksible krav og kunne variere dem, når man får et nej, bliver samtalen mere flydende og mindre en kamp,
og muligheden øges for, at man kommer ud med et positivt resultat frem for
ingenting. Det giver en mere behagelig
forhandling, hvor man også er mindre
tilbøjelig til at blive vred eller ked af det.
Men det kræver, at man har noget at forhandle med.
– Mange taler sig selv ned, før de kommer til bordet, og tænker, ‘det er nok for
meget at bede om’. Det betyder, at man

SÅDAN

forhandler du løn
Tag med til fyraftensmøde med Charlotte Flach, der er ekspert i forhandlingens kunst, og få redskaber til at nå i mål
med et rigtig godt resultat i din lønforhandling.
Du får redskaber, du kan bruge – uanset om du skal forhandle om din
løn, udviklingsmuligheder eller andre arbejdsvilkår. Ja faktisk også, når
du skal forhandle om alt muligt andet end det, der har med dit arbejde
at gøre.

»

Tag en ledsager med

Tid og sted:

Som medlem af fagforeningen kan
du tage en ledsager med til medlemspris (50 kr. pr. person).

02.03.20: København

Læs mere og tilmeld dig på frie.dk

08.09.20: Aarhus

eller scan QR-koden.

09.09.20: Vejen

10.03.20: Odense
07.09.20: Aalborg
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bliver låst og ikke har noget at forhandle
med. Så man skal være ambitiøs nok i sine
forslag til, at man har noget at give af
undervejs i forhandlingen. Det skal selvfølgelig stadig være forslag, som man kan
forklare ved at henvise til fx. successer,
opgaver eller statistikker, siger Charlotte
Flach.

Pas på følelserne
På trods af forberedelse som en liste over
succeser og fleksible krav kan det stadig
ske, at følelserne får tag i en.
– Det er ikke dårligt at have følelser og
temperament med i forhandlingslokalet.
Men man skal passe på med, at de ikke
løber af med en, og at man ikke ender
med at komme med store udbrud, siger
Charlotte Flach.
Mærker man følelserne komme, har hun
et par tricks, der kan være en hjælp.
– Tag en pause. Hvis man er i følelsernes vold, ender man tit med at komme
med uheldige udbrud eller i en kamp på
tavshed. Bed i stedet om en pause, gå ud
af lokalet, ryst posen, spark til en væg
i stedet for at sparke til chefen, og find
på ny overblikket. Længden på pausen
afhænger af, hvornår man er kølet ned
igen. Det kan være fra ti minutter til en
eller flere dage. Pausen er også god, fordi
chefen får tid til at tænke sig om. Det

“

Det er ikke dårligt at have
følelser og temperament
med i forhandlingslokalet.
Men man skal passe på
med, at de ikke løber af
med en, og at man ikke
ender med at komme med
store udbrud.
Charlotte Flach

22

|

Frie 01 • 2020

I
er tit i pauserne, der sker gennembrud i
forhandlinger, og det er altid et legitimt
redskab, siger Charlotte Flach.

Spørg løs
En anden teknik, hvis man mærker følelserne blusse op, er at stille spørgsmål.
– Jo mere presset man er, desto mere
argumenterende og følsom er man også.
Tvinger man sig selv til at være mere
spørgende, skal chefen stå på mål for og
begrunde sine nej’er og argumenter, og
bolden bliver sendt over på den anden
side, mens man sunder sig og lytter, siger
Charlotte Flach.
Spørgsmålene er også en god måde at
løsne op for hele situationen, hvis man
møder nej efter nej.
– Kan man lytte og spørge ind, bliver
samtalen langt mindre krampagtig, hvilket
er rart for alle. Indsigt i chefens argumenter giver også et godt udgangspunkt for
at komme med sine andre ønsker eller
finde andre løsninger, som tjener jer
begge, siger Charlotte Flach.

Ikke rart at give til sur medarbejder
Når samtalen er slut, er følelserne også
vigtige. På vej ud ad døren og i tiden efter
skal man prøve at styre dem en smule.

Charlotte Flach
... er medindehaver af virksomheden
FORHANDLING.NET, og hun underviser desuden i forhandling som ekstern lektor ved CBS. Hun er uddannet
advokat og har tidligere været chefkonsulent i Djøf, hvor hun var ansvarlig for Djøfs forhandleruddannelse
for tillidsrepræsentanter og forhandlede overenskomster, afskedigelsessager og løn- og ansættelsesvilkår.
Udover hendes praktiske erfaring har
hun gennemført kurser i forhandling
ved universiteterne Berkeley og
Harvard i USA.

– Det er ikke rart at give noget til en, der
bare er sur. Hvis chefen derimod mærker,
at man er glad for resultatet af lønforhandlingen, er der også større chance
for, at chefen er indstillet på at give igen
næste år, siger Charlotte Flach.
Så fokusér på det, du får – også selvom
det ikke er så meget – frem for på det, du
ikke får.
– Får man ikke noget ud af lønforhandlingen, kan man spørge chefen, hvad der
skal til, for at man kan få noget næste
gang. Når ordene kommer ud af chefens
egen mund, er det svært at sige nej
næste år, siger Charlotte Flach. n

DET FRIE ORD

Få den rigtige løn
Vi siger gerne, at lønnen ikke er det vigtigste i et job, men at opgaverne og udfordringerne betyder meget. Selvfølgelig betyder lønnen også rigtig meget, og det er en måde
at måle din værdi for virksomheden på.
AF FINN D. AALESTRUP, FORMAND

V

il du gerne have flere penge i lønningsposen, så handler det om at
vise din værdi der, hvor du er ansat
– og gøre det løbende, så både
dine chefer og kollegaer bemærker dit engagement, faglighed og fokus
på virksomhedens drift og udvikling.

Hvordan vurderes din værdi?
Det er svært at vurdere din egen værdi i
dit job, hvis du ikke ser på dig selv som en
del af den samlede virksomhed. Værdier
skabes for virksomheden blandt de forskellige jobfunktioner, hvor samarbejde,
fleksibilitet og forandringer betyder
meget.
Din indstilling til at lære nyt og udvikle dig
i jobbet er også med til at vise, at du er
værdifuld for virksomheden.

godt udgangspunkt for en lønforhandling
og/eller mulighed for ny stilling i samme
virksomhed.

Hvad er løn?
Løn er sammensat af mange forskellige
elementer. Du har selve lønnen, der udbetales til dig hver måned. Så er der pension,
særlig ferietillæg, fridage, firmatelefon,
bredbånd og forskellige bruttolønsordninger, der for dig giver den samlede lønpakke.
Nogle gange kan det være lettere fx at
forhandle et par procent mere i pension
end en højere løn. Det gælder om at finde
de elementer, som du tror er bedst at få
din arbejdsgiver med på, hvis en direkte
lønstigning er svær at få igennem.

Klæd dig selv på til lønsamtalen
En innovativ tankegang med fokus på
værdiskabelse vil også kunne give dig et

“

Frie står også klar til at hjælpe dig med gode råd og tips
i din konkrete situation, og du kan altid kontakte Frie
inden din lønsamtale.
Finn D. Aalestrup

Et godt tip er, at du gennem året noterer
dig de resultater, som du har opnået på
dit arbejde – både alene, men også i samarbejde direkte/indirekte med dine kollegaer.
Lønstatistikker for tilsvarende job er også
gode at læne sig op ad til en lønsamtale.
Frie står også klar til at hjælpe dig med
gode råd og tips i din konkrete situation, og du kan altid kontakte Frie inden
din lønsamtale. Du kan også finde flere
gode råd til din lønforhandling her i magasinet. n
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Hvad er dit bedste råd til lønforhandling?
Forberedelse, forberedelse, forberedelse – og en god portion mod – er de gode råd,
når man skal forhandle løn.
AF SØREN FREDERIKSEN, CONTEXT MEDIA

Morten Dolberg, 46 år, Senior Manager
Hvordan har du det med at forhandle løn?
Det er en blandet oplevelse. Jeg har været på flere arbejdspladser, hvor MUS og lønforhandling var samtidig. Og det giver jo ikke meget mening først at tale om udviklingsområder, og hvad man vil blive bedre til, for dernæst at skulle argumentere for sine
fortræffeligheder og en lønforhøjelse.
Hvad er dit bedste råd til lønforhandling?
Det er at forhandle sig til en god løn, når man får jobbet, for det er ikke givet, at den stiger mere end inflationen sidenhen. Derefter er det vigtigt at gøre sit forarbejde til lønforhandlingerne, så man får fremhævet de ting, som man har gjort og opnået.

“

Man skal sørge for at dokumentere projekter, man har lavet, og mål, som er nået. Hvordan man
har skabt værdi for virksomheden. Alle de positive historier, man har bidraget til i løbet af året.
Kenneth Vering Tiemroth

Ditte Friis Holm, 32 år, vejleder og sagsbehandler i jobcenter
Hvordan har du det med at forhandle løn?
Vi får en udmelding om, hvad der er fokus på under lønforhandlingerne – fx udvikling
af organisationen – og så skal jeg skrive ned, hvad jeg gør af positive ting på de områder og tage det med til lønforhandlingerne. Nogle år udløser det mere i løn – andre
gange gør det ikke. Jeg har svært ved at se et mønster.
Hvad er dit bedste råd til lønforhandling?
Inden næste lønforhandling vil jeg tale med min tillidsrepræsentant, så jeg forstår de
kriterier, som lønforhøjelser bliver givet efter. Samtidig vil jeg være personligt opsøgende og forklare ansigt til ansigt, hvorfor jeg skal have mere i løn. Det kan nemt blive
floskler, når det er på skrift. Dialog er bedre.
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Kenneth Vering
Tiemroth,

46 år, IT Manager

Hvordan har du det med at forhandle løn?
Jeg kunne godt tænke mig, at lønforhandlingen var sat mere i system, så der er klare mål for, hvad
der udløser en lønforhøjelse, og
hvor stor den så er. At man kunne
sidde sammen med sin chef og gennemgå, hvor mange af fx 10 mål, der
er nået og få lønforhøjelse derefter.
Som det er nu, er det mere “be’ om”.
Hvad er dit bedste råd til lønforhandling?
Man skal sørge for at dokumentere
projekter, man har lavet, og mål,
som er nået. Hvordan man har skabt
værdi for virksomheden. Alle de positive historier, man har bidraget til i
løbet af året.

Helene Rasmussen,

Stephan Kohlwes, 52 år,

Hvordan har du det med at forhandle løn?
Det er blevet nemmere med årene,
fordi min alder og erfaring – både
fagligt og personligt – har gjort mig
bevidst om, hvad jeg er værd. Da jeg
var yngre, stillede jeg ikke så mange
krav.

Hvordan har du det med at forhandle løn?
Løn er en vare som alt muligt andet,
og når man er vant til at sælge, er
man også vant til at forhandle. Min
løn består af fast løn og provision,
og jeg ved, hvordan tingene hænger
sammen, og at det handler om at
præstere.

52 år, sygeplejerske i lægeklinik

Hvad er dit bedste råd til lønforhandling?
Ved nyansættelse handler det om
at forberede sig ved at sætte sig
ind i lønstatistikkerne og tale med
sin fagforening, så man har styr på,
hvad man kan forlange ud fra de
kompetencer og den erfaring, man
har. I et nuværende job handler det
om gode argumenter for en lønforhøjelse.

Business Unit Manager

Hvad er dit bedste råd til lønforhandling?
Tag fakta med til forhandlingen. Det
kan være resultater, som handler
om kroner og ører, men det kan
også være, at man har gjort noget
godt, som er knap så målbart; kommet med ideen til en ny proces eller
udviklet nogle nye værktøjer til organisationen. Hvis det et nyt job,
skal man sælge sig selv på sin erfaring og tidligere resultater.

Christina Dalsager, 45 år, tandlæge
Hvordan har du det med at forhandle løn?
Det har jeg det ikke specielt godt med. Jeg har kun prøvet at forhandle løn ved ansættelse,
og hvis jeg virkelig gerne vil have jobbet, er jeg også parat til at gå på kompromis med lønnen. Samtidig er det også et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Hvis man vil have job i
eller i nærheden af studiebyerne, er det mere ‘take it or leave it’ med lønnen, fordi der altid
er en anden, som er parat til at acceptere den.
Hvad er dit bedste råd til lønforhandling?
At udvise mod og stå ved det, som man er værd – selvom det kan være svært at komme
med et modbud. Jo mere erfaring man får, desto mere indsigt får man også i, hvor meget
man er værd. Jeg plejer også at spørge til, hvor mange andre, der er til jobsamtale. Hvis man
er den eneste, er man i en bedre position til at forhandle.
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Få hjælp og rådgivning
til livet som selvstændig
Overvejer du at blive selvstændig, kan vi hjælpe dig godt på vej. Med et DANA-medlemskab
får du samme professionelle rådgivning, som du kender fra din fagforening, blot med
udgangspunkt i din virksomhed.
AF SØREN FREDERIKSEN, CONTEXT MEDIA

M

ed et medlemskab af DANA får
du, udover attraktive tilbud
og rabatter, al den hjælp og
rådgivning, du har brug for,
så du får din virksomhed til
at blomstre. Du kan også tegne en indtægtssikring, som Lars Grund Sørensen
valgte at gøre. Det kan du læse mere om
på næste side.
DANA vejleder om alt, der er relevant
for dig som iværksætter. Det kan fx
være områder som:

Sparring og vejledning til udvikling
af din virksomhed
Her fokuserer vi primært på, hvordan du
præsenterer din virksomhed, hvordan du
møder dine kunder gennem markedsføring og kommunikation, hvordan du kan

“

øge salget, og ikke mindst hvordan du
tiltrækker og fastholder kunder.

Vejledning til ledelsesopgaven
Vi giver dig sparring og viden om, hvordan
du organiserer og driver din virksomhed,
når den begynder at vokse. Det betyder
nemlig ofte, at du skal ansætte nye medarbejdere. Vi vejleder derfor om, hvilken
muligheder der er, når du skal finde de
rigtige medarbejdere, og hvordan du
udvikler dig i rollen som chef og kollega
på samme tid.

Iværksætterrådgivning og afklaring
Går du med en iværksætterdrøm i maven,
men har endnu ikke taget springet? Vi
hjælper dig med at afklare, om du skal
blive selvstændig, hvilke kompetencer
du har, hvor du skal starte, hvad du har

I
Prisen er 65 kr. pr. md., hvis du er
medlem af A-kassen Frie og 159 kr.
pr. md. uden a-kassemedlemskab.

behov for, og hvordan du skaber en god
balance mellem arbejde og fritid.

Uddannelsesrådgivning
Kompetenceudvikling er altid en god idé,
men det kan være lidt af en jungle at
finde de rigtige kurser. Det hjælper vi med
og guider dig igennem de mange kursusog uddannelsesmuligheder der findes.

Kontakt os på 63 13 85 50 eller læs mere på frie.dk under selvstændig, hvis du vil høre
mere om, hvad du kan bruge et medlemskab af DANA til.
26
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Fra lønmodtager til selvstændig
med maksimal tryghed
Sommeren 2019 startede Lars Grud
Sørensen som selvstændig. En smidig
overgang fra lønsikring hos Frie til indtægtssikring hos DANA gjorde det trygt
for familiefaren til fire at tage springet.
AF SØREN FREDERIKSEN, CONTEXT MEDIA • FOTO: BO NYMANN

D

er er ikke mange huller i Lars Grud Sørensens kalender for tiden. Han er på farten som underviser hos
Kompetence- & Konfliktinstituttet ApS, der uddanner og træner ledere og medarbejdere med borgerkontakt i at undgå, afvæbne og håndtere konflikter.
Den tidligere vicepolitikommissær blev medejer af firmaet i
sommer efter 26 år i politiet og nogle år hos servicevirksomheden Berendsen.
– Jeg havde tidligere samarbejdet med Kompetence- &
Konfliktinstituttet, så da jeg fik muligheden for at blive medejer, var jeg parat, siger Lars Grud Sørensen.
På det tidspunkt var han afdelingsleder i Berendsen. Som
ansat i politiet havde det aldrig været aktuelt med a-kasse
eller lønsikring, men organisationsændringer i Berendsen fik
Lars Grud Sørensen til at tegne en lønsikring hos Frie for at
være på den sikre side.

Slap for at starte forfra
Ikke alene sikrede den indkomsten, hvis han skulle blive
arbejdsløs. Den gav også et solidt springbræt til at prøve
kræfter med tilværelsen som selvstændigt erhvervsdrivende.
– Jeg kunne gå direkte over i en indtægtssikring hos DANA
uden at skulle starte forfra, fordi jeg havde lønsikring hos
Frie, siger Lars Grud Sørensen.

»
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Lars Grud Sørensen er kommet godt
fra start med karriere som selvstændig.
Hans liv tog en ny drejning, da han sagde
ja til at blive medejer af Kompetence- og
konfliktinstituttet, hvor han bl.a. underviser i konflikthåndtering.

»

I første omgang satte Lars Grud Sørensen sin lønsikring
på pause. På den måde kunne han afdække potentialet i at
blive medejer af Kompetence- & Konfliktinstituttet uden
at give afkald på rettighederne i lønsikringen. Derefter
meldte han sig ind i A-kassen Frie og DANA, foreningen for
frie selvstændige, hvilket var en forudsætning for at kunne
tegne indtægtsforsikringen. Fra dag ét var han sikret et
beløb svarende til dagpengesatsen, fordi han kunne dokumentere et overskud på min 25.000 kr. i virksomheden, og
det gav ekstra tryghed i opstarten.
– Hvor meget indtægtssikringen sidenhen kan nå op på,
afhænger af, hvor meget jeg tjener i firmaet, siger Lars
Grud Sørensen, der vil kunne få op til 20.000 kr. ekstra pr.
måned oveni dagpengene. Derudover har han som medlem
af DANA også mulighed for at få sparring og vejledning af
DANAs erhvervskonsulenter, som kan hjælpe med at udvikle virksomheden.

Selvstændig med økonomisk tryghed
Lars Grud Sørensen nyder sin nye tilværelse som fri fugl og
siger, at han var fløjet fra lønmodtagerreden – indtægtssikring eller ej.
– Men ligesom en lønsikring giver en indtægtssikring sikkerhed og tryghed. Min hustru og jeg har fire børn og hus,
og ligesom de fleste andre er vores økonomi indrettet efter
indtægter på et vist niveau. Derfor er det rart at vide, at jeg
bliver grebet, hvis jeg falder, siger Lars Grud Sørensen og
roser samtidig den rådgivning, som han fik hos Frie i forbindelse med skiftet fra lønmodtager til selvstændig.
– Jeg havde en engageret, god og personlig dialog med
Frie om overgangen fra lønsikring til indtægtssikring, og det
var den samme kontaktperson, som jeg havde hele vejen
igennem, siger Lars Grud Sørensen. n
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“

Jeg kunne gå direkte over i en indtægtssikring
hos DANA uden at skulle starte forfra, fordi jeg
havde lønsikring hos Frie, og fra dag ét var jeg
sikret et beløb svarende til dagpengesatsen.
Lars Grud Sørensen

Henne Mølle Å Badehotel
| Årets funktionær 2015 |

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

MINIFERIE (4 DAGE) inkl. ½ pension
Trænger du til en miniferie, tilbyder Henne Mølle Å Badehotel et
4 dages ophold (3 overnatninger) med ½ pension.
Pris pr. person (uge 10-13 + 43-47) 2.150 kr. Medlemspris 1.505 kr.
Pris pr. person (uge 14-25 og 34-42) 2.550 kr. Medlemspris 1.785 kr.

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).

Pris pr. person (uge 26-33) 2.950 kr. Medlemspris 2.065 kr.

GOLF-TILBUD
Nyd et dejligt ophold med god
mad og adgang til Henne Golf
Klub og opnå en særlig medlemsrabat på 30 %.
Bestil dit ophold online på

hennemoelleaa.dk

eller ring til os på 76 52 40 00
i receptionens åbningstid
(kl. 9.00-18.00)

PÅSKEOPHOLD
Sætter du pris på en god madoplevelse, så er dette påskeophold helt
sikkert noget for dig.
Du kan vælge at komme torsdag d.
9. april til lørdag d. 11. april eller fra
lørdag d. 11. april til mandag d. 13.
april (prisen er den samme).
•

To overnatninger med badehotellets lækre morgenmad.
• 2-retters menu første aften.
• Velkomstdrink og 4-retters menu
anden aften.
Pris
4.400 kr. for 2 personer i delt dobbeltværelse
Medlemspris 3.080 kr.

Kontakt os på 76 52 40 00
Klik ind på hennemoelleaa.dk, hvor vi holder dig opdateret med sæsonens menu og mange spændende aktiviteter.

KARRIERE

Er det dit job?

Jobsøgningsråd til nyuddannede
Er du nyuddannet og skal ud og søge dit første job, så læs med og få nogle gode råd, til
hvordan du med fordel kan gribe det an, og hvad du skal have særligt fokus på.
AF MARIE KROMPHARDT ØSTERGAARD, KARRIERERÅDGIVER

F

orberedelsen til dit første ”rigtige” job sker faktisk allerede under din uddannelse. Derfor er det en god ide at
søge et studierelevant job, allerede mens du studerer.
Den erfaring, du får fra et studierelevant job, kan ofte
være indgangen til et bedre og mere relevant job efter
din uddannelse. Men frygt ikke, hvis du ikke har haft et relevant
studiejob – Her nogle råd til, hvordan du kommer godt i gang
med din jobsøgning, uanset hvilken erfaring du har med dig.

Materialet
Først skal du have fundamentet på plads for din søgning. Du
skal lave et CV, og her kan det være en god ide at lave et kompetence CV. Et kompetence CV er et CV, der er godt til at fremhæve dine kompetencer, fremfor at fokusere på hvor du har
været ansat og hvor længe. Du kan lave en stor bruttoliste af
relevante kompetencer fra dit studie, projekter, fag, afleveringer osv. Ud fra denne liste kan du vælge, hvilke kompetencer du
finder relevante for stillingen, du søger, og derved bliver CV’et
meget mere målrettet til hver enkel jobansøgning.
Du får 5 tips til et kompetence CV på næste side, som du kan
lade dig inspirere af. På frie.dk under "find svar" kan du få flere
gode råd om, hvordan du får overblik over dine kompetencer.
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LinkedIn
En vigtig del af din jobsøgning er de sociale medier, herunder
særligt LinkedIn. Det er derfor vigtigt, at din LinkedIn profil er
gennemarbejdet og fremstiller dine kompetencer og ønsker
bedst muligt, for så får du typisk flere og mere relevante henvendelser. Du skal se din LinkedIn profil som dit digitale CV,
som skal rumme kvalifikationerne til den vifte af job, du søger.
Derudover kan du bruge LinkedIn til at søge jobs og søge uopfordret i relevante virksomheder. Du kan også skrive inmails
og opslag for at få dit netværk aktiveret og opfordre dem til at
dele og like dit opslag, så du når dit netværks netværk.
Prøv at lave en strategi for alle dine aktiviteter, der underbygger de signaler, du gerne vil sende til en kommende arbejdsgiver. Det er alt, hvad du liker, deler, kommenterer på og laver af
opslag.

Netværk
Det at bruge dit netværk kan være en unik måde at komme ind
i en virksomhed eller i spil til et job, der ellers som nyuddannet
kan være svært at få fat i. Personer i dit netværk kan give dig
en anbefaling og prikke relevante personer på skulderen, så de
for øjnene op for, at du findes og for dine kompetencer. Flere

FORSIKRING

5

Marie Kromphardt er den
del af Fries team af karriererådgivere og konsulenter, der
står klar til at hjælpe dig med at
tænke nyt i din jobsøgning.

og flere virksomheder bruger det aktivt i deres søgning efter
kandidater, fordi det at der er en, der har anbefalet en medarbejder, typisk giver et bedre match.
Du har netværk alle steder omkring dig: Venner, familie, tidligere studiekammerater, tidligere kollegaer eller chefer. Det kan
også være personer, du er linket med på LinkedIn og mange
flere. Fælles for dem alle er, at du skal forberede dig godt: Hvad
vil du gerne have ud af den pågældende kontakt, og hvordan
vil du gerne præsentere dig selv? I telefonen, på mailen eller
til mødet handler det om, at du har noget konkret, du gerne
vil tale med personen om. Noget du gerne vil fortælle/fremlægge og nogle relevante spørgsmål til personen. Sidst, men
ikke mindst, skal du huske, at det er dig, der har ansvaret for
at følge op på dialogen og få den ført videre i den retning, du
ønsker.
Hvis du vil vide mere om det at netværke, så er der hjælp at
hente i vores miniguide om emnet, som du finder på frie.dk.

Vikariater
Du kan med fordel indtænke projektansættelser, vikariater og
try-and-hire i din jobsøgning. Disse former for ansættelse har
typisk færre ansøgere. Derfor har du en bedre mulighed for
at komme i betragtning. Det kan være en rigtig god måde at
få noget relevant erfaring, du kan sætte på dit CV. Derudover
oplever vi ofte, at tidsbegrænsede stillinger bliver til faste stillinger. Enten fordi virksomheder fastansætter dig, eller fordi
du bliver mere attraktiv, fordi du er i arbejde. En god vej ind
til tidsbegrænsede stillinger kan være at bruge dit netværk
eller at oprette dig i rekrutteringsbureauernes databaser. Tag
endelig kontakt til dem efterfølgende og se, om du kan komme
ind og tale med dem. Når du først har haft en dialog med dem,
så er der større chance for, at de vælger at sende dig videre
som en mulig kandidat til et vikariat eller job. n

GODE TIPS
TIL DIT

KOMPETENCE CV

1

Begynd gerne dit kompetence CV med navn,
personlige data og et billede

2

Skriv derefter en kort profil eller resumé om,
hvad du særligt kan bidrage med. Her kan du
sætte en ramme for dine erfaringers relevans
og forklare, hvorfor du er interessant for stillingen

3

Derefter samler du de 3-5 mest relevante
kompetencer for jobbet, du søger. Under hver
kompetence beskriver du kort, hvilken erfaring
du har på området

4

Jeg vil anbefale, at du supplerer kompetencerne med en liste over dine ansættelser i
omvendt, kronologisk rækkefølge. På den
måde har læseren stadig mulighed for at bevare et overblik, som ellers kan være ulempen
ved et kompetence CV

5

I CV’et vil jeg anbefale, at du også tilføjer uddannelse, kurser, IT-kompetencer og sprogkundskaber.

I
Få flere tips på frie.dk
På frie.dk under ”find svar” får du flere gode råd, hvordan
du skaber overblik over dine kompetencer og præsenterer dem bedst for en kommende arbejdsgiver.
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KARRIERE

Snart færdiguddannet?
Husk a-kassen!
Har du været:

Når du er færdig med din uddannelse, kan du ved
ledighed få 13.644 kr. i dagpenge om måneden
som medlem af a-kassen. Er du forsørger, er
beløbet lidt højere, nemlig 15.648 kr. om
måneden.
AF VIVI B. ARNOLDUS, SENIORKONSULENT I A-KASSEN

• medlem af a-kassen i mindst
1 år, kan du få dagpenge fra din
første ledighedsdag.
• medlem af a-kassen under 1 år,
kan du få dagpenge fra én måned
efter, du slutter uddannelsen.

Husk to-ugers fristen
Senest to uger efter, du afslutter
din uddannelse, skal vi modtage din
ansøgning om dimittendmedlemskab. Misser du to-ugers fristen, kan
vi kun optage dig som almindeligt
medlem, hvor du bl.a. skal opfylde
et krav om et års medlemskab og et
indkomstkrav, før du
kan få dagpenge.

Hvis du har studiejob
Er planen, at du vil stoppe
med dit studiejob og søge om
dagpenge, er det vigtigt, at
du fratræder dit studiejob,
inden du har taget din sidste
eksamen. Ellers får du som
udgangspunkt en karantæne
på tre uger, før du kan få dagpenge.

Ring til os på 63 13 85 50 og lad os
hjælpe dig videre ud fra din situation.
32
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Er du studerende
eller elev?

Som studerende på SU får du gratis fagforening.
Går du på en videregående uddannelse eller er elev
med løn, får du både gratis fagforening og a-kasse.

Et medlemskab med masser af fordele
Er du blevet uretmæssigt fyret? Har du problemer med din kontrakt, manglende feriepenge eller løn?
Er du studerende på en videregående uddannelse, eller elev med løn? Bliv medlem af
A-kassen Frie og få 13.644 kr.
Hjælp til din jobsøgning – gennemgang af CV
og ansøgning.
Adgang til bioarrangementer, spændende foredrag, kurser og billige rabatordninger.
Anbefal en ven og modtag to biografbilletter for
hver person, der melder sig ind.

Meld dig ind i dag på frie.dk eller send en sms
med teksten Frie2 til 1241, så ringer vi dig op.
(Det koster kun alm. sms-takst)

Frie 01 • 2020
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A-KASSE

Farvel til opholdskravet
– 1. februar 2020

Med regeringens nye finanslovsaftale afskaffes det meget omdiskuterede opholdskrav, der blev indført 1. januar
2019 som en betingelse for dagpengeret. Blev du ramt af
opholdskravet, kan du genoprette dit a-kassemedlemskab, hvis du ønsker det.
AF VIVI B. ARNOLDUS, CHEFKONSULENT I A-KASSEN • ILLUSTRATION: MARCK FINK

M

ed den nye finanslov er Regeringen og støttepartierne blevet
enige om at ophæve det opholdskrav, som gav a-kassemedlemmer med ophold i udlandet
dårligere rettigheder end andre. Det sker
fra 1. februar 2020. Vi er glade for, at det
nu er afskaffet. Opholdskravet ramte bl.a.
medlemmer, der ønskede at vende hjem til
det danske arbejdsmarked efter en årrække i udlandet.
Begrundelsen lyder blandt andet, at opholdskravet har gjort det sværere at tiltrække og fastholde udenlandske specialister og danske lønmodtagere, der ønsker

“

at vende hjem til det danske arbejdsmarked
efter en årrække i udlandet.

under dem, der har meldt sig ud af a-kassen
efter opholdskravet.

Blev du ledig før 1. februar 2020?

Medlemmerne skal ikke komme i klemme,
så derfor vil de kunne genoprette medlemskabet af a-kassen fra den dato, de blev
udmeldt og erhverve retten til dagpenge
på ny uden yderligere genoptjening. Det vil
sige, at de ikke skal igennem en ny periode
på 12 måneder for at få dagpenge. I stedet
kan de få dagpenge fra første dag i den
måned, hvor de beder om at få medlemskabet genoprettet. Muligheden for genindmeldelse kommer til at gælde fra 1. februar
til 31. juli 2020.

Selvom opholdskravet er afskaffet i februar, kan det fortsat få betydning for
medlemmer, der blev ledige og indplaceret
i en dagpengeperiode i januar 2020. For
dem vil det gælde, at de skal have opholdt
sig i Danmark eller et andet EU/EØS-land
eller Schweiz i mindst seks år inden for de
seneste 12 år for at få ret til dagpenge.

Overgangsordning for udmeldte
Aftalepartierne er også enige om at indføre
en overgangsordning, der holder hånden

Medlemmerne skal ikke komme i klemme, så derfor vil de kunne genoprette medlemskabet af a-kassen fra den dato, de blev udmeldt og erhverve retten til dagpenge på
ny uden yderligere genoptjening.
Vivi B. Arnoldus
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Genopret dit medlemskab
med tilbagevirkende kraft
Blev du ramt af opholdskravet og har meldt
dig ud eller ladet dig slette af en a-kasse i
perioden 1. januar 2019 -1. februar 2020, så
kan du få genoprettet dit medlemskab.
Vil du benytte dig af muligheden for genoprettelse, skal du søge senest den 31.
juli 2020.

Fordele ved genoprettet medlemskab
Med en genoprettelse skal du ikke først
igennem en ny periode på 12 måneder
forud for ledighed for at kunne få dagpenge. Du skal dog efterbetale kontingentet (og eventuelt efterlønsbidrag) for den
periode, hvor du har været udmeldt. Vi opkræver dog ikke den del af kontingentet,
der vedrører administrationsbidraget til
a-kassen på 127 kr. pr. måned.

Betingelser for at få genoprettet medlemskabet
• Du har i perioden 1. januar 2019 til og
med 31. januar 2020 meldt dig ud eller

I
Nyt medlem
Hvis du ikke ønsker at få genoprettet
dit medlemskab, har du altid mulighed for at melde dig ind som nyt
medlem. Så vil du skulle optjene 12
måneders medlemskab på ny, før du
kan få ret til dagpenge.
Kontakt os straks, hvis du ønsker
medlemskab.
Ring til os på 63 13 85 50 – eller send en
besked via Medlemsportal på frie.dk –
så finder vi den løsning, der passer dig
bedst.

ladet dig slette af en a-kasse på grund af
opholdskravet
• I CPR-registret har du i 2019 haft adresse i Danmark eller Grønland i mindre end
5 år inden for de seneste 12 år, og i 2020
mindre end 6 år inden for seneste 12 år.

Sådan får du genoprettet medlemskabet
1. I perioden til og med den 31. juli 2020
kan du bede om at få dit medlemskab af
a-kassen genoprettet.
2. Har du været medlem af en anden
a-kasse, kan du ved indmeldelse i
A-kassen Frie også bede om at få genoprettet dit medlemskab.
3. Du erklærer på tro og love, at du ikke
opfyldte opholdskravet.
4. Du skal være registreret med dansk
bopæl i CPR-registret i mindre end 5 år
inden for de seneste 12 år.
5. Du skal betale statsbidrag for den periode, du har været udmeldt. For 2019: 355
kr. pr. måned. I 2020: 359 kr. pr. måned.
Du behøver ikke have bopæl og ophold i
Danmark på det tidspunkt, du søger genoptagelse.

Få dagpenge fra den måned, hvor du
genopretter medlemskabet
Du kan tidligst få dagpenge fra den 1. dag i
den måned, hvor du skriftligt beder os om
at få genoprettet medlemskabet. Du skal
derudover opfylde alle øvrige betingelser
for at få dagpengeret, bl.a. skal du være
tilmeldt jobcenteret. n

Husk – sidste frist for genoprettelse den 31. juli 2020.
Frie 01 • 2020
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ARBEJDSMARKED

Konflikt, strejke og lockout
Ved du, hvad du skal gøre, hvis der kommer en
faglig konflikt på din arbejdsplads? Her får du et
overblik over begreberne, og hvordan du er stillet
under en konflikt som medlem af Frie.

AF PERNILLE KRAG PETERSEN, JURIST

D

et hænder, at der på det danske
arbejdsmarked bliver varslet
strejke og lockout som følge af
overenskomstforhandlinger og
lignende. Når det sker, er der tale
om en faglig konflikt. En faglig konflikt
opstår oftest, hvis de overenskomstparter,
der skal forhandle en overenskomst, ikke
kan blive enige om løn- og ansættelsesvilkår. For at nå til enighed eller gennemtvinge kravene til overenskomstvilkårene,
kan overenskomstparterne iværksætte
kampskridt mod hinanden, som for eksempel strejke og lockout.
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Strejke og lockout
På lønmodtagersiden er det mest traditionelle kampmiddel i forbindelse med
en konflikt strejke, hvilket vil sige, at de
ansatte kollektivt nedlægger arbejdet og
går hjem. På arbejdsgiversiden benytter
man sig oftest af lockout, som indebærer,
at arbejdsgiverne kollektivt sender de
ansatte hjem.

Hvem er omfattet af en konflikt?
En konflikt omfatter kun de medarbejdere,
der er medlemmer af den overenskomstbærende fagforening. Det vil sige, at du
kun kan blive omfattet af en konflikt, hvis

der gælder en overenskomst for dit ansættelsesforhold, og hvis du er medlem af den
fagforening, der har indgået overenskomsten.

Som medlem af fagforeningen Frie kan
du ikke blive omfattet af en konflikt
Da overenskomsten på din arbejdsplads
ikke er indgået af Frie, kan du ikke blive
omfattet af en konflikt. Det betyder, at
du ikke kan blive ramt af kollektive kampskridt. Du kan derfor ikke blive sendt hjem
af din arbejdsgiver ved en lockout, og
omvendt kan du heller ikke strejke.

– Hvordan påvirker det mig?

“

Som medlem af fagforeningen Frie kan du ikke blive
omfattet af en konflikt.
Pernille Krag Petersen

I
Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder og pligter i forbindelse
med en konflikt, er du meget velkommen til at kontakte vores juridiske afdeling.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis
der iværksættes en konflikt på min
arbejdsplads?
Da du som medlem af Frie ikke kan blive
omfattet af en konflikt på din arbejdsplads,
skal du skriftligt stille din arbejdskraft til
rådighed for din arbejdsgiver og møde
på arbejde – det gælder, uanset om dine
kollegaer strejker, eller din arbejdsgiver
iværksætter en lockout. Da du skal møde
på arbejde under en konflikt, har du selvfølgelig krav på din sædvanlige løn. Din
arbejdsgiver kan godt vælge at sende dig
hjem under en konflikt, men du vil stadig
have krav på din sædvanlige løn, så længe

du skriftligt har stillet din arbejdskraft til
rådighed.

Er jeg som medlem af fagforeningen
Frie usolidarisk?
Spørgsmålet om solidaritet dukker ofte
op i forbindelse med en konflikt. Som
arbejdsmarkedet er indrettet i dag, har
du ikke andet valg end at være underlagt
den overenskomst, der er gældende for
dit arbejdsområde på din arbejdsplads
– også selvom du ikke er medlem af den
fagforening, der har forhandlet og indgået
overenskomsten. Det mener vi hos Frie
ikke er rimeligt. Hvis vi kunne få lov, ville

vi meget gerne lave overenskomster eller
individuelle aftaler alene for vores medlemmer. Men vi ville aldrig presse nogen til
at arbejde under vores overenskomst. Hos
Frie værner vi nemlig om det frie valg. Når
der opstår en konflikt, har man som medlem af den fagforening, der har indgået
overenskomsten, intet valg. Der er man
tvunget til at deltage i konflikten og strejke
eller blive lockoutet uden løn, hvad enten
man ønsker det eller ej. Hos Frie giver vi dig
frihed til at vælge selv. Det mener vi ikke
er usolidarisk – det er ganske enkelt bare
sund fornuft! n
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FAGLIGE NOTER

Nu er overgangsperioden til
ny ferielov i gang
Overgangsperioden til den nye ferielov er
nu i gang. Det betyder, at de feriepenge,
som du optjener hos din arbejdsgiver i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020,
bliver indefrosset og først udbetales til dig
af en nyoprettet fond (Lønmodtagernes
Feriemidler), når du engang forlader det

danske arbejdsmarked; som oftest for at
gå på pension.
Hvis du var i beskæftigelse i perioden 1.
januar – 31. august 2019, optjente du ret
til 16,64 dages ferie, som du kan bruge i
perioden 1. maj – 31. august 2020. Fra 1.

september 2020 træder den nye ferielovs
princip om samtidighedsferie i kraft, hvilket betyder, at du optjener og afvikler ferie
i det samme ferieår.
Læs mere om den nye ferielov og om
overgangen til den på frie.dk.

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

FAKTA
OM LØNSIKRING:
I 2019 modtog FF Forsikring

419

skadeanmeldelser
Den gennemsnitlige
ledighedslængde er

5,5
50 %

måned

kommer i job, før de
bliver ledige
Der blev udbetalt

17.205.602 kr.
i erstatning

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

Husk lønsikringen, når din
løn ændrer sig
Hvis du har en lønsikring, skal du
være opmærksom på, at den sandsynligvis skal reguleres efter din
lønsamtale.
Din løn kan gå op og ned i løbet af arbejdslivet, og derfor er det vigtigt at få reguleret
din lønsikring efter det, så du altid har den
dækning, der passer til dig – hverken mere
eller mindre.
Efter din lønsamtale eller ved et jobskifte
er det altid en god idé at kontakte os og
få en snak om din forsikring. Det kan både
være lønnen eller andre ansættelsesforhold, som fx hvor mange timer du arbejder, har ændret sig, og det kan have stor
betydning for, hvordan du er stillet, hvis
uheldet er ude, og du mister dit job.
Du kan maksimalt forsikre 90 % af din løn
på alle typer af vores lønsikringer.

PRISER:
• Supplerende lønsikring – Opgradering til din a-kasse
Få op til 20.000 kr./md. oveni dagpengene. Den koster 56 kr. pr. 1.000 kr.,
du forsikrer
• Fri Lønforsikring – Alternativ til
a-kasse
Få op til 40.000 kr./md. Den koster
29,50 kr. pr. 1.000 kr., du forsikrer
• Indtægstssikring for selvstændige
– Opgradering til din a-kasse
Få op til 20.000 kr./md. oveni dagpengene. Den koster 56 kr. pr. 1.000 kr.,
du forsikrer
• Huslejeforsikring – Opgradering til
din a-kasse
Få 6.000 kr. eller 10.000 kr./md. oveni
dagpengene. Det koster hhv. 234 kr. og
390 kr./md.
Du kan kontakte os på 63 13 85 50 eller
skrive til os via Mit Frie.
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JURIDISK

Offentligt ansat?
Sådan forhandler du løn

Hvordan er du stillet, når du ikke er medlem af den overenskomstbærende fagforening,
og hvordan forløber processen, når dine lokale løntillæg skal forhandles?
AF RUNE HENNEBERG, ADVOKAT I FRIE

P

å det offentlige område består
lønnen af to dele: en centralt
fastsat grundløn, der er dikteret af overenskomsten og lokalt
forhandlede tillæg (Ny Løn),
der tildeles af din leder. Det er en klar og
ufravigelig betingelse, at selv om du ikke
er medlem af den overenskomstbærende
fagforening, må det ikke have betydning
for, om du kan få lokale løntillæg eller tillæggenes størrelse.

Alle skal orienteres

Få hjælp hos Frie
Som medlem af Frie hjælper vi dig gerne
med at udarbejde en god og solid lønindstilling, som din leder skal tage med i
betragtning, når der forhandles om lokale
løntillæg.
Vi oplever desværre stadig, at nogle ledere
ikke er bekendte med, at en lønindstilling,
der ikke kommer fra tillidsrepræsentanten,
skal behandles på akkurat samme måde
som de øvrige lønindstillinger. Det sker på
trods af, at Højesteret har gjort det meget

Forud for de årlige lønforhandlinger på
offentlige virksomheder er det din leders
ansvar, at alle ansatte orienteres om
tidspunktet for forhandlingerne og om,
hvornår lønindstillinger senest skal være
modtaget af lederen. På nogle arbejdspladser sker orienteringen via tillidsrepræsentanten for den overenskomstbærende
fagforening, men det er i sidste ende lederens ansvar, at alle bliver informeret.
Ledelsen kan vælge at udarbejde et oplæg
inden lønforhandlingerne, hvor det fastsættes, hvilke kriterier der i særlig grad vil
blive lagt vægt på under årets lønforhandlinger. Hvis der er lavet sådan et oplæg, har
du ret til at få det udleveret – også selvom
du ikke er medlem af den overenskomstbærende fagforening.
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Kontakt Frie, hvis du ønsker hjælp
i forbindelse med lønforhandling
eller til at udarbejde en lønindstilling.

klart i en afgørelse fra 1997 i en sag, som
Frie førte på vegne af et medlem.
Du er velkommen til at rette henvendelse
til Frie, hvis du ønsker bistand i forbindelse
med de lokale lønforhandlinger. Inden du
kontakter os, må du meget gerne få din
leder til at oplyse om fristen for at indlevere din lønindstilling og bede din leder om
at udlevere det til dig, hvis der er udarbejdet et skriftligt oplæg til årets lønforhandlinger. Så er vi bedst muligt klædt på til at
hjælpe dig godt videre i forhandlingen. n

A-KASSE

Efterlønsmøder foråret 2020
Kom til fyraftensmøde om efterløn og bliv klogere på dine muligheder.
AF AF VIVI B. ARNOLDUS, CHEFKONSULENT I A-KASSEN

V

i giver dig et godt overblik over
efterlønnen og dine muligheder
for at bruge den. På møderne er
der afsat god tid til, at du kan få
svar på netop det, du har brug for.
Mødet henvender sig primært til medlemmer, som er tæt på efterlønsalderen.

•

Hvordan pensioner opgøres og modregnes i efterlønnen

MØDEDATOER:

•

Den skattefri præmie.

By

Dato

Odense

Torsdag - 16.04.20

Vejen

Mandag - 20.04.20

På mødet kan du høre mere om:

Der vil være kaffe/te, sandwich og vand.

Aalborg

Mandag - 27.04.20

Aarhus

Mandag - 27.04.20

•

For at kunne deltage, skal du være medlem
af a-kassen, og du har mulighed for at tage
en kollega eller ledsager med.

Ringsted

Torsdag - 30.04.20

•

•

Hvornår og hvorfor skal du have et
efterlønsbevis
Hvornår kan det bedst betale sig at gå
på efterløn
Udskydelsesreglen

Møderne foregår efter arbejdstid, kl. 17.00
til 19.30.

Du tilmelder dig på frie.dk under "Medlemstilbud." n

København K Mandag - 04.05.20
Passer mødedatoerne ikke med din kalender, så er der en ny møderække i oktober.
Se mere på frie.dk/medlemstilbud.
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SENIORPENSION

Ny seniorpension kan
give flere muligheder
Selv om de politiske tiltag er gode, vil det
være kommunernes håndtering af den nye
seniorpension, der vil afgøre, om du får
bedre vilkår, når du er nedslidt og tæt på
folkepensionen.
AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

I

samfundet er der en grundlæggende holdning til, at
folk skal kompenseres på forskellig vis, hvis de ikke
længere kan passe deres fuldtidsarbejde på grund
af deres helbred. Folk, der ikke kan arbejde, skal ikke
arbejde, men samtidig skal de jo have noget at leve af,
forklarer Richard Laurenborg, der er socialrådgiver i juridisk
afdeling hos Frie.
– Det har gennem årene vist sig at være meget vanskeligt at blive tilkendt førtidspension, og vi har set mange
frustrerede mennesker i medierne, der har følt, at kommunerne mest har forsøgt at holde dem hen i lange, opslidende udredningsforløb i stedet for at træffe en konkret
afgørelse om bevilling.
På trods af et forsøg på at forbedre mulighederne med
seniorførtidspensionen, der trådte i kraft i 2014, er der
ikke mange, der er kommet gennem kommunernes nåleøje og har fået bevillingen.

Betingelser for seniorpension:
• Man skal have mindre end 6 år til folkepensionsalderen
• Man skal have haft fuldtidsbeskæftigelse i mindst 20-25 år
• Man skal have en ugentlig arbejdsevne på højst 15 timer i det erhverv,
som man senest har haft.
Fra 2021 tager en ny enhed under ATP/Udbetaling Danmark sig af sagsbehandlingen, så man, med politikernes ord, undgår, at der bliver kommunale
forskelle i behandlingen af borgerne.
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Nu hedder det seniorpension
Nu har regeringen sammen med mange af de blå partier
vedtaget en ny form for tidligere tilbagetrækning fra
arbejdsmarkedet for de mange nedslidte. Derfor er seniorførtidspension fra årsskiftet blevet erstattet af en seniorpension, der tilsyneladende er meget lempeligere.

Betingelser for seniorpension:
Et af de uklare punkter i betingelserne er det sidste punkt
(se skema) omkring vurdering af arbejdsevnen, fortæller
Richard Laurenborg:
– Hvem skal vurdere den? Skal det være kommunen, eller
skal arbejdsevnen baseres på lægelige udsagn. Holdningen
blandt forligspartierne er, at man ikke skal ”slæbes” gennem jobafklaringsforløb i kommunen, men at en afgørelse
skal baseres på eksisterende lægelige udtalelser. Det
vil være kommunen, der skal beskrive arbejdsevnen, og
det skal ske i samarbejde med borger og evt. arbejdsgiver. Dette princip med lægens afgørende udsagn bryder
med kommunernes aktuelle holdning, som er at lægen
kan udtale sig om de helbredsmæssige forhold, og at det
er kommunen, der ved bedst omkring beskrivelse af en
arbejdsevne.

Flere muligheder for enten fleksjob eller seniorpension
I snitfladen mellem fleksjob og seniorpension vil der være
den forskel, at ved seniorpension skal man vurderes i forhold til arbejdsevnen i det sidste job, som man havde/har,
og om arbejdsevnen i det job er mindre end 15 timer om
ugen. Ved fleksjob skal man vurderes i forhold til det samlede arbejdsmarked, altså teoretisk alle mulige jobs, og om
arbejdsevnen er væsentlig nedsat i alle erhverv. Så der kan
potentielt blive tale om, at en del personer både kan være
omfattet af reglerne for fleksjob og reglerne for seniorpension og kan vælge mellem de to muligheder.
For fleksjobbere med en ugentlig arbejdstid på 15 timer
eller mindre, vil der ikke være de store vanskeligheder
men for nogle af de andre grupper vil det være svært at
vurdere ud fra lægelige oplysninger, om man kan arbejde
13,14,15,16 eller 17 timer om ugen. Det kommende år vil så
vise, hvordan kommunerne tackler deres opgave, og om
seniorpensionen får sin tiltænkte plads, som en reel mulighed for de sygdomsramte eller nedslidte seniorer.
– Alt i alt virker det som om, at politikernes intentioner
er gode, men det bliver kommunernes daglige administration af ordningen, der vil afgøre, om ordningen giver bedre
muligheder for den nedslidte senior, fastslår Richard
Laurenborg. n

Betingelser for ny seniorpension
sammenlignet med den gamle
seniorførtidspension:
Mindre end

6

Mindst

20-25

• Mindre end 6 år til folkepensionsalderen.
Før årsskiftet skulle man have
mindre end 5 år til folkepensionsalderen – nu bliver det
mindre end 6 år.
• Fuldtidsbeskæftigelse i mindst
20-25 år.

Der gælder de samme regler som før.
• Ugentlig arbejdsevne på max.
15 timer om ugen.

Ugentlig
arbejdsevne
på max.

Før skulle man have en ugentlig
arbejdsevne på omkring max
4 timer om ugen i ”ethvert job”
for at kunne komme i betragtning, mens man ved
seniorpension kun skal vurderes i forhold til det sidste job, som man har haft, og altså kan opnå seniorpension ved en max. ugentlig
arbejdstid på op til 15 timer
om ugen.

15

Richard Laurenborg er socialrådgiver i juridisk afdeling hos
Frie og er ekspert i det rummelige arbejdsmarked.

Kontakt os på 63 13 85 50, hvis du har spørgsmål
omkring din situation, og om du har mulighed for
at gå på seniorpension.
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Stig Rossen og Michael Svendsen underholdte de mere end 100 oplagte medlemmer, der var mødt frem i Vejle og Roskilde.

Kick Off 2020 med arbejdsglæde på programmet

Et spændende 2020 blev
skudt godt i gang, da over
100 medlemmer deltog i
Kick Off om arbejdsglæde
i Vejle og Roskilde i starten
af det nye år.

AF TINA MAEGAARD, KURSUSKOORDINATOR I MEDLEMSAKTIVITETER

Der var lagt op til en festlig og underholdende aften i Vejle og Roskilde, da de
mange glade medlemmer ankom. De fik
udleveret en goodiebag med det nye kursusprogram for 2020, så medlemmerne
kunne lade sig inspirere af de mange tilbud om kurser og arrangementer for det
kommende år, mens de fik serveret sandwich og drikkelse, inden aftenens første
oplægsholder indtog scenen.

Ansvar og god karma
Michael Svendsen er en humoristisk og
energisk foredragsholder, der har prøvet
mangt og meget på det danske arbejdsmarked. Oprindeligt er Michael konservatorieuddannet – og han startede sit
Kick Off 2020 bød bl.a. på bobler og kransekage i pausen.

oplæg med en trommesolo, bl.a. Safri
Duos ”Played a live”. Så var alle friske og
klar til oplægget. Michael fortalte om ”Den
forandringsparate arbejdsplads” og gik i
dybden med, hvor vigtigt det er, at medarbejderen selv tager ansvar og sender
en god karma ud til både kollegaer, samarbejdspartnere og chefer.
Efter pausen, hvor medlemmerne
kunne nyde de serverede bobler og tilhørende kransekage, kaffe og te, blev det
tid til næste oplæg med Stig Rossen.

Slå automatpiloten fra
Stig Rossen har været kendt på den danske teaterscene siden 1988, og i hans
oplæg ”Livet skal ikke leves på automatpilot” fortalte han, hvordan det havde
været for ham selv at falde i den fælde.
Medlemmerne fik et personligt indblik
i, hvor let det er at komme til at hoppe
ombord i automatpiloten – og hvad Stig
Rossen gør for at sikre, at det ikke sker
igen.
Der var stor begejstring blandt medlemmerne, da Frie takkede af sidst på aftenen. Selv om enkelte mente, at oplæggene havde været lidt lange, var der bred
enighed om, at det havde været en dejlig,
opløftende aften med gode indspark. n
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DEMOKRATI

Erhverv: Seniorkonsulent hos Elbek & Vejrup A/S
Alder: 55 år
Fritidsinteresser: Ferie og at skrive rejsedagbøger
By: Sdr. Felding

Hvad elsker du at bruge tid på?
Jeg elsker at bruge masser af tid til ferier – tid, hvor
jeg primært kan være sammen med min kone.
For rigtig mange år siden startede jeg med at skrive
primært rejsedagbøger og har lavet 61 dagbøger + en
thaiguide, som i 2019 blev til en rejse-hjemmeside.

Mød Kaj Heydt
Bestyrelsesmedlem i Region
Midtjylland Vest

Har du et ønske for fremtiden?
Jeg ønsker, pensionsalderen bliver sat ned, så jeg får
mere tid til alt det, jeg brænder for, og at vi kan få
flere medlemmer til at deltage i Fries regionale arrangementer, som jeg mener har en meget høj kvalitet.
Hvorfor har du valgt at lægge kræfter i regionsbestyrelsen?
Jeg meldte mig ind i dengang ”Sammenslutningen af
Firma-Funktionærer” (SFF) i 1986 – kun afbrudt af
1½ år, hvor jeg skulle skifte fagforening – grundet
noget pensionsfnidder hos PFA og jobskifte. Efter
de 1½ år kom jeg tilbage. Og for 4 år siden var det så
endelig tid til, at jeg tog et ansvar. En sidegevinst ved
bestyrelsesarbejdet var at møde de øvrige regioners
bestyrelsesmedlemmer, som jeg er kommet til at
kende rigtig godt.
Hvad har været din største succes?
En af mine største succeser var et møde i Esbjerg
den 28. august 1996, hvor jeg mødte min kone,
som kommer fra Thailand. Der var straks kærlighed
i luften, og samme år den 5. oktober blev vi gift og
kan ”snart” fejre sølvbryllup. Det er det, der kendetegner mig: Træf en beslutning – det er måske ikke
altid den rigtige beslutning, men livet fortsætter,
og dengang traf jeg i hvert fald den helt rigtige
beslutning.
Hvad var det bedste ved det sidste arrangement,
I har afholdt?
Jeg kan ikke fremhæve et arrangement, der har
været bedre end andre. Jeg er glad for alle vores
arrangementer.
Vi ser frem til et spændende 2020 med endnu
flere arrangementer. n

Frie 01 • 2020

|

45

HJERNEBRUD

20

ORGANER

GÅPÅMOD

SØDT
TILBEHØR

MØN

HANK

BOR

EVIGE

BERØMT
FORDMODEL

FRANKRIG

SALATOST

IBLAND

SANGE

1

BERETTIGELSEN

SMADRET
GENIET

BAKKEKAM

.

.

ARTIKEL
VERTIKALE
FLUGTVEJE

BIORD

METAL- FORÅRSBÅND
(HUSDEL) BEBUDER

NORD

ROBE

REX

REJSE

RADIOER

GENOMTAGELSE
HÆLDES
FORENE

HYLDE
BAGEMASSER

2

BØRSUDTRYK

SPILDTE
.

METER
BJERGSIDE

VIN

LITER

FLY

RASK

KNURRE

MORAL

DREJNINGERNE

INDRØMMET

HOVEDDEL

BESIDDE

KIGGE

HÆLDTE

RÆKKE
FREM

KNIKSET
CIRKEL

4
DRENGENAVN

DRÅBE

SPANIEN

GIVE
BRYST

.

ROOIBOS
FILOSOF

MERE

IKKE
ENS

FRANSK
FAR

CIRKA

LUFTLAGENE

KALIUM

REKLAME

3

BJERGARTEN

TRÆFFET

LOKKEMADEN

KLAGE

HØVDING

MUSKELSANS

REAUMUR

TRÆKKER SIG
SAMMEN

KABEL

HOTELRUMMENE

TALORD

KID
SOLGUD

GLOSER

KREBSDYRET

AFSNIT

CITRUSFRUGT

DAMP

VANDOMRÅDET

IRAKISK
MØNTENHED

STIFT

5

ODIN OG
THOR

SKAR EN
LISTE
MUSELYD

6

STØRRELSE

RETNING
PIGENAVN

KAN GENDANNES

KERAMIK

HANDLING

LØBE
VIRUSSYGDOM

HEJSE
OP
STRAFFE

SÅGAR

EFTERORD
FJOLLET

MINDSKEDE
SEJL

GÅ PÅ

BEKLÆDNING

MODERNISMEN

SPIDS

9

RELIGIØST FORSVAR

FRYSE

BABY

RAM

PAR

8

7

PLADSER
PRØVE
FORBILLEDE

VIA
FUGL

FISK
MUSIKUDGIVELSE

REM

MARKER

INSTRUMENT

FORTELT
GRINER

.

ENGELSK
ØL

VIND
TYSKLAND

SMIDE
VÆK

STEDORD

FURE
RASKE

TYDET

VIND

SUPERGAVEKORT

BLODSUGER

TEGN
TEKST I
BREVFORM

10

VOKAL
STRYGERE

11

Send løsningen på krydsordet til krydsord@frie.dk og vind SuperGavekort
Indsend løsningen inden den 14. april 2020, og vær med i lodtrækningen om 500 kr. Vinderen får direkte besked.
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Ferieglæder
med Happydays
Som medlem af Frie får du helt op til 300 kr. i rabat pr.
person på udvalgte ophold, når du booker din kør-selvferie med Happydays. De tilbyder spændende rejser til
dig, der elsker at køre på ferie på egen hånd i Europa.

KØR SELV-FERIE

FIND

RABATTERNE
ONLINE PÅ
FRIE.DK

Ved Mosels bred
Hotel Weinhaus Fuhrmann
i Sydtyskland
5 overnatninger m.m.
Nyd fristelserne fra hotellets eget konditori, den store terrasse ved floden og en
perlerække af udflugter til vinbyerne i et
af verdens smukkeste flodlandskaber.
Find din pris og se hele tilbuddet på
frie.dk

Ferie i Mols Bjerge
Hotel Fuglsøcentret på Djursland
Snup fx 2 nætter inkl. morgenbuffet,
2-retters middage/buffet og fri adgang
til boldbaner m.m.

Eksklusiv alpeferie
Hotel Alpenkrone i Filzmoos, Østrig
7 overnatninger m.m.
Denne lille perle af et hotel ligger midt i
Salzburgerlands maleriske naturkulisse,
hvor den skaldede bjergtop Bischofsmütze står som et smukt vartegn over
grønne sætere og skove. Hotellet er et
klassisk østrigsk hotel med både wellnessafdeling og swimmingpool, og I bliver
modtaget med ægte østrigsk gæstfrihed,
god mad og fine faciliteter.
Find din pris og se hele tilbuddet på
frie.dk

Normalpris 949,-. Din pris 799,Mulighed for 3, 4 og 5 nætter
i sommerperioden.

Log ind på frie.dk og få alle detaljer
om de mange attraktive ferieophold
hos Happydays via linket, som du finder
under medlemstilbud. Booker du din
rejse via linket, er du automatisk sikret
medlemsrabatten.

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

