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Indtil for få år siden var Huxi Bach for-
holdsvist fri til at arbejde på den måde, 
han synes bedst om, og arbejdet var altid 
med hjemme. Men for to år siden kom 
hans tvillinger til verden. Og nu er der 
andre smoothies i madpakken.
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“Den næste generation vil i fremtiden få et rigere liv.
Ikke nødvendigvis økonomisk, men de vil få et rigere liv,

fordi de vil have mere af det, man ikke kan købe for penge.
De vil komme til at holde flere pauser gennem livet i stedet for 
at gå på pension. De unge har set forældre knokle på arbejdet
og blive stressede. Hvorfor skulle jeg det, spørger vores børn."

Anne Skare
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Medarbejderne løber stærkt og er ved at nå
deres breaking point, mener fremtidsforsker 
Anne Skare. Derfor tror hun på, at vi kommer
til at se en bevægelse fra mere til bedre.
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Er din karriereplanlægning ikke mere end 
kaffesnak med venner og familie? Vil du 
lykkes med at planlægge din karriere og 
tage hånd om det gode arbejdsliv, kræver 
det en strategisk indsats. Få gode råd fra 
eksperten Marie Hyltén-Cavallius.
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Hvordan skaber du

balance i arbejdslivet?
Vi har spurgt seks tilfældige 

danskere, som vi mødte på gaden.
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PETER
MYGIND
– Lever du det gode liv?

GRATIS 
webinar

Et foredrag, der handler om at få sit arbejdsliv til
at hænge sammen med det gode liv – og omvendt.

Det er ikke altid let, men det er vigtigt. 

Kom med den 3. december 2020 fra kl. 19.30 - 20.30.

Læs mere og tilmeld dig på frie.dk.

Oplev Peter Mygind helt gratis på dette online
foredrag om social ansvarlighed.

https://www.frie.dk/medlemstilbud/kurserfyraftensmoeder/peter-mygind-lever-du-det-gode-liv/?a=9ac53380-3bc0-4c74-a229-346849245ce9


LEDER

“

V

Kære læser
AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

I dette nummer af Magasin Frie har vi spurgt nogle kloge mennesker, hvordan fremtidens ar-
bejdsliv kommer til at se ud, og hvordan vi skal klare de krav og udfordringer, der følger med. 
Det er der kommet nogle ret spændende artikler ud af.
Maria Skovbjerg Henriksen
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“

ille du nogle gange ønske, at du 
kunne se ind i fremtiden?

I dette nummer af Magasin Frie får 
du faktisk chancen for et lille smug-

kig, når vi i magasinets tema tager pulsen 
på arbejdslivet. Vi har nemlig spurgt nogle 
kloge mennesker om, hvordan fremtidens 
arbejdsliv kommer til at se ud, og hvordan 
vi skal klare de krav og udfordringer, der 
følger med. Det er der kommet nogle ret 
spændende artikler ud af.

Mennesket i fokus
Du kan bl.a. møde futuristen Anne Skare, 
som tror på, at vi er i gang med en bevæ-
gelse fra mere til bedre. Vi vil ikke have 
flere ting, vi vil have bedre ting. Vi vil ikke 
nødvendigvis have mere i løn, vi vil have et 
bedre arbejdsliv. Det er den menneskelige 
trivsel, der træder frem som et af de vig-
tigste parametre i horisonten, og det gæl-
der ifølge toplederrådgiver Louise Orbesen 
også på ledelsesgangene. Fremtidens leder 
forstår og anerkender, hvad det vil sige at 
være menneske og forholder sig til sine 
medarbejdere på den måde. Menneskelig 

intelligens bliver en værdifuld ressource. 
Det gælder både ledere og medarbejdere.

Vi har også talt med Marianne Norbye de 
Paoli, som bl.a. har skrevet bogen: Styrk din 
coping power. Vi dykker ned i, hvad der skal 
til for at klare en stressende hverdag og an-
melder også hendes bog.

Er du kørt fast?
Vi giver dig fire trin til at komme videre i 
karrieren, hvis du er kørt fast. Det er er-
hvervscoach Marie Hyltén-Cavallius, der 
guider dig i din karriereudvikling, og hvis 
du bliver fanget af Maries tilgang til et 
meningsfuldt arbejdsliv, kan du som med-
lem også tage på workshop med hende 
i november. Det, og meget mere, kan du 
læse om inde i magasinet.

Du kan også møde Emil og Torben. De er 
levende eksempler på at turde tage pulsen 
på arbejdslivet og møde de konsekvenser, 
der følger med, når man vælger et arbejds-
liv i balance.  n

God fornøjelse med Magasin Frie.

LEDER
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ormand Finn D. Aalestrup var spændt på det første 
samlede delegeretmøde for både fagforeningen Frie, 
A-kassen Frie og foreningen DANA for selvstændige:
– Der var en god stemning og interesse på tværs 
af lønmodtagere og selvstændige og håndsprit og 
mundbind til alle.

Kampvalg om bestyrelsesposterne
Der var stor interesse for bestyrelsesarbejdet, og flere kandi-
dater end der skulle vælges, og det gav kampvalg til de forskel-
lige bestyrelser i løbet af delegeretmødet. 

– Alle valgene forløb fint. Der var tæt løb om nogle af poster-
ne, så der var bestemt lidt spænding om udfaldet, fortæller 
Finn D. Aalestrup, der ser frem til samarbejdet med de nye 
bestyrelsesmedlemmer:

– De to nyvalgte til fagforeningens bestyrelse, hvoraf den 
ene også blev nyvalgt til a-kassens bestyrelse, er begge kom-
petente og engagerede. De vil bidrage med deres joberfaringer 
på et arbejdsmarked i løbende udvikling. 

Øget fokus på strategi og udvikling
Finn D. Aalestrup glæder sig over, at der både i A-kassen Frie og 
fagforeningen Frie er en stor interesse i at arbejde for en styr-
kelse af det samlede Frie:

– Det politiske fundament for både A-kassen Frie og fagfor-
eningen Frie er vigtigt i en medlemsstyret organisation, og her 
har vi fået sammensat bestyrelser, der både kan og vil sætte 
retning i form af handlekraft og nytænkning for det samlede 
Frie. Bestyrelsernes fokus er i høj grad det strategiske, hvor vi 
sigter efter en udvikling af organisationen, der er til gavn og 
glæde for både medlemmerne og den samlede organisation i 
Frie. Bestyrelserne er klar til i fællesskab at møde de udfordrin-
ger og muligheder, der løbende opstår i et stærkt konkurrence-
præget marked. Vi vil og skal udnytte de muligheder, der opstår 
og være klar til at agere som en professionel bestyrelse. Vil vil 
desuden bidrage til positionering af Frie, uanset om det er på 
foreningssiden eller i a-kassen og styrke samarbejdet mellem 
Frie og foreningen DANA.  n

F

Bestyrelsernes fokus er i høj grad det strategiske, hvor vi sigter efter 
en udvikling af organisationen, der er til gavn og glæde for både 
medlemmerne og den samlede organisation i Frie. 
Finn D. Aalestrup

“

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

Vellykket delegeretmøde gav
nye kræfter i bestyrelserne
I september blev delegeretmødet, der var udskudt pga. COVID-19, endelig afholdt. Det 
var første delegeretmøde efter fusionen mellem A-kassen Frie og A-kassen DANA og 
gav flere nye ansigter til bestyrelserne.
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Frie
I fagforeningen Frie blev Finn D. Aalestrup gen-
valgt som formand, og Marianne Norman Jensen, 
Fyn, Lena B. Jørgensen, Hovedstaden, Anker 
Christiansen, Nordsjælland og Solvejg Korsgaard, 
Sjælland blev alle genvalgt til fagforeningens 
Fries bestyrelse.

Nyvalg til bestyrelsen i fagforeningen Frie blev 
Lone Mørk, Nordjylland og Kaj Heydt, Midtjylland 
Vest.

A-kassen Frie
I a-kassen blev Finn D. Aalestrup genvalgt som
formand, og Marianne Normann Jensen, Fyn,
Bernt Nielsen, Fyn, Lena B. Jørgensen, Hoved-
staden, Bjarne Hansen, Hovedstaden samt Jesper 
G. Mogensen, Midtjylland Vest blev genvalgt til 
a-kassens bestyrelse.

Nyvalgt til a-kassens bestyrelse blev Lone Mørk
fra Nordjylland.

DANA
Bestyrelsen i foreningen DANA består af
Bjarne K. Hansen som formand og Jesper G. 
Mogensen, næstformand. Bernt Nielsen,
Pernille Plambeck og Thomas Bratbøl Nielsen,
der er nyvalgt til bestyrelsen.

Mød de nye bestyrelser:

https://www.frie.dk/kontakt/regioner-og-bestyrelser/
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KORT NYT

Gode kollegaer og worklife balance er 
vigtigst, når danskerne søger job
Hvad er vigtigst for dig, næste 
gang du søger nyt job?

Ifølge Ballisagers kandidat-
analyse fra 2020 er worklife 
balance og løn på 2. og 3. plad-
sen. Gode kolleger er stadig 
det vigtigste for flest.

Kilde: Ballisagers kandidatanalyse 2020

Jeg får gode kollegaer  45 %  38 %

Der er fleksible arbejdstider og work/life balance  29 %  36 %

Lønnen er god  36 %  32 %

Jeg får en god chef  33 %  27 %

Jeg får mulighed for at blive dygtigere  28 %  22 %

Jeg får mulighed for at have indflydelse  19 %  18 %

Der er sikkerhed i jobbet  20 %  18 %

Virksomheden har gode værdier, der efterleves  15 %  13 %

Virksomheden udretter noget meningsfuldt for samfundet  13 %  10 %

Jeg får mulighed for at avancere  9 %  7 %

Virksomheden har et godt brand/omdømme  5 %  5 %

Virksomheden producerer kvalitetsprodukter  5 %  4 %

  2019  2020

Hvad er vigtigst for dig, næste gang du søger nyt job?
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 Kilde: Ibc.dk

For at du kan blive endnu mere effektiv, er to-do-listen et fan-
tastisk værktøj til at skabe mere struktur i din hverdag.

Her får du 6 gode råd til, hvordan du får styr på alle dine 
opgaver:

 Prioritér opgaverne – ikke kun efter, hvad der haster, 
men prioritér, hvad der er vigtigt.

 Bryd dine opgaver op, så de kan løses på højst 1 time 
og gerne på 25 minutter. 

 Skriv din liste i bydeform – når du kan det, er din opga-
ve mere overskuelig.

 
 Brug 10 minutter på at skrive din to-do-liste – hver dag. 

 Sæt deadlines for dine opgaver.

 Hav din liste lige ved hånden, imens du arbejder.
 

Digitale to-do-lister 
Mange foretrækker to-do-lister med pen og papir, men er du 
mere til en digital løsning, så prøv fx at tjekke de to apps any.do 
og todoist.com ud.

6  tips til den
ultimative
to-do-liste

Er du mester i overspringshandlinger? Eller bliver 
du måske stresset, fordi du altid ender med at 
løse dine opgaver lige før deadline? Så er du ikke 
alene!

1.

Vil du gerne træne din evne til at klare 
alle de udfordringer, der møder dig i en 
travl hverdag, så er bogen ”Styrk din 
coping power – Fra stress til trivsel” 
måske noget for dig.

Her sætter forfatter Marianne Norbye 
de Paoli fokus på de strategier, du kan benytte, når du føler dig 
presset, så du undgår, at det sætter sig i kroppen og vokser sig 
større. Det er svært at kontrollere de ydre stresspåvirkninger, vi 
bliver udsat for både i arbejdslivet og derhjemme, men med den 
rette indsigt kan vi lære at kontrollere, hvordan vi reagerer på 
presset og på den måde styrke vores mentale sundhed.

Ineffektiv eller effektiv coping?
I bogen finder du, udover en række gode forklarende illustra-
tioner, mange konkrete eksempler på, hvordan en copingstra-
tegi kan se ud. Der kan nemlig både være negative og positive 
copingstrategier. En god copingstrategi kan fx være både fysisk, 
social eller forløsende. Alt det får du eksempler på i bogen, og 
dermed får du også nogle konkrete stressreducerende værk-
tøjer til at klare livets mange udfordringer, uanset om de er
store eller små. 

Er det psykologiske aspekt af coping power noget, du gerne vil 
fordybe dig mere i, kunne bogen med fordel have været mere 
omfangsrig. Men som et fint og overskueligt indblik i, hvad der 
sker i os som mennesker, når vi bliver udfordret til grænsen
– og hvad vi kan gøre ved det – fungerer bogen godt.

Bogen som læringsværktøj
I bogen får du både øvelser og forskellige refleksionspauser 
undervejs, hvor du kan svare på en række spørgsmål og få lejlig-
hed til at sætte dig og din personlighed og dine reaktionsmøn-
stre i perspektiv i forhold til bogens vinkel.

Marianne Norbye de Paoli er uddannet inden for psykologi og HR 
og har skrevet flere bøger om emnerne stress, mental sundhed 
og trivsel. Læs mere i artiklen her i Magasin Frie på næste side.

Anmeldt af Maria Skovbjerg Henriksen

Styrk din coping power
– Fra stress til trivsel
Forfatter: Marianne Norbye de Paoli
Forlag: BoD
Pris: Paperback 149 kr./e-bog 79 kr.

Boganmeldelse:

2.

3.

4.
5.
6.



10  |  Frie 03  •  2020

Hvor god er du til at håndtere livet?
TEMA  •  TAG PULSEN PÅ ARBEJDSLIVET

Din evne til at håndtere situationer – også kaldet coping – har indflydelse på, hvordan du 
har det. Derfor er det vigtigt at være god til at cope, og det kan heldigvis læres, fortæller 
Marianne Norbye de Paoli. 

D
AF ANDERS BIRCH BREUNING, CONTEXT MEDIA

in chef giver dig en stor opgave, som du ikke har erfa-
ring med. Begynder du straks at planlægge og finde 
tid? Ser du det som en mulighed for at imponere din 
chef og blive dygtigere? Eller tænker du, at det helt 
sikkert går galt? Måske trækker du bare på skuldrene 

og ignorerer den? Det afhænger af dine copingstrategier.
– Coping dækker over, hvordan man overkommer og håndte-

rer livets skift – hvilke strategier man handler og tænker ud fra. 
Det er en kompetence, som man bruger hver dag til at håndtere 
alle situationer, og den hænger sammen med ens trivsel, siger 
Marianne Norbye de Paoli, som har skrevet bøger og holder 
foredrag om coping og som driver NORBYE, der er en konsu-
lentvirksomhed med fokus på stress og trivsel.

Ikke alle strategier er lige gode
Effektive copingstrategier er med til at sikre vores trivsel, mens 
ineffektive strategier kan medvirke til mistrivsel eller ligefrem 
stress. 

– Får man feedback fra sin chef, der siger, at det var fint, men 
at det og det kunne være bedre, er én copingstrategi at se 
det som en hjælp og huske det næste gang. Det er en effektiv 
strategi. En ineffektiv strategi er at fokusere på, at det ikke var 
godt nok og blive ved med at have det i baghovedet, hvor det 
kan lede til selvkritik eller tankemylder, siger Marianne Norbye 
de Paoli.

Det kan også være, at ens copingstrategi er at trusselsmini-
mere udfordringen ved fx at arbejde mere eller lade som om, 
det ikke spiller nogen rolle. 

– Mange er også gode til at handle for at gøre noget ved en 
situation, men dårlige til at håndtere følelsesdelen, hvilket også 
er ineffektiv coping, siger Marianne Norbye de Paoli. 

Bedre coping starter med bevidsthed
Det er vigtigt med velfungerende strategier. Især i en tid, hvor 
der bliver stillet store krav til vores coping-evner med kon-

Marianne Norbye de Paoli driver NORBYE, 
som er en konsulentvirksomhed med fokus 
på stress og trivsel. Hun har skrevet flere 
bøger og holder foredrag om coping.

Læs anmeldelsen af Marianne Norbye de 
Paolis nye bog, Styrk din coping power,
på side 9.
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Problemløsning (effektivt)
Du forsøger at tage kontrol ved
at gøre noget aktivt ved situa-
tionen. Fx handler du løsnings-
orienteret, uddelegerer ansvar
og opgaver eller omprioriterer.

Positiv vurdering (effektivt)
Du fokuserer på det positive i 
situationen. Fx har du en op-
muntrende indre dialog, du
accepterer og tilgiver eller
ser efter skjulte muligheder.

Trusselsminimering (både 
effektivt og ineffektivt)
Du minimerer betydningen af
situationen. Fx bruger du humor, 
siger pyt, anerkender, at ting er 
uden for din kontrol, oversprings-
handler, ignorerer eller dulmer
med mere arbejde, mad eller TV.

Negativ vurdering
(ineffektivt)

Du fokuserer på de negative
aspekter ved situationen.
Fx forventer du det værste.

Copingstrategier kan inddeles i fire. 
Brug dem til at identificere dels dine 
strategier, dels hvilke du med fordel 
kan udvikle.

stante forandringer, og hvor man skal forholde sig til snart sagt 
alt på sociale medier. 

– Vil man forbedre sin coping, skal man øve sig i at anvende 
mange effektive strategier. Det starter med, at man er bevidst 
om, hvilke strategier man typisk anvender, og om der er andre, 
man skal øve sig i, siger Marianne Norbye de Paoli.

Det er også en god idé at give sine tankemønstre et service-
eftersyn, for tænker man negativt, hæmmer det ens coping.

Fire gode spørgsmål til god coping
– Der er også fire effektive spørgsmål, man kan bruge til at 
håndtere en situation: Hvad du kan forandre fx ved at uddele-
gere eller omprioritere? Hvad du kan undgå ved at sætte græn-
ser eller sige fra? Hvad du kan tilpasse ved din egen adfærd eller 
strategier? Og er der noget, du ikke kan gøre noget ved og må 
acceptere? Ved at tage stilling til de spørgsmål, træffer man 
bevidste valg og fravalg, der hjælper med at håndtere situa-
tionen effektivt, understreger Marianne Norbye de Paoli.  n

1

2

3

4
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DU BLIVER DIN 

EGEN CHEF

Om Louise Orbesen 
Louise Orbesen rådgiver top-
ledere og har mere end 20 
års erfaring med ledelse og 
strategi i større organisatio-
ner. Siden 2010 har Louise 
arbejdet med strategi- og 
topledelsesrådgivning i virk-
somheder som Vestas, Mærsk 
og Deloitte. De senere år har 
hun fokuseret på fremtidens 
lederskab og skriver desuden 
ledelsesklummer, holder fore-
drag og står bag to ledelses-
netværk.

Læs mere på leading-
humans.com.

I
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ænk på den dårligste chef, 
du har haft: Hvad gjorde 
han eller hun, som virkelig 
demotiverede dig? Tænk 
derefter på din bedste 
chef: Hvad gjorde vedkom-
mende, som gjorde dig 
engageret og glad?

– Jeg har stillet det 
spørgsmål hundrede gange. Ikke én har 
svaret, at det handlede om, at chefen var 
fagligt dårlig eller dygtig. Alle svar har 
drejet sig om, hvordan man bliver set på 
og behandlet som menneske, forklarer 
Louise Orbesen.

Hun er stifter og indehaver af Leading 
Humans og arbejder med udvikling af 
ledelse og strategi hos store virksomhe-
der som Sydbank og Vestas. Ikke alene 
er det tilbagevendende svar på ovenstå-
ende spørgsmål en kilde til konsulentvirk-
somhedens navn – det er også essensen 
af det, som hun kalder fremtidens leder.

– Når jeg taler om fremtidens leder, 
taler jeg om en ny type af leder. Den type 
leder, der har succes i dag, er ikke den 
type af leder, som får succes i fremtiden, 
fastslår Louise Orbesen og fortsætter:

– Som leder har det altid været relevant 
at være god til mennesker. Men det, der 
sker nu, er, at der kommer en ny slags 
ledere, som leder på et dybere plan. De 
forstår vitterligt, hvad det vil sige at være 

menneske og forholder sig til deres med-
arbejdere på den måde. Det handler om 
menneskelig intelligens.

Den lyttende leder
Louise Orbesen uddyber ved at tage 
udgangspunkt i en teori, som fordeler 
voksne mennesker i tre faser, som de kan 
være i og bevæge sig videre fra:

Cirka halvdelen er i den første fase. De 
er gode teamplayers og gode til at følge 
en strategi. De har et ydre kompas, hvilket 
vil sige, at de lytter meget til, hvad andre 
siger og synes. Især når de bliver presset. 
De er gode til at afkode, hvilken kultur 
de er i, og hvad der forventes af dem for 
at passe ind. De er typisk medarbejdere, 
men det kan også være ledere.

I næste og midterste fase finder vi stort 
set alle de ledere, som virksomhederne 
har i dag. De er mennesker med et indre 
kompas. Når de bliver presset, lytter de til, 
hvad de selv tror. De er analytisk skarpe, 
og modvind gør dem kun stærkere.

De sidste fem procent i den sidste og 
øverste fase er ledere, der ikke ser sig 
selv som nogle der skal lede, men som 
nogle der stiller spørgsmål. Det er en type 
af ledere, som er oprigtigt interesserede 
i andre mennesker og deres perspektiver 
og derfor ser ting i en form for multi-
perspektiv – og ved, at vejen frem for 
virksomheden findes i summen af de per-
spektiver. Den type ledere vil der komme 
flere af. Det er fremtidens leder.

– Hvis jeg skal illustrere det med to per-
soner, kommer nutidens stærke leder ind 
ad døren og fylder meget i rummet. Det 
er en spændende og inspirerende person, 
som giver lyst til at være med på vedkom-
mendes team. Fremtidens leder kommer 
derimod ind i rummet og sætter sig og 
lytter. Måske endda uden at sige noget i 
starten. Det gør, at der sker noget i rum-

T
Sig farvel til din nuværende leder. Fremtidens leder forstår dig som menneske og giver dig 
tillid og frihed til at gøre, hvad du vil, når du vil, og hvor du vil, fastslår Louise Orbesen.

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

met. Man kan mærke, at det er nemmere 
at tale sammen, og at det, man siger, er 
klogere. Man bygger noget sammen, siger 
Louise Orbesen og tilføjer:

– Hvor nutidens leder lærer for at lede, 
leder fremtidens leder for at lære. Det er 
den type ledere, vi har brug for i en ver-
den, som bliver stadig mere kompleks, og 
som består af mange kulturer, holdninger, 
baggrunde, uddannelser og overbevisnin-
ger. Ledere, der ikke ser kompleksitet som 
et nødvendigt onde, men som en kæmpe 
mulighed.

Kræver mere af medarbejderne
Men det er samtidig en udvikling, som 
kræver mere af medarbejderne. Det 
skærper kravet til ansvarlighed hos den 
enkelte – at alle beslutninger bliver taget 
til virksomhedens bedste og understøtter 
dens formål.

– Ligesom lederne skal flytte sig, skal 
medarbejderne også. Der bliver behov for 
flere, som lytter til sit indre i stedet for sit 
ydre kompas og tager hurtige beslutnin-
ger. Fail fast, learn fast. Det har nogle ikke 
lyst til. I hvert fald møder jeg af og til mod-
stand og arme over kors, når jeg holder 
foredrag om det for medarbejdere, siger 
Louise Orbesen.

Ifølge hende handler noget af mod-
standen om, at det kræver selvindsigt. At 
man bliver nødt til at arbejde med sig selv 
og forstå, hvem man er som menneske for 
at trives med nye roller og muligheder.

– Jo bedre man forstår sig selv, desto 
bedre forstår man andre, og desto bedre 
kan vi opbygge arbejdspladser baseret på 
tillid. Ellers ser man enhver handling og 
forandring, som noget man skal beskytte 
sig mod. Det er ikke kun lederne, som 
skal blive bedre til at forstå mennesker. 
Det skal medarbejderne også. Og på den 
måde kommer vi til at se mindre og mindre 
forskel på at være leder og medarbejder, 
understreger Louise Orbesen.  n

“Den type leder, der har
succes i dag, er ikke
den type af leder, som
får succes i fremtiden.
Louise Orbesen 
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Tidligere havde jeg ingen forpligtelser, 
og jeg kunne gøre, som jeg havde lyst 
til, men efter at have fået børn har det  
tvunget mig til at koncentrere min ind-
sats ,siger Huxi Bach.
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urné med 60 forestillinger i hele landet. En serie 
af ugentlige satireprogrammer på DR. Flere år 
med ugentlige radioprogrammer ved siden af. 
Det er ikke ligefrem stabilitet, der præger tv-   
og radiovært og satiriker Huxi Bachs arbejdsliv. 
Lige nu er efteråret proppet med optrædener 
med hans nye onemanshow, mens hele foråret 
er blankt i kalenderen. Og det passer ham fak-
tisk rigtigt godt. 

– Nu har jeg været selvstændig i 10 år, men før det var jeg  
10 år på DR med et fast arbejde, og jeg kan godt lide, at det 
kommer mere i bølger. Jeg trives med at arbejde op mod noget 
og så fyre kanonen af. Men når man arbejder på den måde, 
kræver det, at man kan puste ud bagefter, og at man har en 
forstående kone, siger Huxi Bach, der har tvillinger på to år.  

– Jeg tror, det hænger sammen med, at jeg er bange for at 
sidde i det samme job for længe. Mange trives med et fast job, 
men jeg kan godt lide balancen mellem at lave tv- og radiopro-
grammer og shows – jeg trives med variationen, siger han. 

T
Dødsensalvorligt sjovt
Også på scenen, og når Huxi Bach toner frem på skærmen, er 
der tale om en balance. For rollen som satiriker kræver, at han 
skal være sjov, men ofte om noget ganske alvorligt. Publikum 
forventer noget substans og alvorlige emner, og det forventer 
han også af sig selv. Derfor kan emner som politik, sundhedssy-
stemet, krænkelseskultur og racisme sagtens være på tapetet. 

– Det er dødsensalvorlige emner, men der er ikke noget mod-
sætningsforhold mellem dem og at gøre det sjovt. Man kan 
sagtens formidle noget alvorligt på en sjov måde, og ofte går 
det renere ind. Drivkraften for det, jeg tager fat i, er min egen 
indignation. Jeg hører eller oplever noget, der er helt absurd, 
hvor jeg tænker, at al sund fornuft er forsvundet, og jeg kan 
tage mig selv i at blive enormt frustreret. Så kan det være ren 
terapi at bruge det til noget og lette sit hjerte på scenen og få 
fred med det – fx har jeg talt meget om klimaet tidligere, og det 
er der næsten ikke noget om i det nye show. Nu er det en anden 
indignation. Men det skal være sjovt, og det kan man gøre på 
mange måder, siger Huxi Bach. »

VANEMENNESKE MED

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

Rollen som far gav satiriker og tv-vært Huxi Bach en 
helt anden puls i et arbejdsliv, der er fuld af variation

og bølger, og som bliver opvejet af en base, hvor
tingene står på deres faste pladser. 

ARBEJDSLIV
VARIERET
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» Fra altid til 8-16
Indtil for få år siden var Huxi Bach for-
holdsvist fri til at arbejde på den måde, 
han synes bedst om. Det vil sige det 
meste af tiden, eller i hvert fald nøjag-
tigt i de timer på døgnet, der passede 
ham, og arbejdet var altid med hjemme. 

– I mange år var jeg i princippet altid     
på arbejde. Jeg kunne altid få en god idé 
og sætte mig ned og skrive lidt på det.  
Det har alle dage fungeret for mig at 
arbejde på den måde, også fordi jeg er 
så heldig, at jeg holder meget af mit ar-
bejde, siger han. 

Men for to år siden kom hans tvillinger til 
verden. Og nu er der andre smoothies i 
madpakken.

– Når man får børn ind i sådan et ar-

bejdsliv, skal man til at prioritere ret 
voldsomt, for man har meget, meget 
mindre tid. Man finder også ud af, om 
man er disciplineret eller ej i forhold til 
arbejde. Jeg er heldigvis ret disciplineret, 
og det bliver man nødt til at være, når 
det skal fungere. Man er også nødt til at 
organisere sig og have faste rammer for 
ens arbejdstid. Og så skal man lade være 
med at arbejde uden for den tilrettelagte 
arbejdstid – det har været noget af det 
sværeste for mig. Ubevidst har jeg sikkert 
arbejdet for meget tidligere, fordi jeg ikke 
kunne lade være, så der har helt sikkert 
været noget sundt i at arbejde mindre og 
sige ja til færre ting. Men jeg skulle lige 
lære at prioritere, siger Huxi Bach. 

Bedre til at arbejde takket være børn
På trods af at der var tale om en arbejds-
metode, der var solidt funderet, kom det 

forholdsvist nemt til Huxi Bach at lave 
arbejdsdagen mere børnevenlig. 

– Det skyldes helt sikkert, at jeg grund-
læggende gerne vil bruge tid med mine 
børn. Men jeg har også et arbejdsliv, der 
i nogle perioder trækker veksler på min 
kone, og der skal også være en balance i 
forhold til hendes karriere og liv. Så efter 
en intens periode tager jeg rorpinden der-
hjemme, siger Huxi Bach. 

– Det fede er, at det er noget, jeg har 
lyst til at prioritere. Jeg siger stadig ja til 
det, jeg har lyst til i forhold til arbejde, og 
så handler det om at finde ud af, hvordan 
jeg får disciplineret min egen indsats, så 
det kan lykkes. Det er en udfordring, men 
det bliver man bedre til at håndtere, siger 
Huxi Bach. 

NYE TIDER
Tvillinger, kønsidentitet(er), Postnord, den nye regering og coronavirus – det er 
nogle af de emner, som Huxi Bach tager op i sit onemanshow ‘Nye Tider’, som 
han optræder med lige nu. Showet havde premiere i september og kommer 
rundt i hele landet.

Læs mere på huxibach.dk.

“

HUXI BACH …
… 42 år og radio- og tv-vært samt sati-
riker. Han debuterede på skærmen 
i 2002 som vært på musikprogram-
met Boogie på DR. Efterfølgende har 
han medvirket i en række radio- og 
tv-programmer. I 2012 lavede han 
sit første onemanshow, som siden 
er blevet fulgt op af tre andre shows 
med turné i hele landet. Han turnerer 
lige nu med sit femte show med titlen 
‘Nye Tider’. 

I

Jeg er ikke typen, der ommøblerer, niks! Alting står, hvor det plejer. Der er 
noget rart ved at komme hjem til et sted, hvor alting er, som det plejer.
Huxi Bach 
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Det er ikke, fordi han bedre kan lide de 
rammer og den puls, hans arbejdsliv har 
fået nu i forhold til tidligere. Det er bare 
anderledes. 

– Tidligere havde jeg ingen forpligtelser, 
og jeg kunne gøre, som jeg havde lyst til, 
så jeg kunne sagtens lave oversprings-
handlinger, og jeg havde meget spildtid. 
At have børn har tvunget mig til at kon-
centrere min indsats og mit arbejde, og 
der er ingen tvivl om, at jeg er blevet 
bedre til at arbejde, siger han. 

Ikke typen der ommøblerer
Med et så varierende arbejdsliv kunne 
man forledes til at tro, at der i alle aspek-
ter i Huxi Bachs tilværelse er variation og 
nye ting hele tiden. Sådan er det ikke. 

– Jeg har altid haft det sådan, at jeg skal 
have et sted, hvor der er roligt – en base, 
der er balancepunktet i mit liv. Det er der, 
jeg springer ud fra og svømmer tilbage 
til, og det betyder enormt meget for mig. 
Jeg er lidt en tryghedsnarkoman og satser 
ikke alt på et bræt, og det er vigtigt for 
mig at have en tryg havn. Har jeg ikke det, 
bliver jeg stresset, og det fungerer slet 
ikke uden, siger han. 

Det gælder både rent fysisk, at tingene 
er de samme, men også psykisk på den 
måde, at han ved, at der er velkendte 
ansigter, når han kommer hjem. 

– Det handler om udligning. Jeg kan godt 
lide at have et foranderligt arbejdsliv, og 
derfor skal der også være noget uforan-

derligt. Hjemme skal der være noget, der 
altid er det samme. Ellers ville der blive for 
meget variation, og jeg ville fare vild. Før 
vi flyttede i hus, boede jeg i den samme 
lejlighed i 15 år. Jeg er nok et rutine- eller 
vanemenneske. Jeg spiste den samme 
morgenmad i 15 år, og jeg gjorde altid de 
samme ting – det trives jeg enormt godt 
i. Jeg er ikke typen, der ommøblerer, niks! 
Alting står, hvor det plejer. Når man er 
afsted på turné, bestemmer man ikke 
selv, hvor man kører hen, hvor man sover, 
eller hvad man spiser. Der er noget rart 
ved at komme hjem til et sted, hvor alting 
er, som det plejer. Det kan jeg enormt godt 
lide, siger Huxi Bach.  n
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Jeg har altid haft det 
sådan, at jeg skal have 
et sted, hvor der er 
roligt – en base, der 
er balancepunktet i 
mit liv. Det er der, jeg 
springer ud fra og 
svømmer tilbage til, 
siger Huxi Bach.
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Jeg oplevede, hvordan arbejds-
presset steg, kolleger fik stress,
og patienter ikke fik den behand-
ling, de burde. Det havde jeg
svært ved at se mig selv i på sigt.
Emil Hofdahl 

“

Balancen blev skabt på forhånd
Man kan lave prognoser for mange ting. Også for balancen i sit arbejdsliv. Det gjorde
Emil Hofdahl – og tog konsekvensen.

an du lide, hvad du ser, når du 
hæver blikket og ser frem? Det 
kunne 35-årige Emil Hofdahl 
og hustruen Maria ikke. I 2009 
var Emil Hofdahl uddannet som 

sygeplejerske og begyndte at arbejde 
på Bispebjerg Hospital, mens hustruen 
arbejdede som radiograf på Herlev 
Hospital.

– Det var i de år, hvor der var mange 
nedskæringer. Jeg oplevede, hvordan 
arbejdspresset steg, kolleger fik stress, 
og patienter ikke fik den behandling, de 
burde. Det havde jeg svært ved at se mig 
selv i på sigt, siger Emil Hofdahl.

Men det var familielivet, som var den af-
gørende faktor.

– Vores venner begyndte at få børn, 
og flere af vores vennepar arbejdede 
begge i sundhedssektoren med skiftende 
arbejdstider og lange vagter. Af og til hjalp 

vi dem med at passe børnene, siger Emil 
Hofdahl og fortsætter:

– Sådan tegnede vores familieliv også 
til at blive. Det ønskede vi ikke.

Lagde en plan
Emil og Maria havde mange samtaler om, 
hvilket liv de ønskede at leve med hinan-
den, og de børn, som de planlagde at få. 
Hvad deres prioriteter var, og hvad det 
ville kræve at opnå dem. Konklusionen 
var, at familielivet er en kerneværdi for 
dem – og at de uddannelser og job, som 
de havde, ikke ville give det familieliv. 
Derfor lagde de en plan. Emil Hofdahl 
læste videre, blev kandidat i sundheds-
forskning og har i dag et job som projekt-
leder i en medicinalvirksomhed, og Maria 
uddannede sig til talehørekonsulent og 
har et job i Roskilde Kommune. I studieti-
den fik de Laura, som siden har fået føl-
geskab af lillebror Sigurd. 

Økonomisk fravalg
For nylig flyttede de fra andelslejligheden 
i København til et hus i Lejre og har ifølge 
Emil Hofdahl præcis det arbejds- og fami-
lieliv, som de ønskede sig. Arbejdstiden 
er stabil, og der er masser af fleksibilitet 
med hjemmearbejdsdage etc.

– Det var år med økonomiske fravalg, 
da vi var på SU igen, selvom jeg supple-
rede med vagter som sygeplejerske. Men 
det har været det hele værd, siger Emil 
Hofdahl og fortsætter:

– Flere af vores venner har nu samme 
overvejelser om job- eller brancheskift, 
men jo længere man venter, desto svære-
re bliver det, fordi man har etableret sig. 
Desuden er det en fordel at tage beslut-
ningen tidligt i livet, fordi man så stadig 
kan nå at gøre karriere inden for sit nye 
arbejdsområde.   n

K
AF SØREN FREDERIKSEN, CONTEXT MEDIA
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Træet trak i Torben
En passion for træ gav Torben Klausen en helt anden 
arbejdsdag med mental frihed, personlig tilfredsstillelse, 
balance og arbejdsglæde.

mere end 35 år har Torben Klausen 
været kørende sælger, mellemleder, 
produktchef og det meste derimel-
lem på området for pneumatik og 
hydraulik til industrien. Men nu står 

han på gulvet i trælasten i Bauhaus og 
rådgiver om træ og stumper til snart sagt 
alle projekter.

– Jeg har altid haft en passion for træ, 
lavet meget selv og hjulpet alle i min om-
gangskreds med deres gør-det-selv-pro-
jekter. Samtidig havde jeg et job, hvor der 
var meget skrivebordsarbejde, og hvor jeg 
ikke befandt mig godt med mine kolleger. 
Jeg havde tænkt over at lave noget andet, 
så da jeg blev opsagt på grund af corona, 
var der ikke langt til handling, og jeg søg-
te og fik et job i Bauhaus, siger Torben 
Klausen, der er 61 år.  

Stor mental frihed
Det medførte store forandringer. Beløbet 
på lønsedlen blev groft sagt halveret. Han 
går også flere skridt på en dag end nogen-
sinde før.

– Det er ekstremt anderledes i forhold 
til mit tidligere job. Bl.a. er det meget mere 
fysisk, og timerne er anderledes, men 
jeg er glad, både når jeg kommer hjem, 
og når jeg går på arbejde. Det er lang tid 
siden, jeg har haft det sådan, siger Torben 
Klausen. 

Som salgsingeniør var der pres på for at 
møde salgsbudgetter, og det næste pro-
jekt lurede altid i baghovedet. Også når 
han havde fri. 

– Når jeg kommer hjem i dag, er jeg til-
freds, og jeg behøver ikke tænke mere på 
mit arbejde. Det giver en enorm mental 
frihed, siger han. 

Aldrig fået så meget ros
Den lavere løn betyder, at han har skiftet 
til en mindre bil. Men han føler ikke, at han 
mangler noget.

– Jeg havde ikke søgt jobbet, hvis jeg var 
yngre, for det er ikke just højtlønnet. Men 
penge er ikke alt, og med min alder har jeg 
ikke det største forbrug. Og så giver det 
noget andet at prøve noget helt nyt. Jeg 
har en viden om kvalitet, om hvor man kan 
gå på kompromis, og hvilke dele man skal 
bruge til forskellige projekter, som er god 
for især yngre kunder. Det er enormt til-
fredsstillende at hjælpe dem og give dem 
den ekstra service, og det er en fordel, at 
jeg er en moden herre i den forbindelse. 
Jeg har i hvert fald aldrig fået så meget 
ros som nu. Det er en god følelse, siger 
Torben Klausen.  n

I

Jeg er glad, når jeg
går på arbejde. Det 
er lang tid siden, jeg
har haft det sådan.
Torben Klausen

“
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Kontakt os
Overvejer du også et karriereskift?
Så kontakt Frie på 63 13 85 50 og
få professionel karrieresparring.

I
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Coronakrisen har skabt et større behov for, at medarbejdere arbejder hjemme. Men kender 
du egentlig reglerne for en hjemmearbejdsplads’ indretning – og gør din arbejdsgiver?

Kender du reglerne for din hjemmearbejdsplads?
TEMA  •  TAG PULSEN PÅ ARBEJDSLIVET

AF OLE ØSTERGAARD, JURIDISK CHEF I FRIE • ILLUSTRATION: MARCK FINK

rbejder du hjemme mere end i 
gennemsnit en dag om ugen,  
gælder arbejdsmiljøloven også, 
når du arbejder hjemme.
Det betyder bl.a., at arbejdsgive-

ren skal sørge for, i samarbejde med dig, 
at arbejdsforholdene i hjemmet er sikker-
heds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. 

Indretning af hjemmearbejdspladsen
Din hjemmearbejdsplads skal indrettes, 
så arbejdet kan udføres forsvarligt. Det 
kan bl.a. betyde, at du i en ekstraordinær 
situation som med COVID-19 kan tage din 
normale kontorstol med hjem til hjemme-
arbejdspladsen, så du har mulighed for at 
sidde ordentligt og minimere eventuelle 
gener ved den ændrede arbejdsplads. 

Det er ikke en ret at have et hæve-/sænke 
bord, så du kan ikke forlange at få dit ar-
bejdsbord med hjem. Men på den anden 
side skal det bord, du sidder ved, opfylde 
arbejdsmiljølovens krav. Arbejdstilsynets 
vejledning om emnet siger bl.a. at:

 

Det betyder i praksis, at eksempelvis dit 
spisebord sandsynligvis ikke lever op til 
kravene, og at et hæve-/sænke bord der-
for kan være den eneste rigtige løsning, 
for at bordet kan tilpasses dig.

Hvem betaler?
Det helt klare udgangspunkt er, at det er 
din arbejdsgiver, der skal betale for ind-
retningen af hjemmearbejdspladsen, hvis 
det er din arbejdsgivers ønske, at du ar-
bejder hjemmefra. Hvis det er dit eget øn-
ske, kan løsningen blive, at du selv betaler. 
I så fald kan du muligvis få fradrag for ud-
giften. Under alle omstændigheder skal 
der være en dialog med din arbejdsgiver 
og arbejdsmiljøorganisationen på din ar-
bejdsplads om emnet.

Skærmarbejde
Hvis din arbejdsdag primært består af at 
sidde bag en computerskærm, skal place-
ringen af skærmen og kunstige lyskilder 
koordineres, så generende blænding og 
reflekser minimeres.

A
 ”Hjemmearbejdspladsen skal have 
passende inventar, så arbejdet kan 
udføres forsvarligt. Det betyder 
bl.a., at inventaret skal passe til 
den ansatte, der bruger det.”
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Kender du reglerne for din hjemmearbejdsplads?

Reglerne om arbejde ved en skærm bety-
der ifølge Arbejdstilsynet:

• At der skal være tilstrækkelig plads til 
hensigtsmæssige arbejdsstillinger og 
bevægelser

• At der gælder særlige regler for ar-
bejdsbord, arbejdsstol, skærm, indlæs-
ningsudstyr, programmer, belysning 
m.m.

• At den ansatte har ret til at få under-
søgt syn og øjne

• At den ansatte har ret til specielle syns-
 korrigerende hjælpemidler, hvis en 

synsundersøgelse viser, at det er nød-
vendigt

• At arbejdsgiveren skal sørge for at 
tilrettelægge arbejdet ved skærmen, 
så det regelmæssigt bliver afbrudt af 
andet arbejde eller pauser.

Hvis du sidder ved en skærm, skal der fx 
være tilstrækkeligt med plads til, at du 
kan bevæge dig på forskellige måder, så 
din arbejdsstilling ikke bliver låst.

Du har også ret til at få undersøgt syn
og øjne, og hvis der er behov for det,
kan  du få specielle synskorrigerende 
hjælpemidler. 

Svært at håndhæve regler derhjemme
I praksis kan Arbejdstilsynet ikke hånd-
hæve reglerne om arbejdsmiljø i private 
hjem. Derfor er det vigtigt, at du og din 
arbejdsgiver finder en løsning, der får 
tingene til at fungere – særligt i den her 
ekstraordinære tid, hvor mange bliver 
bedt om at arbejde hjemme.

Kontakt os
Kontakt Frie på 63 13 85 50, hvis du 
har spørgsmål til indretning af din 
hjemmearbejdsplads og dine ret-
tigheder i den forbindelse.

I
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Skab den 
retning
i din
karriere, 
som giver 
mening
for dig
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er det vigtigt først at spørge sig selv: Hvad er det, der betyder 
noget for mit liv, og hvilke værdier er min tilværelse bygget op 
omkring? Det er store spørgsmål at svare på, men der er ingen 
vej udenom! For det er sådan, vi kan mærke, hvad der er godt 
og rigtigt for os. Karriereplanlægning handler i virkeligheden 
om at turde stille sig selv de konfronterende spørgsmål, der 
sætter tilværelsen på spidsen. Vi skal simpelthen trække den 
indre eksistensfilosof op af hatten, så vi kan bevæge os op 
over hverdagen og ind i ”helikopteren”, og det kan godt være 
lidt svært til en start. Men når først vi ved, hvad der er vigtigt, 
så får vi alt det andet lidt foræret, fortæller Marie Hyltén-
Cavallius

Har du en 5-års plan?
Alting går hurtigt i dag, og af samme årsag tror Marie Hyltén-
Cavallius heller ikke på forkromede 20-års karriereplaner, hvor 
alt er fastlagt, for livet former sig sjældent præcist, som vi 
havde tænkt det. Men derfor kan det alligevel være en god idé 
fx at lave en 5-års plan med rum til forandring. Det kan være 
rigtig nyttigt at have en ramme, bare man ikke laver planen og 
så lægger den ned i skuffen og regner med, det kommer til at 
ske. Det skal være karriereplanlægning med løbende vedlige-
hold, som hun kalder det:

– Mange klienter kommer først i min praksis, når de 
er topfrustrerede over deres arbejdsliv. Den ene dag 
har taget den anden, og pludselig har de siddet alt for 
længe i et arbejde, de slet ikke kan genkende sig selv 
i. De har måske fået børn, er blevet skilt, eller er bare 
blevet overhalet af hverdagen og har glemt deres 
livsværdier på vejen. De har glemt at afsætte tid til at 
reflektere over, hvad de egentlig har lyst til, hvor de 
får deres energi fra, hvad der motiverer dem og skaber 
glæde og inspiration. De er klatret jævnt op ad kar-
rierestigen og har fået flotte titler og anerkendelse, 
men pludselig finder de ud af, at karrierestigen står                 
op ad den helt forkerte mur.

Vores arbejdsliv er langt. Alligevel er det sjældent, at vi tillader os at reflektere over, om 
vi egentlig er på vej det rigtige sted hen. Det gælder både retningen for vores karriere, 
arbejdsopgaver og vores trivsel generelt. Marie Hyltén-Cavallius guider dig i, hvordan stra-
tegisk karriereudvikling kan få dig derhen, hvor du helst vil være.

i bruger rigtig mange af vores vågne timer på at gå 
på arbejde, og vi har et hav af karriereveje at gå. 
Spørgsmålet er bare, hvilken der er rigtig. Ifølge er-
hvervscoach Marie Hyltén-Cavallius har det moderne 
arbejdsliv taget en drejning, hvor vi ikke længere kan 

bruge det traditionelle billede på en karrierestige, der kun går 
opad.

– I dag er der mange forskellige veje at gå, og det terræn, vi 
forsøger at navigere i, kræver i højere grad, at vi skifter stigen 
ud med et indre værdikompas. Vi kan ikke længere forudse, 
hvordan karrieren kommer til at forme sig frem til pensionen. 
Derfor kan karriereplanlægning være et værktøj, der hjælper 
os med at skabe livskvalitet, motivation og arbejdsglæde.

Er der plads til dine værdier?
Det afgørende for, om du har den rigtige retning på dit arbejds-
liv, er om du kan bringe dine værdier i spil på arbejde. Ellers 
koster det på trivslen. Derfor forsøger Marie Hyltén-Cavallius 
at skifte billedet af karrierestigen ud med et værdikompas, når 
hendes klienter søger rådgivning:

– Mange af mine klienter har en forestilling om, at karriere-
planlægning primært handler om at sætte mål – at vi sætter os 
ned og laver en detaljeret 5-års plan. Men for at de kan nå i mål, 

V

I
Om Marie Hyltén-Cavallius

Cand.scient.soc. i arbejdspsykologi og uddannet erhvervscoach. Marie har 
etableret virksomheden TRIVSEL I ARBEJDSLIV, som tilbyder karrierecoa-
ching, stresshåndtering, workshops og retreats. Hun har i en årrække arbej-
det som HR-konsulent i flere større danske virksomheder. Marie underviser 
også i yoga og MBSR (Mindfulnessbaseret stressreduktion).

»
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Gør det, der er rigtigt for dig
Pointen er, at vi faktisk kan have stor ind-
flydelse på, hvordan vi former vores frem-
tid, hvis vi tør tage aktivt stilling til valg, 
prioriteringer og mål i arbejdslivet. Det har 
Marie Hyltén-Cavallius også oplevet på 
egen krop.

– Jeg vidste meget tidligt i min karriere, 
at jeg ville beskæftige mig med udvikling 
i arbejdslivet og brændte for at arbejde 
med ledertræning og medarbejderud-
vikling. Derfor blev jeg ansat i en stor 
virksomhed, hvor jeg fik mulighed for at 
arbejde med lige netop det. Problemet 
var bare, at jeg hverken var motiveret 
eller glad, når jeg gik på arbejde. Der gik 
flere år, før jeg fandt ud af, at det var 
rammerne, den var gal med. Jeg befandt 
mig ikke godt med en 8-16 hverdag og at 
være en del af en stor virksomhed på en 
strategisk arena, hvor jeg til dagligt skulle 
”spille mine kort”. Jeg blev med tiden både 
trist og modløs, fordi det stred imod mine 
indre værdier. Det, jeg fandt ud af, var, at 
frihed og autonomi var vigtigt for både 
min arbejdsmæssige udvikling og mit liv 
som helhed. For andre kan tryghed og 
stabilitet være afgørende værdier, og så 
kan netop de rammer, jeg befandt mig i, 
være de helt rigtige. Vi har alle forskellige 
præferencer for, hvordan vi motiveres og 
udvikler os i arbejdslivet. Derfor er det så 
vigtigt at nå ind til vores livsværdier, for 
hvis vi ikke har kontakt med dem, trives vi 
ikke.  n

TRIN I DIN KARRIEREPLANLÆGNING,
HVIS DU ER KØRT FAST I JOBBET:4

1 Afsæt tid til at skabe foran-
dringen. Det er ikke nok kun 
at tale sporadisk med venner 
og familie. Få hjælp til at finde 
ind til, hvad et godt arbejdsliv 
er for dig.

Læs mere og tilmeld dig på frie.dk

»

Marie Hyltén-Cavallius guider
dig her, hvordan du kan komme
videre med din karrereudvikling
og dit job.

KOM MED PÅ WORKSHOP
Find vejen til et meningsfuldt arbejdsliv med strategisk karriereplanlægning.

Workshoppen varer 3 timer (kl. 17.00-20.00). Der er stadig ledige pladser i  hhv. 
Odense den 05.11.20 og Aarhus den 19.11.20.

Som medlem af fagforeningen kan du tage en kollega/ledsager med til med-
lemspris. (75 kr. pr. person).

Læs mere og tilmeld dig på frie.dk

https://www.frie.dk/medlemstilbud/kurserfyraftensmoeder/strategisk-karriereplanlaegning-vejen-til-et-meningsfuldt-arbejdsliv/?a=249ee929-6e24-4dda-a28b-4ec01f71fa47
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TRIN I DIN KARRIEREPLANLÆGNING,
HVIS DU ER KØRT FAST I JOBBET:

2

4
3

Forhold dig til begrebet kar-
riere: Hvad forstår jeg ved kar-
riere, og hvad er det konkret, jeg 
vil udvikle? For nogle er det for-
bundet med materiel velstand og 
forfremmelse, mens det for andre 
kan være at komme i dybden og 
specialisere sig. 

Nu er du klar til arbejde med målsætning og handlingsplan. Hvilke overordnede mål kunne du 
godt tænke dig at sætte for din karriere, og hvilken tidsramme er realistisk? Det afgørende spørgs-
mål er her: Hvad skal der til for at nå dine mål? Når hvert delmål står klart, kan du begynde at arbejde 
dig ned på handlingsniveau: Hvornår skal du gøre hvad?

Forsøg at være så konkret som muligt, så du sikrer, at din karriereplanlægning bevæger sig fra den 
helt overordnede værdiafklaring til en klart defineret målsætning med konkrete handleanvisninger.

Bliv skarp på, hvad det er, du plan-
lægger hen imod og find ind til dine 
kerneværdier. Hvis det er svært at finde 
svar, kan du måske se lidt tilbage på dit liv og stille
dig selv spørgsmålet: Hvornår har jeg været allermest 
motiveret i mit liv og hvorfor?
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Det havde mange af vores kandidater brug for, da Danmark lukkede ned i marts 2020 grun-
det COVID-19. Med ét var vilkårene på arbejdsmarkedet nemlig ændret både nationalt og 
globalt, og det krævede derfor nye metoder og tilgange at finde frem til et nyt job. 

Hjælp til lønsikrede i coronatid
kræver nytænkning

Når vi bliver tvunget til at arbejde i et nyt format som Skype og telefoniske møder, udvikler vi 
automatisk nogle nye færdigheder. Kropssproget indsnævres, og jeg blev langt mere bevidst 
om brugen af min stemme, der nu mestrer mange nye nuancer. 
Karriererådgiver Dorthe Jensen

“

N
AF HENRIETTE LØWE-MADSEN, UDVIKLINGSKONSULENT, LØNSIKRING

år man er opsagt eller ledig, er målet naturligvis at 
finde et nyt job. Processen er ofte forbundet med 
usikkerhed og utryghed, fordi man aldrig ved, hvornår 
det vil lykkedes. Man gør alt, hvad man kan – søger job, 
holder gang i netværk, laver opslag på sociale medier 

osv. Troen på et nyt job svandt ind hos mange kandidater, da 
arbejdsmarkedet pludselig blev udfordret på en måde, vi aldrig 
har oplevet før. 

En personlig sparringspartner
Hos FF Forsikring troede vi alligevel på, at det var muligt for 
vores kandidater at finde et nyt job – trods de ændrede vilkår. 
Når man har en lønsikring hos FF Forsikring, er man automa-
tisk sikret hjælp til jobsøgning, samtaletræning, coaching og 
støtte i en ledighedssituation, og man har sin egen personlige 
karriererådgiver i hele processen. Vi oplevede, at mange kan-
didater havde brug for sparring og støtte til, at det stadig var 
muligt, og at det stadig gav mening at blive ved med at søge 
jobs.

”Må vi stadig mødes?”
Under normale omstændigheder er en del af karriererådgiv-
ningen, at vores kandidater løbende mødes fysisk med kar-
riererådgiveren. Ofte kan en kandidat have brug for at tale om 
svære ting i forbindelse med at have mistet sit job, og det fy-
siske møde giver tryghed og skaber tillid mellem kandidat og 
rådgiver.

Men for at undgå smitteeksponering besluttede vi hurtigt at 
erstatte de fysiske møder med telefon- og Skypemøder, og vi 
var meget spændte på, hvordan denne nye form ville påvirke 
relationen mellem kandidaten og rådgiveren. 

Overordnet kan vi konkludere, at vores digitale tilgang i den 
personlige karriererådgivning har været en succes. Det har 
skabt en højere grad af fleksibilitet – og vores kandidater har 
på den måde hyppigere kunnet få hjælp. Dog oplevede vi, at der 
stadig er mange fordele ved det fysiske møde, da der opstår en 
anden form for tillid og nærvær, når vi sidder overfor hinanden. 



Hjælp til lønsikrede i coronatid
kræver nytænkning

Karriererådgiver Lars Ginderskov:
”Jeg forsøgte mig, som noget nyt, med webi-
narer til de ledige for at træne og inspi-
rere, og det har virket helt kanon. Helt 
vildt, hvor godt det er blevet modtaget 
og brugt. Jeg har også lavet instrukti-
onsvideoer, som er blevet lagt op på 
frie.dk.” 

Hvis du vil høre mere om dine muligheder for at 
tegne en lønsikring, er du velkommen til at skrive
til os på frie.dk eller kontakte os på 63 13 85 50.

I fremtiden vil vi benytte begge metoder og vil i højere grad 
vurdere fra gang til gang, hvad der er bedst for kandidaten. 

Nytænkning i en krisetid
Vi har også afholdt webinarer for vores kandidater om forskel-
lige emner som brug af LinkedIn, jobsøgning og motivation.
Det har været en stor succes og er en form, vi vil bruge i frem-
tiden til at kunne levere viden og inspiration til vores kandida-
ter.  

COVID-19 situationen har for de fleste virksomheder krævet 
hurtige tilpasninger og udvikling af processer. Og det har be-
stemt også været tilfældet hos os. Vi blev tvunget til at tænke 
nyt og lynhurtigt tilpasse os situationen for at kunne håndtere 
de helt ekstraordinære med mange kandidater, som pludselig 
mistede deres job. Vi er stolte af vores kandidater, fordi det, 
på trods af de helt usædvanlige forhold, som COVID-19 udsat-
te og fortsat udsætter arbejdsmarkedet for, er lykkedes for 
rigtig mange at finde nyt job – også i en krisetid.  n

Karriererådgiver Dorthe Jensen: 
”Når vi bliver tvunget til at arbejde i et nyt 
format som Skype og telefoniske møder, 
udvikler vi automatisk nogle nye fær-
digheder. Kropssproget indsnævres, og 
jeg blev langt mere bevidst om brugen 
af min stemme, der nu mestrer mange 
nye nuancer. Jeg spørger også ofte ind 
til, om det jeg siger giver mening, da jeg 
ikke, som ved et fysisk møde, kan afkode 
kropssproget. Jeg italesætter ved opstart af en 
ny kandidat, at jeg godt ved, at jeg via telefonen skal 
vinde deres tillid, og det kan være grænseoverskri-
dende for dem – den indledning skaber hurtigt en mere 
uformel dialog.”
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UNGE

Kender du en, som
lige er startet på en
ungdomsuddannelse?
Så husk at fortælle om Fries GRATIS
medlemskab for studerende.

Hvis dine børn eller andre i din omgangskreds er gået i gang 
med en ungdomsuddannelse, fx HHX, HTX, EUX, EUD eller 
STX, kan du nu sikre dem gratis medlemskab af Frie.

Mange unge har et studejob ved siden af uddannelsen. Med 
et gratis medlemskab af Frie er der hjælp at hente, hvis der 
opstår problemer på jobbet. Vores dygtige jurister og advo-
kater sidder klar til at hjælpe dem på lige fod med vores beta-
lende medlemmer. Det kan fx være manglende udbetaling af 
feriepenge, ret til løn under sygdom, gennemgang af ansæt-
telseskontrakten etc.

Et gratis medlemskab under uddannelsen giver også ret til 
ansøgningshjælp, samtaletræning, karriererådgivning, del-
tagelse i kurser og arrangementer samt en lang række rabat-
aftaler.

Kontakt os
Ring til os på 63 13 86 50 og hør mere om et gratis medlem-
skab af Frie.

På frie.dk kan du også læse om Bianca, der blev medlem af Frie 
som 16-årig og fik juridisk hjælp, da hun blev syg, og arbejds-
giveren undlod at betale løn under sygdommen.

 

GRATIS
MEDLEMSKAB

UNDER
UDDANNELSE

https://www.frie.dk/studerende/
https://www.frie.dk/medlemmerne-fortaeller/bianca/
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Fremtidens arbejdsliv: Hellere bedre end mere

i skal lidt tilbage i tiden for at 
forstå den bevægelse, der sker 
nu og i fremtiden, hvis du spørger 
futuristen Anne Skare. Tilbage 
til dengang, hvor det ”at holde 

hjulene i gang” var løsningen på alle vores 
problemer:

– Vores forældre er vokset op med, at 
succes handler om mere og meget. Det 
gælder om at holde hjulene i gang og 
øge produktiviteten, så vi kan få mere i 
løn og købe et parcelhus og en bil. Vi har 
arbejdsmarkedets parter, der forhandler 
for os, og så bliver alting godt til sidst! Det 
var der som sådan ikke noget galt i, men 
der er bare sket et paradigmeskift i sam-
fundet fra mere til bedre. Folk har fundet 
ud af, at de ikke bliver gladere af at leve 
længere, de bliver glade af at leve bedre. 

V
Ikke gladere af mere kaffe, men bedre 
kaffe. Vi vil ikke have flere produkter at 
vælge imellem, vi vil have bedre produk-
ter. Det samme med alt fra TV til politikere 
og løsninger. Vi vil have bedre, slår Anne 
Skare fast.

Er du på vej i spagat?
Der er bare et indbygget problem i skiftet 
fra mere til bedre – og det er, at vi endnu 
ikke har givet slip på mere, men stadig vil 
have bedre, og det betyder dobbelt op på 
rigtig mange ting, forklarer futuristen:

– Vi skal stadig gøre alt det, vores for-
ældre gjorde: Få en uddannelse og passe 
vores arbejde og blive gift og have huset 
og bilen – nu skal vi bare meget mere.   
Skal du være chef nu, skal du kunne alt 
det, en chef tidligere skulle kunne, men 

du skal også til at være empatisk, aktiv, 
visionær og kunne tale i forsamlinger og 
begå dig på sociale medier. Det samme 
med fx rengøring. For 20-30 år siden 
kunne du gøre rent, hvis du havde en 
karklud og vand og sæbe, men nu skal du 
nærmest have en uddannelse i kemisk 
krigsførsel for ikke at komme til at bruge 
alle kemikalierne forkert.

Så man skal altså kunne mere for at 
kunne det samme. Du kan forestille dig,  
at vi står med det ene ben på en bro  og 
det andet i en båd. Broen er det gamle, 
og båden er fremtiden, hvor alt skal være 
bedre. Kort sagt går vi bare mere og mere 
i spagat, og folk er jo ved at flække på 
midten, fordi vi ikke træffer en beslutning 
om, hvilken side vi vil stå på.

Så det gælder altså om at komme fra 

Få fremtidsforskerens bud på arbejdslivet, der venter os og den kommende generation. 
Hvad vil vi prioritere og hvorfor – og hvad vil det gøre ved den verden, vi lever i?

XXX

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

Den næste generation vil få et 
rigere liv. Ikke nødvendigvis øko-
nomisk, men de vil få et rigere liv, 
fordi de vil have meget mere af 
det gode, man ikke kan købe for 
penge, siger Anne Skare.

TEMA  •  TAG PULSEN PÅ ARBEJDSLIVET
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Fremtidens arbejdsliv: Hellere bedre end mere
mere til bedre, og det er nemmere sagt 
end gjort. 

–  Når vi løber så hurtigt, som vi gør nu, 
så er det også fordi, at vi ikke tør at stop-
pe op og mærke efter og tænke os om.
Vi skal nærmest ud i en livskrise, før vi
tør at ændre retning. Men jeg tror, at folk 
er ved at nå deres breaking point. Corona 
er et godt socialt eksperiment. Folk synes, 
at vi skal tilbage på sporet, ja undskyld 
mig – men så bliver det ikke mere visions-
løst!  

Når vores efterkommere sidder om
50 år og ser tilbage på, hvad der skete, 
vil de så se mennesker, der bare gik hjem 
og spist flere kulhydrater og fortsatte i 
det hamsterhjul, de var så trætte af, eller 
lavede de nogle radikale forandringer?

Er du pedel eller rebel?
Anne Skare mener, at hvis vi skal have en 
varig forandring, så skal vi stoppe med at 
være pedeller og være rebeller i stedet:

– Vi er så vant til, at vi skal vedligeholde 
og fikse, og så kommer der nok en eller 
anden superhelt og redder os. Men så 
bliver vi skuffede. Når jeg holder foredrag »

i den finansielle sektor, siger jeg til med-
arbejderne, at de er i gang med at auto-
matisere deres eget job. Det er grunden 
til, at de har travlt, for nu skal robotterne 
have nogle menneskeskabte rutiner pro-
grammeret ind, så de kan automatiseres 
for til sidst at tage over.

Så griner de lidt, men det handler jo 
om, at vi bygger vores employability op 
allerede nu, så vi ikke bare bliver fyret, når 
vi bliver overflødige på arbejdsmarkedet. 
Det gør vi alle sammen på et eller andet 
tidspunkt, hvis ikke vi følger med.

Problemet er, at vi er flokdyr, og vi vil helst 
rykke i flok. Derfor er det for svært at 
være den ensomme pioner, der skaber sin 
egen virksomhed. Det er paradoksalt, at vi 
hellere vil være i en situation, vi kan for-
udse, som er urimelig, end vi vil være i det 
modsatte. Vi vil hellere acceptere noget, 
der ikke fungerer end at teste noget af, 
som er uforudsigeligt. Igen er corona et 
godt eksempel. Digitale kommunikations-
platforme har været et genialt værktøj 
længe, men det var kun, fordi coronaen 
tvang folk til at bruge det mere aktivt, at 

de kastede sig ud i det. Det var ikke fordi, 
at det ikke var smart tidligere.

Hvad der venter os
50 år fra nu tror Anne Skare, at vi vil se 
tilbage og tænke, at vi var konforme, 
krænkelsesparate og ikke gad kæmpe for 
noget, med mindre der var penge i det. De 
fremtidige generationer vil være bedre til 
at prioritere mellem arbejde og familie.

– Vores efterkommere vil synes, vi var 
endimensionelle, ensomme og manglede 
åndelighed og spiritualitet. Den næste 
generation vil få et rigere liv. Ikke nød-
vendigvis økonomisk, men de vil få et 
rigere liv, fordi de vil have meget mere 
af det gode, man ikke kan købe for pen-
ge. Måske vil de i fremtiden komme til at 
holde pauser gennem livet i stedet for at 
gå på pension. De unge har set forældre, 
knokle på arbejdet og bliver stressede – 
hvorfor skulle jeg det, spørger vores børn.

Ifølge Anne Skare skal vi ikke lade os 
skræmme for meget, når det handler 
om krav og forventninger til fremtidens 
kompetencer. I virkeligheden er det meget 

Når vi løber så hurtigt, som vi gør nu, så er det også 
fordi, at vi ikke tør at stoppe op og mærke efter og 
tænke os om. Vi skal nærmest ud i en livskrise, før vi 
tør at ændre retning. Men jeg tror, at folk er ved at nå 
deres breaking point. 
Anne Skare 

“
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simpelt. Så længe du er et godt menne-
ske, skal det hele nok gå:

– Det, verden har brug for, er gode, dej-
lige og helt almindelige empatiske men-
nesker, som er villige til at lære og aflære. 
Dem, som nogle gange knokler og andre 
gange holder fri, men de har ikke brug 
for hele tiden at stå forrest og få ros. De 
synes faktisk også, at det er rigtig rart, 
når andre mennesker har det godt, og det 
vil de gerne bidrage til.

Det er dem, der giver mere til fælles-
skabet, end de regner med at få. De burde 
blive hyldet for ikke bare at trutte i deres 
eget horn. Dem, der lige samler blusen 
op i tøjbutikken, som en anden har smidt. 
Dem, der trøster det grimme barn med 
snot i hele hovedet og giver en krammer. 
Vi kan alle sammen godt lide de smukke 
børn, men ikke de grimme. Det er de men-
nesker – dem der ikke lader sig skræmme 
og godt lige kan klare lidt mere – vi har 
brug for.  n

»

OM ANNE SKARE:
Anne Skare er uddannet biolog og kandidat i 
statskundskab, har været medlem af Etisk 
Råd og er medforfatter på en lang række 
bøger. Hun startede sin karriere på Institut for 
Fremtidsforskning og driver nu firmaet Universal 
Futurist sammen med Henrik Good Hovgaard.

Hun har været med i DRs populære radioprogram 
’Filosoffen, forfatteren og fremtidskvinden’, og 
har været tv-vært på programmet ’NewScience’ 
på TV2 News.

I

Faglighed er godt, og dygtighed går aldrig af mode, siger Anne Skare 
- men man skal holde sig for øje ikke krampagtigt at holde fast på den 
faglighed, der var vigtig i går. Hvis man går rundt med en angst for,
om nogen har brug for én, så er det sandsynligvis rigtigt! Ingen gider 
at gå til tandlægen, der ikke har lært noget nyt siden 70erne. 

Teknologien kan supportere og støtte og guide, men det er stadig 
mennesker, der skal træffe beslutningerne, og det er det ikke alle,
der vil være gode til eller have lyst til. 

Derfor er der 5 profiler, der er gode at lægge ovenpå det, du
i forvejen kan (eller skal genopfinde forfra):  

efterspurgte profiler i fremtiden5

1
2

4

5

3

Håndværkeren
Her handler det om at kunne noget med hænderne. Det er ikke kun 
mureren, men også pædagogen, der kan skifte ble, eller sosu-hjæl-
peren, der får den ældre i bad. Papir og analyse er mindre vigtigt her. 
Håndværkeren bruger sin krop til at løse problemet.

Sælgeren
Vi skal alle sælge noget i fremtiden – om det er os selv, en dims eller 
et budskab. At kunne sælge vil få en ny status, fordi sælgeren kan 
skabe relationer og få energi (og penge) til at bevæge sig de rigtige 
steder hen. Dem, der er gode til at sælge alt det gode, de øvrige kol-
leger bidrager med, de vil blive populære. 

Oversætteren
Fordi vi bliver mere dygtige til det, vi kan, og fordi vi ved, vi skal sam-
arbejde, bliver der brug for nogen, der kan oversætte kompleksite-
ten. Det er altså ikke en oversætter i traditionel forstand, men den 
person, der kan bryde store opgaver og projekter ned i forståelige  
og spiselige bidder. Der er ikke noget mere svært og fint end at gøre 
det komplekse enkelt. 

Træneren
Det burde allerede nu være forbudt at gå i gang med en opgave uden 
først at aftale, hvilke egenskaber vi træner. Træneren coacher, pres-
ser og motiverer os til at gå den ekstra mil. Minder os om, hvorfor 
vi er her, og hvilken værdi, vi skaber. Du kan sige "Jeg vil gerne lære 
noget", og så hjælper træneren dig med at finde det bedste til dig og 
komme derhen, hvor du drømmer om. Der kommer pres på i forhold til 
hele tiden at skulle dygtiggøre os, så træneren er også den, der siger 
“kan du så komme hjem og slappe af".

Beskytteren
Det er måske i virkeligheden fremtidens leder. Den, der passer på os, 
så vi kan passe vores arbejde – og som har vores ryg, hvis vi kommer 
under angreb. Det er SFO-lederen, der tager alle trælse samtaler 
med forældre og dermed skaber max tid til kerneopgaven. Det er 
personen, der går foran og vækker helten i os og får os til at ville 
være bedre mennesker.
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Familietid, weekendarbejde, håndbold og evnen til at sige nej! Der er mange måder at skabe 
balance i arbejdslivet. Hvad gør du for at skabe balance i dit arbejdsliv?

Hvordan skaber du balance i arbejdslivet?

Nadia Jill Carver,
39 år, udbudsansvarlig
Hvad er balance i arbejdslivet for dig?
Det er, når jeg selv bestemmer, hvor 
og hvornår jeg kan løse mine arbejds-
opgaver, og at jeg kan hente børnene 
tidligt, hvis jeg vil.

Hvad gør du for at skabe balance 
i arbejdslivet?
Når man arbejder med udbud, er der 
helt naturligt nogle deadlines, som 
ikke kan flyttes, og hvor der kan 
opstå spidsbelastninger. I de stille 
perioder bruger jeg tid på at lære af 
spidsbelastningerne for at optimere 
processen. Derudover øver jeg mig i 
at gå tidligt. At det er ok, når jeg har 
knoklet i en periode. Men så kan der 
godt komme en ‘der er nok nogen, 
der går til direktørtid i dag’-kommen-
tar fra kollegerne. Det prøver jeg at 
ignorere.

Martin Nørgaard Knudsen, 44 år, service- og forhandlerudviklingschef
Hvad er balance i arbejdslivet for dig?
Det konflikter lidt. Jeg arbejder af og til hjemme om aftenen, og jeg kan også finde på at arbejde to-tre 
timer under en ferie, fordi det giver ro på. Omvendt betyder det, at jeg ikke helt slipper arbejdet, og jeg 
kan jo mærke, at det er, når jeg slipper arbejdet fuldstændig, at jeg kommer tilbage til kontoret med ny 
energi. Så jeg har ikke helt knækket koden med hensyn til balancen.

Hvad gør du for at skabe balance i arbejdslivet?
Jeg prioriterer at være sammen med min familie og være mentalt til stede, når jeg er det. Det er deres 
samvær og kærlighed, som lader mine batterier op. Samtidig er et godt helbred og motion med til at give 
overskud i en travl hverdag. Min hustru og jeg står op hver morgen, inden børnene vågner og tager et 
intensivt træningspas på 20 minutter.

Jeg tilrettelægger så vidt mu-
ligt arbejdet, så weekenderne 
er fri. Og så har jeg lært at 
sige nej, når der er for meget 
at lave. I sidste ende er det 
også mest tilfredsstillende
for alle, fordi jeg så løser op-
gaven bedst i stedet for at 
gøre noget halvt.
Rikke Dam

“
AF SØREN FREDERIKSEN, CONTEXT MEDIA

TEMA  •  TAG PULSEN PÅ ARBEJDSLIVET

Kasper Lykke Pedersen, 
28 år, Senior Manager
Hvad er balance i arbejdslivet for dig?
Det er det rette forhold mellem abej-
de og fritid. At arbejdet fylder tilpas, 
så jeg har tid til min kæreste og mine 
venner. Fleksibilitet er også med til 
at give balance. At mit arbejde ikke er 
8-16, og at jeg kan gå tidligere, hvis 
jeg vil.

Hvad gør du for at skabe balance
i arbejdslivet?
Jeg træner håndbold to gange om 
ugen og spiller kamp i weekenden. 
Håndbolden er et holdepunkt, som er 
med til at skabe balance i mit arbejds-
liv, for to aftener om ugen venter 
mine holdkammerater og trænere på 
mig – og så skal jeg hjem fra arbejdet 
i tide. Af og til lader jeg også min bær-
bare computer blive på kontoret, når 
jeg går på weekend, så jeg ikke sætter 
mig og arbejder et par timer i løbet af 
weekenden. Der er altid opgaver, men 
nogle opgaver kan vente! 



Martin Nørgaard Knudsen, 44 år, service- og forhandlerudviklingschef
Hvad er balance i arbejdslivet for dig?
Det konflikter lidt. Jeg arbejder af og til hjemme om aftenen, og jeg kan også finde på at arbejde to-tre 
timer under en ferie, fordi det giver ro på. Omvendt betyder det, at jeg ikke helt slipper arbejdet, og jeg 
kan jo mærke, at det er, når jeg slipper arbejdet fuldstændig, at jeg kommer tilbage til kontoret med ny 
energi. Så jeg har ikke helt knækket koden med hensyn til balancen.

Hvad gør du for at skabe balance i arbejdslivet?
Jeg prioriterer at være sammen med min familie og være mentalt til stede, når jeg er det. Det er deres 
samvær og kærlighed, som lader mine batterier op. Samtidig er et godt helbred og motion med til at give 
overskud i en travl hverdag. Min hustru og jeg står op hver morgen, inden børnene vågner og tager et 
intensivt træningspas på 20 minutter.

Rikke Dam, 44 år,
ejendomsmægler inden
for landbrugsejendomme
Hvad er balance i arbejdslivet for dig?
Det er, når jeg kan arbejde på de tids-
punkter af døgnet, som passer mig. 
Jeg er ikke gift med en 8-16’er – han er 
landmand – og sådan er jeg heller ikke 
selv. Så på den måde er der balance 
i mit arbejdsliv og privatliv. Desuden 
giver det mig balance at have en af-
vekslende arbejdsdag, hvor jeg møder 
mange forskellige mennesker. 

Hvad gør du for at skabe balance
i arbejdslivet?
Jeg tilrettelægger så vidt muligt ar-
bejdet, så weekenderne er fri. Og så 
har jeg lært at sige nej, når der er for 
meget at lave. I sidste ende er det 
også mest tilfredsstillende for alle, 
fordi jeg så løser opgaven bedst i ste-
det for at gøre noget halvt.

Sabrina Brøner,
33 år, molekylærbiolog
Hvad er balance i arbejdslivet for dig?
At jeg er på, når jeg arbejder og kan 
lægge det fra mig, når jeg er hjemme. 
På arbejdspladsen er arbejdslivet i ba-
lance, når der er en uformel tone, sam-
tidig med at man kan koncentrere sig. 

Hvad gør du for at skabe balance
i arbejdslivet?
Jeg er bevidst om, at mit arbejde er 
fleksibelt, og at jeg kan gå tidligt hjem 
og være sammen med familien uden 
at skulle have dårlig samvittighed over 
det, fordi jeg kan indhente det på et 
senere tidspunkt. I perioder arbejder 
jeg meget og er til gengæld mere sam-
men med familien i andre perioder.

Søren Hansen,
58 år, servicemontør
Hvad er balance i arbejdslivet for dig?
Det er, når jeg er glad for at stå op 
om morgenen og tage på arbejde, 
fordi det arbejde, som jeg udfører, 
giver mening for mig og kan bruges 
af andre. Men jeg er også glad for at 
komme hjem, for der skal være ba-
lance mellem arbejde og fritid. Ellers 
bliver man træt.

Hvad gør du for at skabe balance
i arbejdslivet
Jeg har mange års erfaring, så det er 
ofte mig, som folk trækker på, hvis 
der er noget galt, og af natur er jeg 
hjælpsom. Men med alderen er jeg 
også blevet bedre til at sige fra. Hvis 
jeg oplever, at det gang på gang er det 
samme problem, de kommer med, må 
de selv komme ind i kampen.

Jeg prioriterer at være sammen 
med min familie og være men-
talt til stede, når jeg er det. Det 
er deres samvær og kærlighed, 
som lader mine batterier op. 
Samtidig er et godt helbred og 
motion med til at give overskud 
i en travl hverdag.
Martin Nørgaard Knudsen

“

Frie 03  •  2020  |  35



KURSUS

il foråret kan medlemmer af Frie 
komme på kursus i styresystemet 
SAP, som benyttes af 190 ud af 
de 200 største virksomheder i 
Danmark. Måske er du selv stødt 

på en jobannonce med ordlyden "Ansøgere 
med kendskab til SAP foretrækkes", og 
derfor er det ifølge kursuskoordinator Tina 
Maegaard vigtigt at sikre, at medlemmerne 
oplever, at de kan få de rigtige kurser til 
den rigtige pris:

– Gennem Frie har du mulighed for at 
spare mellem 4.000 til 6.000 kr. på et pro-
fessionelt SAP-kursus, som udbydes af en 
af landets bedste udbydere, Campus Vejle. 
Desuden har vi også mulighed for at tilbyde 

super billig overnatning.

Dyk ned i SAP på to-dages-kursus
Det er Campus Vejles erfarne underviser, 
Susanne Christensen, der leder medlem-
merne sikkert igennem de to kursusdage    
i Vejle. Hun har undervist i SAP siden 2007, 
og samtidig hjælper hun også medarbej-
dere ude i virksomhederne, der får SAP 
implementeret. Hun ved, at det er et kur-
sus, som deltagerne får stor glæde af.
– Mange ansatte i de virksomheder, der 
bruger SAP, har ikke fået uddannelse i 
systemet, kun sidemandsoplæring. Efter 
to dage med SAP Integration vil deltagerne 
få et bredere kendskab til SAP, få indblik i 
flowet af processerne og sammenhængen 
i virksomheden med SAP som ERP system.

På kurset skal deltagerne samarbejde om 
driften af en fiktiv virksomhed og gennem-
føre et logistisk forløb – fra en ordre kom-
mer ind, til råvaren indkøbes og lagerføres, 
færdigvaren produceres og til sidst leve-
ring til kunden og bogføring af finansielle 
transaktioner.

– Vi er den eneste udbyder af SAP-
kurser i landet på egen server, fortæller 
Susanne Christensen. Alle kursisterne har 
hands on i systemet og får undervisnings-
materialet og mulighed for at stille spørgs-

mål, mens de udforsker systemet. I løbet 
af de to dage får kursisterne et indblik i 
områder som salg, indkøb, lager, produk-
tion og finans.

Hvad har I brug for?
Kursuskoordinator Tina Maegaard er glad 
for at kunne tilbyde medlemmerne et kur-
sus, som har været efterspurgt og opfor-
drer til at komme med flere ideer:

– De medlemmer, der har brug for det, 
kan nu få en vigtig kompetence på CV’et. 
Det er en god måde at sikre sig på i et job-
søgningsmarked med meget konkurrence. 
Samtidig er medlemmerne også bedre 
rustede, når de ønsker at komme videre i 
arbejdslivet. Vores ambition er at klæde 
medlemmerne på med de rigtige kompe-
tencer, så de bliver førstevalget, når de 
søger job. Vi arbejder løbende på at udbyde 
nye kurser og mere kompetencegivende 
uddannelser i det nye år, og herfra skal der 
også lyde en klar opfordring: Ring til med-
lemsaktiviteter eller skriv til tmj@frie.dk og 
fortæl, hvad I mangler. Vi vil rigtig gerne 
gøre vores bedste for at opfylde jeres be-
hov og sørge for, at I får nogle brugbare 
kurser for jeres kontingentkroner, siger 
Tina Maegaard.  n

T

Nyt kursussamarbejde: 

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

Få kursusbevis i SAP
og styrk dine kompetencer   
Et nyt samarbejde mellem Frie og Campus Vejle om et prisvenligt SAP-kursus skal 
klæde medlemmerne på til at stå stærkere i arbejdslivet.  

Underviser
Susanne Christensen,
Kursuscentret 
Campus Vejle.
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u kender sikkert de jobopslag, hvor 
der står:
"Ansøgere med kendskab til SAP 
foretrækkes".
Der er nemlig mange af Danmarks 

største virksomheder (190 ud af 200), der 
anvender SAP som styresystem.
Derfor kan du med dette 2-dages kursus i 
SAP få et kursusbevis i hånden og samtidig 
få mere indsigt i virksomhedsforståelse, 
logostik og økonomi.

Kurset udbydes i samarbejde med Kursus-
centret Campus Vejle, og vi ønsker at give
dig mulighed for at skrive denne SAP-kom-
petence på dit CV.

Indhold: 
På kurset skal du sammen med de øvrige 
deltagere samarbejde om driften af en fiktiv 
virksomhed, hvor der skal gennemføres 
et logistisk gennemløb – fra indgivelse af 
ordre og MRP kørsel, til råvaren indkøbes 
og lagerføres, færdigvaren produceres, og 
endelig levering til kunden samt bogføring 
af finansielle transaktioner. Du indføres 
således overordnet i hele flowet og SAPs 
funktion.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til alle, der ønsker at 
erhverve sig faglige kompetencer inden for 
SAP ERPsystemet, sammenhængen i syste-
met og virksomhedsforståelsen. 

Tid, sted og pris:
Den 20.04.2021 - 21.04.2021
(begge dage fra kl. 09.00–15.00), 

Kursuscentret Campus Vejle,
Boulevarden 48,
7100 Vejle.

Pris: Kun 1.500 kr. (normalpris 8.500 kr.)

Der vil være forplejning under kursus-
forløbet.

Læs mere og tilmeld dig på frie.dk

D

Introduktion til SAP   
Bliv introduceret til SAP – et af verdens førende styresystemer. Som medlem af fagfor-
eningen Frie/foreningen DANA får du nu mulighed for at få et kursusbevis i hånden, og 
du kan tage en ledsager med til medlemspris

Pris
KUN 1.500,-

(normalpris 8.500,-)

2-dages 
kursus

https://www.frie.dk/medlemstilbud/kurserfyraftensmoeder/introduktion-til-sap/?a=c02d3d52-53eb-42b4-aaf6-ab4d7e89a68d
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FAGLIGE NOTER

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

Hovedbestyrelsen i Frie:
Finn D. Aalestrup (formand)
Marianne Normann Jensen (næstformand)
Lone Mørk
Lena Birgitte Jørgensen
Kaj Heydt Jørgensen 
Anker Christiansen
Solvejg Korsgaard

Hovedbestyrelsen i A-kassen Frie:
Finn D. Aalestrup (formand)

Bjarne Hansen (næstformand)
Marianne Normann Jensen
Lone Mørk
Lena Birgitte Jørgensen
Bernt Nielsen
Jesper G. Mogensen

Bestyrelser

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

1.000 kr. til dig, der har fået 
penge for april
Har du fået dagpenge, efterløn eller ferie-
dagpenge udbetalt fra a-kassen for april 
måned 2020, så får du i oktober udbetalt et 
engangstilskud på 1.000 kr. Det samme 
gælder, hvis du i april har 
fået udbetalt 

anden forsør-
gelsesydelse, ledig-

hedsydelse eller social pen-
sion. Det har ikke betydning, hvor-

når ydelsen for april er blevet udbetalt. Det 
afgørende er, om den vedrører april.
 
Tilskuddet udbetales som et led i Folke-
tingets genopretningspakke for dansk
økonomi i forbindelse med Coronakrisen.

 A-kassen Frie har indberettet til STAR, 
hvilke medlemmer af a-kassen, der har
modtaget udbetalinger for april 2020.
 
Engangstilskuddet modregnes ikke i hver-
ken dagpenge, efterløn eller sociale ydelser, 
og du skal ikke opgive det på din forskuds-
opgørelse.

ATP står for udbetalingen
Det er ATP, der står for udbetalingen. Du 

modtager ikke særskilt besked, men pen-
gene bliver automatisk overført af ATP til 
din Nemkonto.
 
Har du spørgsmål til tilskuddet og udbeta-
lingen, skal du kontakte ATP. Du kan også 
læse mere om tilskuddet på borger.dk.
 
Har du ikke modtaget engangstilskuddet 
1. november og mener, at du burde være 
berettiget, kan du søge om udbetaling
af tilskuddet.

Læs
mere på

borger.dk



DANA bestyrelse
Bjarne Hansen (formand)
Jesper Giørtz Mogensen (næstformand)
Pernille Plambeck
Thomas Bratbøl Nielsen
Bernt Nielsen

Se mere på frie.dk

NY FERIELOV
– du optjener feriedagpenge løbende

Fra 1. september 2020 optjenes feriedagpenge løbende, mens 
du er ledig. Får du fulde dagpenge i en måned, optjener du 
2,08 dag i feriedagpenge. Er du ledig et helt år, vil det blive 
til 25 dage. Det samme gælder, hvis du har fået barselsdag-
penge.
 
Fra midten af november kan du altid se, hvor mange dage du 
har optjent med feriedagpenge i medlemsportalen på frie.dk.
 
Når du søger om udbetaling af feriedagpenge, skal du have 
brugt de feriepenge, du har optjent via et arbejde, før du kan få 
udbetalt feriedagpenge. Feriedagpenge kan tidligst søges fem uger 
inden, du gerne vil holde din første feriedag. Feriedagpengene bliver tid-
ligst udbetalt en uge inden din første feriedag.
 

Nu kan du som lønmodtager få udbetalt tre af fem ugers indefrosne feriepenge. Der går 
op til 10 hverdage, fra du beder om dem, til pengene kommer ind på din NemKonto.

Pengene beskattes som normal indkomst, 
så du skal være opmærksom på, at du kan 
risikere at skulle betale topskat af dem, 
hvis din indkomst er i det leje. Husk – det er 
en god ide at ændre din forskudsopgørelse, 
når din indkomst ændrer sig.
 
Udbetalingen foregår digitalt på borger.dk, 
og efter nogle dage får du et brev med an-
givelse af, hvor mange penge du får udbe-
talt og hvornår.
 
Du bliver ikke modregnet i dagpenge, efter-
løn eller anden offentlig ydelse, hvis du an-
moder om at få de tre uger udbetalt.
 
Men feriepengene (hvis du vælger at 
få dem udbetalt) vil indgå i din optje-
ning af ret til dagpenge eller efter-
løn, og vil kunne indgå i beregningen 
af sats.
 

Vil du have dine tre ugers feriepenge nu, 
skal du søge om at få dem udbetalt inden 
1. december 2020.
 
Du kan også vælge at lade pengene stå. Så 
får du dem automatisk udbetalt ved folke-
pensionsalderen.
 
Du kan have yderligere op til to ugers ferie-
midler til gode, ud over de feriemidler du 
kan få udbetalt nu. De sidste to uger bliver 
til en opsparing, som du kan få udbetalt, 
når du forlader arbejdsmarkedet, også    

hvis du er på efterløn. Vær dog op-
mærksom på, at udbetaling af
de sidste to uger skal mod-
regnes i din efterløn.

Nu kan du få dine indfrosne feriepenge!



en nye midlertidige arbejdsfor-
deling kan aftales for 4 måneder. 
Den kan bruges af virksomheder, 
som er udfordret af fx Corona-
krisen, og går ud på, at medarbej-

derne deles om det arbejde, der er for at 
minimere afskedigelser. Resten af tiden  
går man hjemme på dagpenge fra a-kassen 
på en forhøjet dagpengesats på op til 
143,45 kr. i timen. 

Den nye midlertidige ordning er tænkt som 
en afløser for ordningen om lønkompensa-
tion, der udløb den 29. august.

Hvem kan omfattes?
Både timelønnede og funktionærer på det 
private arbejdsmarked kan omfattes af den 
nye arbejdsfordeling. Er du nøglemedar-
bejder, kan du udelades af ordningen efter 
aftale mellem dig og din arbejdsgiver. 

Hvis du ikke ønsker at indgå i den nye mid-
lertidige arbejdsfordeling, kan din arbejds-
giver beslutte, om du skal opsiges. Hvis det 
skulle ske, har du dit almindelige opsigel-
sesvarsel. Kontakt din fagforening, hvis 
det bliver aktuelt.
 
Den midlertidige arbejdsfordeling kan afta-
les fra 14. september og resten af 2020 
med en maksimal varighed på 4 måneder.  

Også ansatte, der pt. ikke har været a-kas-
semedlem i 12 måneder, eller som slet ikke 
er i a-kasse, kan opnå ret til dagpenge ved 

D
at melde sig ind – dog på særlige vilkår om 
betaling af kontingent.

Hvordan?
Hvis det bliver aktuelt for din arbejdsplads, 
skal din arbejdsgiver indgå aftale med dig 
om en eventuel arbejdsfordeling og an-
melde arbejdsfordelingen til jobcenteret, 
som derefter orienterer a-kassen. Husk at 
melde dig ind nu, hvis du ikke er medlem, så 
du kan søge om supplerende dagpenge.

Fordeling mellem arbejde og frihed
Forholdet mellem arbejde og ledighed 
skal være fleksibel, alt efter virksomhe-
dens behov. Det betyder, at man kan blive 
sendt hjem i mindst 20 % og højst 50 % af 
arbejdstiden. Det regnes ud som et gen-
nemsnit målt over 4 uger i forhold til den 
aftalte arbejdstid.

Efter fire uger kan fordelingen ændres, 
hvis der er behov for det. Den kan altid 
standses før tid, hvis det kommer til at gå 
bedre for virksomheden.

Hvor længe?
Ordningen kan maksimalt vare 4 måneder 
og skal aftales senest den 31. december 
2020. Dvs. den kan løbe ind i 2021, hvis der 
er behov for det.

Dagpengesats op til 23.000 kr.
Hvis du bliver sendt hjem på den nye ar-
bejdsfordeling, kan du få supplerende dag-
penge, hvis du opfylder betingelserne. 

Ny midlertidig mulighed for arbejdsfordeling
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Folketinget har vedtaget en ny midlertidig arbejds-
fordeling for den private sektor som afløser for
lønkompensationen.

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

Er du
sendt på
arbejds-

fordeling?

Ingen krav
om job-

søgning

Dagpenge-
sats op til 

23.000,-



Du kan få en ny, midlertidig max. sats på 
23.000 kr. Det er svarer til, hvis du er fuld-
tidsledig en måned – og giver en dagpen-
getimeløn på 143,45 kr. Vi beregner satsen 
på baggrund af din løn. Da man højst kan 
få 90 % af sin løn i dagpenge, skal du have 
haft en månedsløn på mindst 25.550 kr. 
for at få den nye højeste dagpengesats. 
Satsen beregnes normalt på baggrund af 
”de bedste” 12 måneders løn inden for de 
seneste 24 måneder.

Har du ikke haft en indkomst, som satsen 
kan beregnes ud fra, vil du få dimittendsat-
sen for ikke-forsørgere. Den er på 13.644 kr. 
om måneden (85,10 kr. i timen).

Tre G-dage hver måned
Din arbejdsgiver skal betale tre G-dage 
(arbejdsgivergodtgørelse) om måneden. 
G-dag er en godtgørelse, din arbejdsgiver 
udbetaler direkte til dig over lønnen.  

Ingen krav om jobsøgning
Der er ikke krav om, at du skal søge job i 
perioden, hvor du er i midlertidig arbejds-
fordeling. Men du skal have oprettet dit
CV på jobnet.dk inden for en frist på 2 uger. 
Du skal heller ikke møde til samtaler i job-
center og a-kassen. 

Du skal dog stå til rådighed for anvist ar-
bejde med flere timer. Det vil sige, at hvis 
jobcentret formidler et andet arbejde til 
dig, mens du er på supplerende dagpenge, 
så skal du tage imod det. Mens du er på 
midlertidig fordeling, er der i øvrigt også 
mulighed for, at du uden varsel kan sige op, 
hvis du får et andet arbejde med længere 
arbejdstid.

Tæller ikke i dit dagpengeforbrug
Du bruger ikke af sin ret til dagpenge, hvis 
du er med i den nye arbejdsfordeling. Det 
vil sige, at skulle du blive ledig på et senere 
tidspunkt, så tæller arbejdsfordelingen 

ikke med i den 2-årige dagpengeperiode, 
som du normalt har ret til.

Mulighed for uddannelse 
I perioder, hvor man går hjemme, vil man 
også kunne efteruddanne sig. Opkvalifi-
ceringsforløbet skal iværksættes af dig og 
din arbejdsgiver, og det skal ligge helt eller 
delvist i dage/perioder, hvor du er ledig og 
modtager supplerende dagpenge.  

Hvis du ikke er medlem af a-kassen 
Du kan få supplerende dagpenge under 
arbejdsfordelingen, selv om du endnu ikke 
er medlem af en a-kasse, eller du endnu 
ikke har mindst et års medlemskab. 

Ikke-medlem af a-kassen: Dagpenge 
under arbejdsfordelingen kræver, at du 
melder dig ind i a-kassen og betaler tre 
måneders medlemskab hver måned, hvor 
du ønsker dagpenge under den nye ord-
ning. Når arbejdsfordelingen stopper, har 
du ikke ret til dagpenge længere.

Endnu ikke medlem i 12 måneder: Er du 
medlem af a-kassen, men har ikke optjent 
ret til dagpenge, kan du alligevel få dag-
penge, hvis du løbende indbetaler almin-
deligt kontingent + to måneders ekstra 
kontingent til a-kassen i de måneder, som 
arbejdsfordelingen løber.

Den almindelig arbejdsfordeling
Den permanente ordning for arbejdsfor-
deling kører sideløbende. Den permanente 
ordning kræver overenskomst eller kol-
lektiv aftale – og er uden den forhøjede 
dagpengesats.

De nye regler, der blev offentliggjort 10. 
september, skal nu udmøntes i bekendt-
gørelser – derfor kan der komme enkelte 
justeringer.  n

Læs mere i vores FAQ på næste side.

Ny midlertidig mulighed for arbejdsfordeling
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Læs mere
på frie.dk

Som medlem
af a-kassen

kan du søge om
supplerende

dagpenge
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AF OLE ØSTERGAARD, JURIDISK CHEF I FRIE

FAQ – midlertidig 
   arbejdsfordeling

Hvad er en arbejdsfordeling?
Ved en arbejdsfordeling nedsættes arbejdstiden, 
så du og dine kolleger deler det arbejde, der er på 
virksomheden, og i den resterende tid er medar-
bejderne ledige. Dermed undgår virksomheden 
opsigelser.
Du vil modtage din sædvanlig løn, når du er på 
arbejde, og hvis du er medlem af en a-kasse, mod-
tager du supplerende dagpenge, når du er ledig.
For at du kan få supplerende dagpenge, skal ar-
bejdsfordelingen indeholde en frigørelsesmulig-
hed, så du kan sige op uden varsel for at tage 
andet arbejde på en anden virksomhed. 
Virksomheden kan i princippet etablere 
arbejdsfordeling for alle typer af medar-
bejdere, uanset om de er omfattet af en 
overenskomst eller ej.

To forskellige arbejdsfordelingsordninger 
under COVID-19
Under COVID-19 er det muligt for arbejdsgiverne at benytte to forskellige 
arbejdsfordelingsordninger. Den ene er den traditionelle arbejdsforde-
lingsordning, der har eksisteret i mange år. Den anden er en ny midlertidig 
ordning, der er aftalt i forbindelse med COVID-19.
Det vil være muligt at anvende den nye midlertidige ordning fra mandag 
den 14. september 2020.

Fælles for begge ordninger er, at arbejdsfordelingen kan omfatte alle 
medarbejderne i enten:
• en virksomhed som helhed
• en virksomhedsafdeling
• en bestemt produktionsenhed i virksomheden.

Hvornår kan den nye 
arbejdsfordeling bruges?
Med de nye regler kan din arbejdsgiver 
etablere en arbejdsfordeling, når der ikke 
er nok arbejde til alle medarbejdere, fx 
pga. corona. Arbejdsgiveren skal anmelde 
arbejdsfordelingen til jobcentret, som 
derefter orienterer din a-kasse.
Hvis din arbejdsgiver vælger at benytte 
ordningen, har du mulighed for at mod-
tage supplerende dagpenge i de perioder, 
du er ledig, hvis du opfylder betingelserne. 
Den nye arbejdsfordelingsordning skal 
ikke følge nogen fast fordeling af arbejde 
og ledighed. Ledigheden skal dog udgøre 
mindst 20 % og maksimalt 50 % over en 
4 ugers periode og være den samme for 
samtlige medarbejdere i enheden.

Hvordan bliver jeg bundet af den nye arbejdsfordeling?
Med de nye regler kan din arbejdsgiver etablere en arbejdsfordeling, når der ikke er nok 
arbejde til alle medarbejdere, fx pga. corona. Arbejdsgiveren skal anmelde arbejdsforde-
lingen til jobcentret, som derefter orienterer din a-kasse.
Hvis din arbejdsgiver vælger at benytte ordningen, har du mulighed for at modtage sup-
plerende dagpenge i de perioder, du er ledig, hvis du opfylder betingelserne. 
Den nye arbejdsfordelingsordning skal ikke følge nogen fast fordeling af arbejde og 
ledighed. Ledigheden skal dog udgøre mindst 20 % og maksimalt 50 % over en 4 ugers 
periode og være den samme for samtlige medarbejdere i enheden.

Hvad sker der, hvis jeg ikke ønsker at
deltage i arbejdsfordelingen?
Hvis du inden for fristen meddeler, at du ikke ønsker at indgå i arbejdsfordelingen, kan 
din arbejdsgiver beslutte, om du skal opsiges. Du vil i så fald være omfattet af ordningen 
i din opsigelsesperiode, men i modsætning til dine kolleger, 
som har accepteret ordningen, vil du modtage din fulde løn.
Hvis en opsigelse er usaglig, kan det udløse en godtgørelse. 
Det gælder stadig, selvom det drejer sig om en opsigelse på 
grund af manglende accept af en arbejdsfordeling.
Du er velkommen til at kontakte juridisk afdeling i den for-
bindelse. 

Hvor længe?
Ordningen kan 
maksimalt vare
4 måneder.
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 22.03.2021
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14.04.2021
 

07.06.2021

Efterlønsmøde 2020

Efterlønsmøde 2020

Er du nyledig? Så kickstart din jobsøgning på LinkedIn

Peter Mygind  – Lever du det gode liv?

Er du nyledig? Så kickstart din jobsøgning med LinkedIn

Lær at skrive uopfordret ansøgning – det virker!

Opfordrede ansøgninger – KAN skrives hurtigere og bedre 
– lær hvordan!

Få kortlagt dine spidskompetencer og lær at præsentere   
dem kort og præcist

Er du nyledig? Så kickstart din jobsøgning med LinkedIn

Lær at skrive uopfordret ansøgning – det virker!

Opfordrede ansøgninger – KAN skrives hurtigere og bedre
– lær hvordan!

Få kortlagt dine spidskompetencer og lær at præsentere   
dem kort og præcist

Er du nyledig? Så kickstart din jobsøgning med LinkedIn

17.00 - 19.30

17.00 - 19.30

18.00 - 18.45

19.30 - 20.30

18.00 - 18.45

10.00 - 12.15
 
10.00 - 12.15
 

10.00 - 12.15
 

18.00 - 18.45

10.00 - 12.15

10.00 - 12.15
 

10.00 - 12.15

18.00 - 18.45

Tilmeld dig online kurser 2020-2021

Bliv afklaret omkring dine spidskompetencer, så 
du kan formulere dem og præsentere dem over 
for virksomheder og netværk.

Tilmeld dig webinaret "Lær at skrive uopfordret 
ansøgning – det virker!" og bliv klædt på til at 
søge dit næste job.

Styrk din personlige profil på LinkedIn og sæt 
fokus på at udvide dit netværk.

SPÆNDENDE
WEBINARER

2020/2021
LÆS MERE PÅ

FRIE.DK

Webinar om efterløn Webinar med Peter Mygind

Online kurser efterår 2020 og forår 2021

Der er flere online kurser på vej,
så hold øje med frie.dk og nyheds-
breve i din indbakke.

https://www.frie.dk/medlemstilbud/kurserfyraftensmoeder/


Spar penge og få gode rabatter som medlem af Frie og DANA
Undgå dyre advokater med 
dokumenter.dk
Få 35 % rabat på mere end 200 standard-
dokumenter og kontrakter, som kan down-
loades på dokumenter.dk.

På dokumenter.dk får du hele advokatens 
værktøjskasse med mere end 200 skabe-
loner til at udarbejde juridiske dokumenter 
inden for områder som fx:

• Erhvervslejemål
• Fast ejendom
• HR
• Selskabsret
• Privatret
• Køb og salg af virksomhed.

Dokumenterne er udarbejdet af juridiske 
specialister og advokater inden for det spe-
cifikke område, og størstedelen af dem er 
desuden oversat til engelsk. Aftalen gælder 
for medlemmer af Frie/DANA til og med 31. 
marts 2021.

Få en magisk dag i Tivoli for 
hele familien
Bestil senest 1. november og få hele 15 % 
rabat på entré, turpas til Tivoli og et måltid 
på to udvalgte restauranter alle ugens 
dage frem til 31. december 2020.

Oplev Halloween eller Tivoli julemarked i 
fortryllende omgivelser. Med Frie/DANAs 
aftale får du lige nu særpris på en familie-
pakke med entré, turpas og et måltid på 
Fru Nimb/Mazzolis inkl. et glas vin, fadøl 
eller sodavand.

Familiepakken kan bruges i hele Tivolis 
åbningstid frem til 31. december 2020.
Du skal blot bestille den senest 1. novem-
ber.

MEDLEMSTILBUD
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Oplev Halloween eller 
Tivoli julemarked i for-
tryllende omgivelser.
Bestil billetter inden
1. november.

https://www.frie.dk/medlemstilbud/rabataftaler/


Spar penge og få gode rabatter som medlem af Frie og DANA
FIND

RABATTERNE
ONLINE PÅ
FRIE.DK

Få adgang til alle rabataftalerne på frie.dk

BookBeat – få lydbøger gratis i 1,5 måned
Få 6 ugers gratis prøveperiode, ingen bindingsperiode og adgang til 
mere end 100.000 bøger.

BookBeat giver medlemmer af Frie/DANA hele 6 ugers gratis med-
lemskab og adgang til mere end 100.000 lydbøger, hvis du opretter  
dig som ny kunde senest 30. november 2020 (normalt kun 14 dage).

Efter den gratis prøveperiode på 6 uger koster tjenesten kun 79 kr. pr. 
måned. Men der er ingen bindingsperiode, så efter prøveperioden kan 
du stoppe medlemskabet, når du vil – helt uden omkostninger.

Besøg Randers regnskov med rabat
Tag med på tropeeventyr i Randers Regnskov og spar 20 % på 
entrébilletten.

Randers Regnskov er et levende økosystem og et helt unikt sted for børn og
voksne i alle aldre, og som medlem af Frie/DANA får du 20 % rabat på entré-
billetten til dig og din egen husstand. Få din rabatkupon på frie.dk, som skal
udfyldes og vises ved indgangen.
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Hold efterårsferie i dejlige Danmark
Er du til fynsk idyl, badehotel ved Vesterhavet eller Skagens fantastiske natur og charme? 
Så benyt dig af Fries ferietilbud og få mest muligt ud af dit medlemskab.

FIND
FERIETILBUD

ONLINE PÅ
FRIE.DK

Nyd skønne Danmark i en af Fries ferieboliger eller 
forkæl dig og familien med et ophold på Henne Mølle Å 
Badehotel.

Skagen, Danmarks nordligste by, der er kendt for sit 
helt fantastiske lys. Gå ture i den skønne natur og ved 
de hvide strande eller besøg centrum af byen, hvor 
du finder masser af spisesteder, shoppingmuligheder, 
oplevelser for børn samt spændende kulturelle attrak-
tioner.

Bogense er ægte fynsk hygge! I den lille købstad fin-
der du lækre butikker, smukke gamle huse og hyggeli-
ge spisesteder. Lejlighederne ligger lige ud til stranden 
ved siden af marinaen. Der er også et skønt Søbad, du 
kan hoppe i hele året rundt ...

Henne Mølle Å Badehotel er tegnet af arkitekten PH.
Book et ophold og bliv forkælet med god mad og skøn 
natur lige udenfor døren. Se tibud på næste side.

Du skal være medlem af foreningen DANA eller fag-
foreningen Frie for at benytte dig af ferietilbuddene. 
Hvis du har tegnet Frie Basis, skal du opgradere til Frie 
Favorit.

Bogense

Gl. Skagen

MEDLEMSTILBUD

https://www.frie.dk/medlemstilbud/ferieboliger/


Hold efterårsferie i dejlige Danmark

|  Årets funktionær 2015 |  Henne Mølle Å Badehotel
Kom til Henne Mølle Å Badehotel ved Vesterhavet og lad os forkæle dig!

På hennemoelleaa.dk holder vi dig opdateret med sæsonens menu og mange spændende aktiviteter.

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).

Bestil dit ophold online på hennemoelleaa.dk eller ring til os på 76 52 40 00 i receptionens åbningstid (kl. 9.00-18.00)

PH SANGAFTEN
med overnatning
Hyggeligt weekendophold fra den 
20.-22. november 2020 med PH-
aften lørdag, hvor der er sang og 
musik under middagen.

Fredag: 2-retters menu om aftenen.

Lørdag: Badehotellets lækre morgen-
mad, kaffe og kage, 3-retters menu 
og sang og musik under middagen.

Søndag: Badehotellets lækre mor-
genmad. Derefter afrejse.

Priser fra:
2.200 kr. pr. person  i delt dobbeltvæ-
relse. 
Medlemspris fra 1.540 kr.

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.

Tilbudet gælder kun ved ankomst søndag, mandag eller tirsdag.

Priser fra 2.550 kr. pr. person i dobbeltværelse.
Medlemspris fra 1.785 kr.

TID TIL FORKÆLELSE? 
Book et 2 dages forkælelsesophold med ½ pension

Dag 1:  Der serveres en 2-retters menu.

Dag 2:  Kl. 08.00-10.00: Ta’ selv morgenbord. Der serveres en
 5-retters menu om aftenen.

Dag 3:  Kl. 08.30-10.00: Ta’ selv morgenbord. Derefter afrejse.

Priser fra:
3.550 kr. for 2 personer i delt dobbeltværelse i hverdagene
Medlemspris fra 2.485 kr.

4.000 kr. for 2 personer i delt dobbeltværelse i weekenderne
Medlemspris fra 2.800 kr.

ROMANTISK OPHOLD
Invitér den, du holder af, med på
et romantisk ophold i perioden 
1. oktober-30. november 2020.

Et 2 dages ophold med en lækker 
3-retters menu første aften, 4-ret-
ters menu anden aften, morgenbuf-
fet samt mousserende vin og choko-
lade på værelset på ankomstdagen.

Priser  fra:
4.400 kr. for 2 personer i delt dob-
beltværelse.
Medlemspris fra 3.080 kr.

Tillægspris 200 kr. i et værelse mod 
klitterne.

https://hennemoelleaa.dk/


Så belønner vi jer begge med et SuperGavekort
på 200 kr. Og du må tippe alle de venner, du har lyst til!

Tip en ven

Har du en kollega, ven eller et familie medlem, der ligesom dig fortjener fuld 
tryghed til billige penge? Så er det nu, du skal tippe Frie til dine venner – uanset 
om de er selvstændige eller lønmodtagere.

Giv og få 200 kr.
Hver gang en af dine venner bliver betalende medlem af Frie, belønner vi jer begge 
med et SuperGavekort på 200 kroner.

Gavekortet kan bruges i mere en 150 butikskæder og restauranter, fx Magasin, 
Matas, Ikea, Mofibo, Elgiganten, Intersport, Sunset og Flammen.

Hvem kan tippe?
Det kan alle, der er medlem af Frie – uanset medlemskab. 

Læs mere på frie.dk

Gavekort på

200 kr. 
til dig og din ven

https://www.frie.dk/medlemstilbud/tip-en-ven-frie/



