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“I 2021 har vi igen skræddersyet en bred palette af kurser,
fordele og oplevelser for dig, hvad enten du ønsker at dygtiggøre dig og finpudse dine faglige kompetencer eller ønsker at
blive klogere på dine kvaliteter og din egen personlige udvikling. Frie er her for dig, hver dag! Vores nye kursusprogram
tilbyder over 100 kurser, fyraftensmøder og arrangementer
både online og i fysiske rammer."
Iben Malling, medlemsaktiviteter
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Nytårsbobler
og Kick off
2021

Kære læser
AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

Å

ret nærmer sig sin afslutning. På
mange måder har 2020 været et
år, vi bare skulle klare os igennem.
Men hvordan finder man modet og
styrken til at klare sig, når man har
alle odds imod sig? Det har vi fundet mange
gode eksempler på, som vi deler med jer i
Magasin Frie, hvor du bl.a. skal møde Pia og
Malthe, der skulle ud og søge nyt job, da
Danmark lukkede ned i foråret.

Alt er godt
Kick off 2021 med Chief 1

Arbejdslivets op- og nedture
Men corona er blot en af mange udfordringer, man kan støde på, når man ser bredt
over hele arbejdslivet. Der kan opstå mange
andre. Derfor er temaet denne gang ”Mod
alle odds”.

Vi inviterer dig og en ledsager til nytårsbobler og kick off
med Chief 1. Kom helt tæt på ham, når han åbent og ærligt
fortæller om sit liv i musikbranchen – om op og nedture, og
om depressionen, der ramte som et lyn fra en klar himmel.

I 1982, da Amagerdrengen Lars Pedersen
aka Chief 1 begyndte at mixe plader på
drengeværelset og startede Danmarks første raporkester Rockers by Choice, lå det
ikke i kortene, at han skulle blive en af landets mest anerkendte producere. Men han
holdt fast i et liv med musikken og klarede
sig igennem op- og nedture i branchen og
depressionen, der ramte ham som et lyn

Frie slår dørene op til det spændende foredrag og nytårsbobler
i Roskilde den 12. januar og Vejle den 14. januar.
Prisen for det hele er kun 120 kr, og du kan tage en ven med
til medlemspris.
Læs mere og tilmeld dig på frie.dk

fra en klar himmel. For Chief 1 er det afgørende at lave det, han elsker, og elske det,
han laver.
Men nogle gange kan man også elske det,
man laver, så meget, at arbejdslivet fylder
alt. Thomas Brogaard har oplevet på sin
egen krop, hvad det vil sige. Han knoklede
i bogstavelig forstand sig selv halvt ihjel
og tænkte, at hvis han bare arbejdede lidt
hårdere, skulle det hele nok gå. Det endte
– udover en konkurs – også med en psykiatrisk indlæggelse. Nu er han startet forfra
på et nyt liv, hvor han skal lære sig selv og
sin krops signaler at kende igen.

På gensyn i det nye år
Ud over de spændende personlige fortællinger byder magasinet også på en række
andre inspirerende artikler om bl.a. kønsforskelle, sexisme, mangfoldighed og kunsten
at lytte – oprigtigt. Du kan også finde gode
rabataftaler og en introduktion til Fries
mange spændende kurser i det nye år. n
Glædelig jul og et godt nytår og rigtig
god læselyst.

““

På mange måder har 2020 været et år, vi bare skulle klare os igennem. Men hvordan finder man
modet og styrken til at klare sig, når man har alle odds imod sig? Det har vi fundet mange gode
eksempler på, som vi deler med jer i Magasin Frie.
Maria Skovbjerg Henriksen
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Ny dom binder medlemmer til

GÆLD

Hvilken jobsøgningstype er du?
Hvis du ikke planlægger din jobsøgning, risikerer
du, at du ikke får det fulde potentiale ud af din tid
– i værste fald misser du jobmuligheder. Lær din
jobsøgningstype at kende og bliv skarpere på din
jobsøgningstrategi.

i konfliktramte fagforeninger

Hvordan bliver du mest motiveret? Det er en god idé at afklare,
når du skal i gang med jobsøgningen. Brug den bedste strategi,
der passer til din personlighed, og kom i mål med dine planer ved
at finde din jobsøgningstype her:
Kilde: ballisager.com

Den systematiske
Hvis du er en systematisk type, så kan tjeklister og nedskrevne handlingsplaner give dig et godt overblik over de ting, du skal nå. Du kan sætte flueben
løbende og se, hvordan du kommer igennem ugens gøremål.

Vidste du, at medlemmer af konfliktramte fagforeninger risikerer at stå i gæld til deres fagforening og blive ramt af udmeldelsesbegrænsninger i flere år, efter at konflikten er slut?
Den resultatorienterede

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

N

år en fagforening indgår i en faglig konflikt som fx strejke eller
lockout, er det sjældent gratis for
medlemmerne. Det skyldes blandt
andet, at man ikke får løn fra sin
arbejdsgiver, hvis man er omfattet af en
strejke eller lockout. I de situationer yder
fagforeningerne ofte økonomisk støtte til
deres konfliktramte medlemmer i form af
støtte fra fagforeningens ”strejkekasse”
eller i form af direkte lån til medlemmerne. Medlemmerne hæfter dog for regningen i mange år efter, at konflikten er slut
og kan også blive ramt af udmeldelsesbegrænsninger, så det ikke er muligt at ”løbe
fra regningen”.

Nye medlemmer skal hæfte for
gammel gæld
Med en ny dom har Højesteret netop
afgjort, at det også gælder for nye medlemmer. Det betyder, at nyindmeldte
medlemmer også hæfter for tidligere konfliktudgifter, selvom konflikten for længst
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er afsluttet, når de bliver meldt ind, og de
ikke selv har været en del af konflikten.
Sagen i Højesteret handlede om et fagforeningsmedlem, der først havde meldt
sig ind i den pågældende fagforening
efter konfliktens afslutning. Han blev,
ligesom alle de andre medlemmer, pålagt
at betale et ”konfliktkontingent” straks
efter sin indmeldelse. Da han kort tid
efter anmodede om at blive meldt ud,
nægtede fagforeningen at effektuere
udmeldelsen, før medlemmet havde
betalt sin andel af de samlede konfliktudgifter – også selvom udgifterne var
forbundet med en konflikt, der lå forud
for hans indmeldelse.

Hos Frie begrænser vi ikke
medlemmerne
Højesterets dom viser, at fagforeninger
er berettigede til at binde både nye og
gamle medlemmer til de omkostninger,
der følger af faglige konflikter, uanset om

medlemmerne har været direkte omfattet af konflikten eller ej. Medlemmerne
hæfter altså solidarisk for alle udgifter i
forbindelse med faglige konflikter, heriblandt også andre medlemmers lån fra
”strejke-kassen”. Hos Frie er det netop
en af årsagerne til, at fagforeningen ikke
indgår i faglige konflikter, men støtter op
om det enkelte medlems frie valg. Derfor
vil medlemmer af Frie heller ikke blive fanget i sager, som den i Højesteret, forklarer
jurist i Frie, Pernille Krag Petersen.
– Som medlem af Frie kan du ikke blive
ramt af konfliktgæld og udmeldelsesbegrænsninger, og du har ret til at få din
sædvanlige løn under konflikt. Når du er
medlem af Frie, er du nemlig ikke omfattet af en konflikt på din arbejdsplads, og
du skal derfor ikke strejke og kan heller
ikke blive lockoutet, slutter Pernille Krag
Petersen. n

Hvis du er resultatorienteret eller konkurrencemenneske, skal du være opmærksom på at lægge en plan, der er realistisk, så den ikke bliver for ambitiøs. Et trick
kan være at skrue 80 procent ned i forhold til, hvad du umiddelbart ville gøre.

Den sociale
Hvis du er meget socialt anlagt, skal du passe på med at få rollen som hjælper for
alle, ”nu hvor du har tid”. Sørg i stedet for at indgå aftaler med dig selv og overhold
dem, så du ikke kommer til at bruge din tid forkert.

Den rastløse
Hvis du generelt kan beskrives som typen, der går død i rutiner og hurtigt føler
dig rastløs, skal du sørge for at variere dine arbejdsuger som jobsøgende og fokusere på de ting i processen, der inspirerer dig og fører dig tættere på et job.

Frie 04 • 2020

|

7

KORT NYT

9 ting, der får medarbejderne til at smutte

Boganmeldelse:
Jytte vender tilbage

Når de bedste medarbejdere opsiger deres stilling, giver det ofte lederne grå hår. Der er nemlig få ting,
som koster og forstyrrer lige så meget, som når gode medarbejdere smutter. Her får du listen over de
9 ting, der oftest skubber gode medarbejdere i armene på en ny arbejdsplads.

Forfatter: Morten Münster
Forlag: Gyldendal
Pris: 249 kr./e-bog 143 kr.
Måske kender du bogen ”Jytte fra
marketing er gået for i dag”? Den har
forfatter Morten Münster skrevet
en opfølger til med titlen ”Jytte vender tilbage”. Bogen handler om den
svære kunst at skabe forandringer
og er skrevet i samme humoristiske
skrivestil som den forrige.
Igennem bogen dykker Morten Münster ned i tre principper, som
kort kan skitseres sådan her:
1) Hvis du vil forandre dig mere, skal du forandre dig mindre
2) Hvis du vil skabe mere motivation, skal du skabe mindre
motivation
3) Hvis du vil skabe store forandringer, skal du satse på de små.

1. Medarbejderne bliver presset for hårdt

4. En aftale er en aftale, eller …

7. Manglende udvikling af medarbejdernes kompetencer

Intet kører gode medarbejdere ned som arbejdspres og overanstrengelse. Det er fristende at sætte de bedste medarbejdere på
størstedelen af arbejdsopgaverne, og mange ledere falder i den
fælde. Hvis en dygtig medarbejder overbebyrdes i en periode, er
det en god idé at give noget for indsatsen. Talentfulde medarbejdere vil med glæde tage imod flere og mere udfordrende arbejdsopgaver, hvis de belønnes. Men hvis lederen blot ændrer på
arbejdsbyrden, fordi medarbejderen er talentfuld, vil medarbejderen søge en anden stilling, hvor hun kan få, hvad hun fortjener.

Det er afgørende, at lederen overholder aftaler og er pålidelig.
Hvis ikke, lider tilliden. Det har den effekt på arbejdspladsen, at
andre også får svært ved at overholde deres aftaler. For hvis
lederen ikke kan finde ud af at overholde sine aftaler, hvorfor
skulle alle andre så gøre det?

Når de ledere, der ikke giver medarbejderne meget opmærksomhed, bliver spurgt om, hvorfor de ikke gør det, er deres forklaring
ofte, at det er fordi, de har tillid til deres medarbejdere, som arbejder meget selvstændigt. Men den holder ikke. Gode ledere
leder, uanset hvor talentfulde deres medarbejdere er. De er opmærksomme på medarbejderne, lytter og giver feedback til dem.

2. Godt arbejde bliver ikke anerkendt
Det er let at undervurdere den effekt, et klap på skulderen kan
give. Den gode leder ved, hvad der motiverer medarbejdere og
giver dem en følelse af, at de bliver set. For én medarbejder kan
det være en lønforhøjelse, for en anden kan det være offentlig
anerkendelse.

3. Lederen viser ikke interesse for medarbejderne
Mere end halvdelen af dem, der forlader deres job, gør det på
grund af det forhold, de har til deres leder. Dygtige organisationer
sørger for at have ledere, som kan finde ud af at balancere kombinationen af at være professionel og menneskelig. Hvis lederen
virker uinteresseret i medarbejderne, vil der altid være en højere
personaleudskiftning.

8
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De mest talentfulde medarbejdere bestræber sig for at forbedre
alt, hvad de kommer i berøring med. Hvis lederne tager muligheden for ændring og forbedring væk, fordi de er mest tilpas med
tingenes tilstand, kan det få medarbejdere til at miste motivationen.

9. For få udfordringer

Kort om forfatteren

8. Ingen opfordring til kreativitet

6. Medarbejderne kan ikke forfølge det, de brænder for
Talentfulde medarbejdere er ofte passionerede, og at give dem
en mulighed for at forfølge deres passion øger deres produktivitet og arbejdsglæde. Men mange ledere ser helst, at medarbejderne arbejder inden for et bestemt område og frygter, at
produktiviteten falder, hvis de åbner op for frit spil. Den frygt er
ubegrundet. Undersøgelser viser, at mennesker, som har mulighed for at forfølge deres passion på arbejdet, generelt oplever
”flow” – en euforisk sindstilstand, som er fem gange mere produktiv end normen.

En velskrevet inspirationsbog
Bogen er, ligesom sin populære forgænger, målrettet alle, der
arbejder med forandringer på alle niveauer i en organisation.
Uanset om det er en kommune, en virksomhed eller for den sags
skyld et parforhold. Bogen er tænkt som et redskab til at nå fra
tanke til handling, så hvis du mangler en praktisk guide til at lykkes med forandringer, er ”Jytte vender tilbage” et godt bud på en
sjov og velskrevet inspirationskilde.

5. Forfremmelse til de forkerte
Hvis gode og arbejdsomme medarbejdere gør en ihærdig indsats
på arbejdet, kun for at se en anden modtage forfremmelse, som
den medarbejder ikke i samme grad har fortjent, kan det føles
som en fornærmelse. Det kan få gode medarbejdere til at forlade
deres stilling.

De danner grundlaget for bogen, som er fuld af mange finurlige
indsigter og gode brugbare hverdagseksempler. Morten Münster
har talent for at krydre organisationsteorien med en humoristisk
tilgang til sine spændende fortællinger fra det virkelig liv.

Gode ledere udfordrer også deres medarbejdere til at opnå mål,
som i første omgang virker utænkelige. I stedet for at sætte
kedelige gradvise mål, sætter gode ledere ambitiøse mål, som
skubber folk ud af deres komfortzone. Herefter bør lederen
hjælpe medarbejderen med at få succes. For når talentfulde
og intelligente medarbejdere laver noget, som er for let eller
kedeligt, begynder de at lede efter andre jobs, som kan udfordre
deres intellekt.

Morten Münster er rådgiver inden for adfærdsdesign, forfatter
og foredragsholder. Han arbejder med at implementere adfærdsdesign i danske og globale virksomheder som Novo Nordisk,
Nordea, Adidas, Leo Pharma, NATO og Siemens. Derudover er han
fast skribent for Børsen, hvor han i sin blog skriver om adfærd.
Anmeldt af Maria Skovbjerg Henriksen

Kilde Lederweb.dk
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TEMA • TAG
ARBEJDSLYST
PULSEN PÅ ARBEJDSLIVET

TEMA

“

•

MOD ALLE ODDS

PÅ JOBJAGT
I EN CORONATID

JJeg
eg har hele tiden været afklaret med, at jeg ikke bare
ville tage et tilfældigt job. Så
ville jeg hellere arbejde som
vikar. Men at det helt rigtige
job kom så hurtigt, kom
alligevel bag på mig.

Pia Sørensen mistede som mange andre sit job som følge af Corona.
Men med masser af gå-på-mod og hjælp til en skarpere ansøgning
lykkedes det hende alligevel at finde sin næste arbejdsplads mod alle odds.

Pia
Pia Sørensen
Sørensen

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

I

løbet af 2020 forsvandt hovedparten
af Pias arbejdsopgaver, fordi virksomhedens nordiske søsterselskabers gik
konkurs. I sensommeren måtte hun
ud på det Corona-ramte jobmarked
– Jeg tog opsigelsen roligt og tænkte,
at den måtte blive en udfordring, der ville
bringe noget nyt og spændende med sig.
Året forinden var jeg blevet opsagt pga.
besparelser, og da var mine ansøgninger
blevet modtaget med stor interesse, så jeg
var sikker på, at jeg nok skulle finde et job,
fortæller Pia.

Uventede afslag
Det skulle dog hurtigt vise sig, at det var
et helt andet jobmarked at navigere i end
året før. Pia fandt sit tidligere CV og sin
ansøgning frem og fik det rettet til, men
responsen var slet ikke den samme, og hun
undrede sig over, at hun ikke blev indkaldt
til samtale på stillinger, hun ellers let kunne
varetage.
– Jeg begyndte at undre mig over den
manglende interesse og tænkte, at eftersom jeg opfyldte kravene til kvalifikationer,
måtte det være min ansøgning, der ikke
længere var god nok. Der var simpelthen
for mange om buddet, og af en eller anden
årsag blev min ansøgning ikke fundet interessant nok til en mere grundig gennemlæsning. Derfor måtte jeg finde ud af at
gøre noget ved den, konstaterer Pia.

10
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Fik inspiration til fornyelse
Efter en uges ledighed blev hun som medlem af Frie indkaldt til karriererådgivning og
CV-møde.
Her gennemgik Pia sin ansøgning med sin
karriererådgiver og fik gode råd til, hvordan
hun bedre kunne fange modtageren.
– Min karriererådgiver var guld værd. Hun
fortalte mig bl.a., at CV’et altid bliver læst
før ansøgningen, så ansøgningen skulle
altså ikke være en appetitvækker til CV’et,
men et tillæg. Hun kom også med gode råd
til overskrifter og omrokering af afsnit,
og vi fik en rigtig god snak om, hvad de tre
afsnit i min ansøgning skulle omhandle: Det
var min motivation for at søge stillingen,
mine personlige kvalifikationer, de bløde
værdier, og mine faglige kvalifikationer i
form af: Hvad kan jeg gøre for jer?
Efter mødet fik Pia indarbejdet de mange
gode råd og sendte sit nye materiale til
karriererådgiveren, inden de første to
ansøgninger blev sendt afsted med den
nye opsætning.

Det lykkedes!
– Det var utroligt tilfredsstillende at opleve,
at ”koden var knækket”, og jeg igen kunne
ramme ”ja tak til samtale” -bunken. Min
karriererådgiver var også den første, jeg
ringede til, da jeg fik det ene af de to første

job, jeg søgte, og endte med at takke nej til
et andet, fortæller Pia begejstret.
Der gik i alt ca. 14 dage efter CV-mødet,
så stod Pia med et nyt job på hånden hos
PlanBørnefonden, hvor hun nu er ansat
som Senior Accountant.
– Jeg har hele tiden været afklaret med,
at jeg ikke bare ville tage et tilfældigt job.
Så ville jeg hellere arbejde som vikar. Her
ville jeg med god samvittighed kunne
fortsætte min jobsøgning, indtil det rette
match dukkede op. At det helt rigtige job
kom så hurtigt, kom alligevel bag på mig.
Jeg er utrolig stolt og glad for at arbejde for
en NGO som PlanBørnefonden, der kæmper for at sikre børns rettigheder og for at
skabe lige muligheder uanset køn. Tænk
at få lov til at bruge sine færdigheder til så
gode formål. Det er fantastisk, fortæller
Pia glad. n

I
Kontakt os
Har du brug for hjælp eller et godt
råd til din jobsøgning, så kontakt
Frie på 63 13 85 50 og få professionel karrieresparring.
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Uopfordret ansøgning gav

DRØMMEJOB

“

Du skal ikke sidde og vente på, at
drømmejobbet kommer lige om
hjørnet – for det gør det sjældent.
Malte Fischer

Malte Fischer stod uden nyt job, da Danmark lukkede ned.
Et skift i jobsøgningsstrategi åbnede nye døre.
AF SØREN FREDERIKSEN, CONTEXT MEDIA

D

en 1. maj 2020 stod
Malte Fischer uden job
i et Danmark, der var
gået mere eller mindre i
lockdown. Den 32-årige
UI/UX-designer, som
arbejder med brugeroplevelse og brugergrænseflader på hjemmesider og apps, måtte
som så mange andre i
samme situation, ud på
det corona-ramte jobmarked.

Værktøjskasse til jobsøgning
– Jeg begyndte at søge nyt job så hurtigt,
jeg kunne, men det var tydeligt at mærke,
at der blev holdt igen med at ansætte,
fordi virksomhederne hverken kunne
finde hoved eller hale i, hvad de skulle
gøre, siger Malte Fischer.
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Malte Fischer bevarede roen og brugte den
første tid til at få styr på sin “værktøjskasse” til jobsøgningen i samarbejde med
sin karrierekonsulent hos Frie.
– Jeg fik god sparring til at polere CV’et
op og til at lave et CV-pitch på video, ligesom jeg opdaterede min hjemmeside, så
den viste, hvad jeg kan inden for digitalt
design, forklarer Malte Fischer.
Umiddelbart gav det gennemarbejdede
grundlag for jobsøgningen ingen resultater.
– Der var langt mellem jobopslagene –
og endnu længere mellem de fede jobs.
Selvom jeg søgte bredt og tre-fire job om
ugen, kom jeg ikke til én eneste samtale,
og jeg fik heller ikke særligt meget feedback. Kun lige et standardsvar om, at der
havde været flere hundrede ansøgere til
jobbet, siger Malte Fischer og fortsætter:
– Efter et par måneder på den måde
indså jeg, at jeg var nødt til at gøre noget
andet.

“

I stedet for at søge de
samme job som alle andre
begyndte jeg at sende
uopfordrede ansøgninger,
og jeg målrettede dem til
de steder, hvor jeg virkelig
gerne ville arbejde, og jeg
blev positivt overrasket
over resultatet.
Malte Fischer

Uopfordret ansøgning gav arbejde
Hans nye strategi var simpel, men ikke
desto mindre effektiv.
– I stedet for at søge de samme job som
alle andre begyndte jeg at sende uopfordrede ansøgninger, og jeg målrettede dem
til de steder, hvor jeg virkelig gerne ville
arbejde, siger Malte Fischer, der blev positivt overrasket over resultatet:
– Pludselig oplevede jeg en helt anden
respons og dialog. Jeg blev takket for
ansøgningen og for at være proaktiv, og
jeg fik at vide, at min ansøgning ville blive
gemt, selvom der ikke var noget job her og
nu. Det var, som om jeg ikke længere druknede i et hav af ansøgere.
Hans nye job som UI/UX-designer hos IT
Kartellet i Nordvest i København fik han
netop på en uopfordret ansøgning.

– Jeg sendte ansøgningen en torsdag,
mandag morgen var jeg til samtale, og
samme formiddag fik jeg et jobtilbud. Tre
firmaer var i gang med at fusionere og
manglede erfarne UI/UX-designere, som
hurtigt kunne finde ben at stå på i en ny
organisation, siger Malte Fischer.
Ikke overraskende er hans anbefaling til
andre jobsøgende at forsøge sig med uopfordrede ansøgninger.
– Du skal ikke sidde og vente på, at drømmejobbet kommer lige om hjørnet – for det
gør det sjældent. Derudover vil jeg anbefale
at benytte den rådgivning, man får hos
Frie. Jeg har en ven, som synes, at det er lidt
grænseoverskridende at få karriererådgivning. Men hvis det brænder på, er det da
bare om at benytte sig af alle de muligheder, man har, opfordrer Malte Fischer. n

Da Malte Fischer mistede sit
job tilbage i maj 2020, stod
han og mange andre overfor
et coronaramt jobmarked.
Malte bevarede roen og
brugte den første tid på at
få styr på sin ”værktøjskasse” til jobsøgningen.
Med god sparring fra sin karrierekonsulent hos Frie blev
der lagt en ny strategi. Den
viste sig at være effektiv.
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Chief 1 lægger ikke langsigtede karriereplaner. For ham handler det om at lave
det, han elsker, og at elske det, han laver.

JEG GØR DET,
FORDI DET ER
GODT FOR MIG
Han var med til at bringe hiphoppen til Danmark, har
været succesfuld musikproducer i årtier og har i en
sen alder startet en solokarriere efter en depression.
Chief 1 går gerne mod alle odds.

C

AF SØREN FREDERIKSEN, CONTEXT MEDIA • FOTO: BO NYMANN
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hief 1 kigger ud på murene og tagryggene
fra et vindue i studiet i Vanløse. Det er en
trist gråvejrsdag. Himlen tager over, hvor
de hvidmalede og gråpudsede bygninger
slutter.
– Det er en deprimerende udsigt, men det
var endnu værre. Se det orange tegltag derovre, siger Chief 1 og peger på en bygning i
nærheden:
– Det var også gråt. Alt var farveløst.
Han taler om den depression, som han gennemlevede for nogle år siden. En depression, der var et indvendigt opråb, fordi han i
for mange år ikke havde lyttet til sig selv. Og
en depression, der skubbede en solokarriere
som sanger i gang i en alder af 47 år, selvom
mange rystede på hovedet.

»
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Lad os starte med at spole tiden tilbage,
som var den det kassettebånd, en ung
Lars Pedersen sad og lyttede til på sit
drengeværelse i 1982. Det havde hans
storebror Per sendt til ham fra New York,
og musikken var stykket sammen af samlinger fra plader med funkmusik, og artisterne var ikke sangere, som sang – de var
MC’s, som rappede.
– Det ramte mig virkelig. Musikken
havde altid været i mit liv, for min far var
trommeslager i The Clifters, men det her
var så anderledes. Jeg skaffede to dårlige
pladespillere og en mixer, og så handlede
tilværelsen ellers om at gå i Accord (forretning med brugte plader, red.) med vennerne i nogle alt for store vinterjakker. Vi
havde kun råd til én plade, men kom hjem
med 30-40 – jeg har sagt undskyld til
pladeforretningerne – og så sad vi hvide
knægte og lyttede til den sorteste musik
af syret jazz, funk og blues. Hver gang jeg
fandt en lyd eller et par trommer, så skulle
jeg scratche eller optage det på min firesporsbåndoptager for at lave det om til
min egen musik. Jeg blev bedre og bedre,

MEDLEMSUNDERSØGELSE

begyndte at lave mixtapes og fandt tre
andre rappere udover min bror, og så
dannede vi Danmarks første raporkester,
Rockers By Choice, fortæller Chief 1.
De startede som et undergrundsband,
som bl.a. spillede på Sorte Hest på
Vesterbro og i Ungdomshuset på Jagtvej.
– Det var en smule ironisk, at vi spillede
for besættere og punkere, som hadede alt
ved USA. Men vi elskede jo heller ikke USA
og Reagan. Vi elskede New York og Bronx,
siger Chief 1.

Rygtet om de unge rappere fra Amager
spredte sig, og med det kom tilbuddet
om en pladekontrakt og en udgivelse på
dansk, hvor ‘Opråb! Til Det Danske Folk’
med hittet ‘Engel’ blev gruppens gennembrud.
– Mod alle odds lykkedes det os at blive
både teenageidoler og anmelderdarlings,
hvilket vist ellers kun er overgået Gasolin,
og hvilket jeg ikke har præsteret med
nogen af de artister, jeg har arbejdet med
siden, siger Chief 1.

“

Musik er mit DNA. Hvis du tog musikken ud af mig, ville
der bare ligge en blævrende masse af amagerdreng
ovre i et hjørne.

Livet foran et livepublikum udviklede sig
til en karriere bag mixerpulten, hvor han
siden slut-80’erne har skrevet, produceret og remixet musik for blandt andre
Danseorkestret, Liga, Outlandish, Nik &
Jay, Sanne Salomonsen, Shu-bi-dua, Kim
Larsen, Ace of Base og Ricky Martin.
– Vi er meget få fra hiphoppens start,
der har holdt så længe og stadig lever af
musik. For det første handler det om, at
musik er mit DNA. Hvis du tog musikken
ud af mig, ville der bare ligge en blævrende masse af amagerdreng ovre i et
hjørne. For det andet har jeg forstået at
kombinere ‘hjertemusik’ og ‘huslejemusik’.
For eksempel lavede jeg for mange år
siden en hel del melodigrandprix – også
MGP for børn. Det har været skidesjovt
og lærerigt, og jeg har altid stået 100 %
inde for de ting, jeg producerer, selvom
de også har betalt mine regninger. For det
tredje fandt jeg på et tidligt tidspunkt ud
af, at jeg var nødt til at have mange hatte
på: Jeg skulle være sangskriver, jeg skulle
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CHIEF 1
... hedder Lars Pedersen og er 50 år.
Kunstnernavnet Chief 1 stammer fra
de unge breakdance-dage.
I 1984 dannede han Rockers By
Choice sammen med blandt andre sin
bror Per ‘Dee Pee’ og fik sit gennembrud med landeplagen ‘Engel’.
Siden slut-80’erne har Chief 1 været
sangskriver og producer for utallige
sangere og bands i ind- og udland,
og senest har han startet en solokarriere med udgivelsen af albummet
‘Slip’.
Privat har han en søn, er fraskilt og
er i et nyt forhold.

Chief 1

Hjertemusik og huslejemusik

16

I

være producer, jeg skulle være talentspejder, og jeg har også haft et pladeselskab
og er selv artist. Jeg vidste, at der kommer
perioder, hvor den ene hat blæser af, og
så skal jeg kunne tage en anden på, siger
Chief 1 og tilføjer:
– Og så har jeg en høj selvdisciplin og
kan knokle som en sindssyg. Måske fordi
jeg har en lille lavt-selvværds-djævel siddende på skulderen, hvor den hvisker, at
det altid kan blive bedre. Når jeg festede
igennem en lørdag aften, sad jeg søndag
morgen og indspillede strygere, selvom
de skar i ørerne, fordi jeg havde tømmermænd.

Kunsten i at være ligeglad
Når man knokler og brænder for noget,
risikerer man også at brænde ud. Det
skete for Chief 1. For knap fem år siden
begyndte det farverige liv at falme, og
platinpladerne mistede deres glans lige
så hurtigt, som kurererne kom med dem.
– Der var ikke noget, som gjorde mig
rigtigt glad. Livet var ikke dårligt, men det

Jeg er begyndt at sige nej til opgaver, hvis jeg kan
mærke, at de ikke vil give mig energi – og nu går det
mig bedre end nogensinde. Det er næsten absurd,
hvis det er så enkelt,siger Chief 1.

var heller ikke godt. Jeg havde brugt min
energi på andre i stedet for at fylde min
egen brønd. Depressionen var både en
forbandelse og en velsignelse, for den
tvang mig til at tænke over, hvad der gav
mig glæde.
Én af de mange nætter, hvor han ikke
kunne sove, satte han sig og skrev ‘Man
Skal Dø Lidt (Før Man Finder Vej)’. Det var
det første nummer nogensinde, som han
skrev udelukkende til sig selv, og det blev
starten på en solokarriere, der foreløbig
har gjort nummeret ‘Alt er godt’ til “Årets
Sommerhit 2019” i P4, har fået ham med i
Toppen af Poppen, hvor han har fortolket
kunstnere som Medina og Cæcilie Norby,

og bragt ham på en landsdækkende turne
med sit band.
– Jeg ved ikke, hvad det fører til. Jeg gør
det, fordi det er godt for mig. Det handler
om at lave det, du elsker, og at elske det,
du laver, siger Chief 1 og fremhæver et
andet aspekt af at være mere tro mod sig
selv:
– Jeg er begyndt at sige nej til opgaver,
hvis jeg kan mærke, at de ikke vil give
mig energi – og nu går det mig bedre
end nogensinde. Det er næsten absurd,
hvis det er så enkelt. Min seneste single
hedder “Kunsten i at være ligeglad”, og
jeg tror, at man skal være en lille smule
ligeglad, hvis man skal lykkes mod alle
odds. n
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I
Om Florence Villeseche

Vi kan ikke parkere vores køn ved
indgangen, når vi møder på arbejde.

Florence Villeseche er lektor
på Institut for Ledelse, Politik
og Filosofi på Copenhagen
Business School (CBS), hvor hun
forsker og underviser i køn og
mangfoldighed. Desuden er hun
akademisk leder for det tværfaglige forskningssamarbejde
på CBS-platformen Diversity and
Difference, som fokuserer på
diversitet og mangfoldighed.

Florence Villeseche

DEN LILLE

STORE FORSKEL

Påvirker køn vores samarbejde på arbejdspladsen? I dén grad, konstaterer
lektor fra Copenhagen Business School
Florence Villeseche, for stereotyperne
lever i bedste velgående. Men med god
ledelse og klare mål udvikler dynamikken mellem køn konstruktive diskussioner i stedet for personlige konflikter.

AF SØREN FREDERIKSEN , CONTEXT MEDIA • FOTO: BO NYMANN
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nder et teammøde kommer du med et forslag, men du
fornemmer, at det ikke rigtigt vinder gehør. Lidt efter
kommer en kollega i store træk med det samme forslag, og nu bliver der nikket anerkendende rundt om
bordet. Forskellen er, at du er kvinde, og din kollega er

mand!

Lyder det stereotypt – grænsende til det diskriminerende?
Ikke desto mindre er det et konkret eksempel fra forskningen i køn på arbejdspladsen, og lektor på Institut for Ledelse,
Politik og Filosofi på Copenhagen Business School, Florence
Villeseche, bruger det til at illustrere, at selvom en arbejdsplads som udgangspunkt handler om faglighed og kompetencer, påvirker køn uundgåeligt samarbejdet.
– Vores køn spiller en stor rolle for vores adfærd, selvopfattelse og opfattelse af andres adfærd i alle aspekter af
livet.

Så naturligvis spiller det også en rolle på arbejdspladsen. Vi kan
ikke parkere vores køn ved indgangen, når vi møder på arbejde,
siger Florence Villeseche og uddyber eksemplet med teammødet:
– Kvinder bliver traditionelt opfattet som mere bløde, empatiske og konsensussøgende, mens mænd bliver opfattet som
mere analytiske, resultatorienterede og handlekraftige. Det
skaber en bias, som gør, at vi fortolker ting forskelligt, afhængigt af om det er en mand eller kvinde, der siger det. Og det er
ikke kun mændene, der synes bedst om mandens forslag – det
er også kvinderne.

Går glip af gode idéer og udvikling
Ifølge Florence Villeseche er konsekvensen, at arbejdspladen
går glip af gode idéer, udvikling og værdiskabelse. Men hun konstaterer samtidig, at det er meget svært at ændre på, for vores
opfattelser af køn er indlært siden barnsben.
– Det bedste, man kan gøre som arbejdsplads, er at være bevidst og åben om, at den bias er til stede. Det er ikke nok bare at
ansætte flere kvinder, for de bliver ikke hørt mere af den grund.
Ultimativt er det en ledelsesopgave at sikre, at alle gode idéer
bliver bragt i spil, uanset hvem der kommer med dem, siger
Florence Villeseche og konstaterer, at det ikke nødvendigvis er
nemt, for ledere – såvel mandlige som kvindelige – har samme
bias som medarbejderne.

Diskussioner i stedet for konflikter
Det kunne lyde, som om rene mande- eller kvindearbejdspladser præsterer bedre, fordi der så ikke er noget kønsaspekt.
Men det er ikke tilfældet, fastslår Florence Villeseche, for så
går man glip af den nuancering, som forskellige køn skaber.
– På arbejdspladser med samme køn har man tendens til
bare at bekræfte hinandens idéer. Der er bedre dynamik i samarbejder med flere køn – bl.a. fordi kvinder er bedre til at lytte
og spørge ind. Men som med alle former for mangfoldighed på
arbejdspladsen kræver det synlig ledelse og klare mål at få det
bedste ud af dynamikken. Det er ikke nok at blande kortene og
så se, hvad der sker. Uden styring risikerer man, at konstruktive
diskussioner tipper over og bliver til personlige konflikter, siger
Florence Villeseche.

Seksualitet på arbejdspladsen
Sidst, men ikke mindst, er der seksualitet. Påvirker den også
samarbejdet mellem køn på en arbejdsplads? Både og lyder
svaret fra Florence Villeseche.
– Selvfølgelig kan kolleger blive tiltrukket af hinanden, men
så længe man er bevidst om, at det kan være en dimension i
samarbejdet mellem køn, og at arbejdspladsens politik på området, i det omfang man har en, er tydelig, også når det gælder
MeToo-problematikker, behøver det ikke at være et problem.
Der er ikke noget, der viser, at seksualitet påvirker samarbejdet
i større grupper. Det er snarere, hvis samarbejdet kun er mellem
to personer, konstaterer Florence Villeseche. n
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Få NYE muligheder
med mangfoldighed

Ahmad Durani (th.) og hans kolleger i
virksomheden ”Mangfoldighedsledelse”
hjælper andre virksomheder og organisationer med at skabe værdi gennem
mangfoldighed. Det gør de gennem
kurser, workshops og vejledning, så
forskelligheder blandt personale bliver
en styrke, og medarbejdertrivslen og
konkurrencedygtigheden øges.

Vil du være skarpere, mere reflekteret og have en bedre udvikling? Det kan du få
ved at være en del af en mangfoldig arbejdsplads. Men det kræver en indsats at
få det til at fungere.
AF ANDERS BIRCH BREUNING, CONTEXT MEDIA

F

orestil dig et team på en arbejdsplads. Alle er cirka lige gamle, de
har samme uddannelse (med høje
karakterer), de bor i den samme
by, spiser den samme mad, interesserer sig for de samme ting, og stemmer nogenlunde det samme. Hvor mange
originale idéer og løsninger, tror du, det
team skaber?
– På det team vil mange ting være forudindtagede og indforståede. Der vil ikke
for alvor ske noget nyt, og udviklingen
vil gå i én retning, for nye idéer kommer fra nye mennesker, siger Ahmad
Durani, der er stifter af virksomheden
Mangfoldighedsledelse.

“

Det er grundlæggende derfor, at mange
virksomheder arbejder på at blive mere
mangfoldige. For det skaber bredere
teams, der er mere innovative og finder
på bedre løsninger. Men det er også en
fordel for teamets enkelte medlemmer.

Flere idéer, tak
Mangfoldighed er et buzzword i dag, men
hvad dækker det egentlig over?
– Mangfoldighed er tilstedeværelsen
af forskellige kompetencer, personligheder, køn, aldre, kulturer og interesser i en
gruppe, siger Ahmad Durani.
Men hvordan giver det bedre løsninger, at
medarbejderne er forskellige udenpå som
indeni? Et konkret eksempel er en café,
der kæmpede med økonomien.

– En ny medarbejder med en anden baggrund end resten af medarbejderskaren,
så en ny kundegruppe i de lokale mellemstore erhverv – ejendomsmæglere, håndværkere og så videre – og foreslog at lave
aftaler med dem, siger Ahmed Durani.
I dag har den samme café et større
industrikøkken og leverer frokost til
mange mindre erhverv samt skoler. Det
er et simpelt eksempel, men evnen til at
få gode idéer og være innovativ er afgørende for alle virksomheder i dag.

Tvunget til at reflektere
Men det er ikke kun virksomheden, der
bliver bedre med en mangfoldig medarbejderskare. Det gør de enkelte medarbejdere også.

Hvis teamet er for ens, vil der ikke for alvor ske noget nyt, og udviklingen vil gå i én
retning, for nye idéer kommer fra nye mennesker.
Ahmad Durani
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– Kommer der en ny medarbejder med
en helt anden personlig og professionel baggrund, vil det medføre mange
spørgsmål om alt det, der er indforstået.
Man skal stå på mål for ens måde at gøre
tingene på. Det tvinger en til at reflektere
over det og være skarp på arbejdsgangene, og det medfører en bedre faglig
udvikling, siger Ahmad Durani.
Med mangfoldigheden kommer også forskellige prioriteter. Hvis alle ti medarbejdere i et team fx er passionerede om fodbold, kan det være svært at finde nogle,
der vil arbejde under – eller efter – finalen
i Champions League.
– Hvis det kun er halvdelen, der går op
i fodbold, er det nemmere. Forskellige
medarbejdere kan bedre aflaste hinanden, og det giver mere fleksibilitet og
højere trivsel, siger Ahmad Durani.

Kræver inklusion
Det kræver dog en indsats at høste de
fordele.
– Mangfoldighed er en dårlig forretning,
hvis inklusionen ikke følger med, og de

nye medarbejdere ikke får lov at bidrage.
Har man en forventning om, at de kan og
gør det samme, som alle andre, ender man
med en dårligere version af de medarbejdere, man har i forvejen, og de forlader
virksomheden igen, siger Ahmad Durani.
Det er heller ikke unormalt, at ønsket om
mangfoldighed bliver mødt med skepsis
fra de eksisterende medarbejdere.
– Det kommer typisk af to ting. For det
første den grundlæggende modstand
mod forandring, som de fleste har i sig i
forskellig grad. For det andet føler mange
sig truede, fordi de tror, at mangfoldighed
erstatter den eksisterende kultur. Det gør
den ikke – det er en tilføjelse til den kultur.
I starten vil det medføre støj og konflikter, og det kræver god teambuilding og

ledelse – ligesom enhver forandring. Men
hvis medarbejderne kommer med på, at
det er et bidrag, der gør teamet bredere,
kan mangfoldighed bidrage alle steder i
virksomheden, siger Ahmad Durani. n

I
Ahmad Durani
... er uddannet sociolog på Københavns Universitet og stifter af virksomheden Mangfoldighedsledelse,
der udbyder kurser, workshops og
rådgivning i forandringsledelse
og mangfoldighed. Læs mere på
mangfoldighedsledelse.com
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Job og
arbejdsglæde
trods
autisme
22
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Tilbuddet KLAR TIL START
gør det umulige. Det får personer med autisme igennem
et uddannelsesforløb, og
bagefter er der jobgaranti.
Det giver både økonomiske
og personlige gevinster.
AF ANDERS BIRCH BREUNING, CONTEXT MEDIA

D

et er svært at gennemføre en uddannelse og få et job for personer
med autisme – eller med autisme
spektrum forstyrrelser (ASF), som
det hedder formelt. For selvom
man er utroligt struktureret og grundig,
nytter det ikke, når man ikke forstår de
sociale spilleregler, og al social kontakt til
lærere, ledere og kolleger er uigennemskueligt svært. Derfor ender mange i
kommunale aktiveringstilbud eller på førtidspension. Men det kan faktisk lykkes
både at gennemføre et uddannelsesforløb
og få et job.
– KLAR TIL START er et tilbud til unge og
voksne med autisme eller autistiske træk,
som er normaltbegavede eller har en let
nedsat begavelse. 80 % af alle kandidaterne gennemfører forløbet, der er jobgaranti, og 95 % af de kandidater, der har
gennemført forløbet, er i job i dag, siger
Britta Bak, som er direktør for FONDEN
UNGES, der arbejder for at forbedre livet
for folk med autisme og står bag KLAR TIL
START.

Fakta garanterede 200 jobs
Forløbet er lavet til dem, der gerne vil have
et job, men som ikke kan. De er typisk langt
fra arbejdsmarkedet, klar til aktivitet, men
ikke til et job.
– KLAR TIL START begyndte, da to med
autisme var i praktik i en Fakta. Den daværende HR-chef for Fakt, Jens Romundstad,
var på besøg i butikken og så, hvordan de
var ekstremt strukturerede og grundige til
de opgaver, de blev sat til. Men der mang-

I
Jonas Colding er en af de unge autister, der har haft stor glæde af projekt KLAR TIL START.
I dag er 19-årige Jonas ansat i Irma.

lede lidt, før de kunne ansættes i butikkerne. Derfor besluttede vi at lave et særligt
forløb, hvor personer med autisme kom ud
i butikkerne med særlig støtte, siger Britta
Bak.
Fakta syntes, at det lød som en god idé,
og de garanterede at finde 200 job i deres
butikker landet over til dem, der gennemførte forløbet.

Beviser, at det kan lade sig gøre
Lige siden er flere virksomheder kommet
med i ordningen, der i dag omfatter 13 virksomheder fordelt over hele landet.
– Hver virksomhed har butikker eller
lagre, der fungerer som uddannelsessteder, hvor der er særligt uddannede vejledere med pædagogisk baggrund fra KLAR
TIL START. De går med kandidaterne i det

daglige og er med til at uddanne dem og
sørge for, at de har de timer og opgaver,
der passer til den enkelte kandidat, siger
Britta Bak.
Virksomhederne betaler ingenting og bliver heller ikke betalt for at være med. Men
de får effektiv arbejdskraft, når kandidaterne er klar til et job.
– De mangler stabil arbejdskraft til det
rutineprægede arbejde, og det er personer
med autisme gode til. Samfundets omkostninger til KLAR TIL START er i gennemsnit
tjent hjem, når en kandidat har været i arbejde i tre år. Og det er også en enorm personlig gevinst, når en med autisme kan
tjene sine egne penge. Alternativt sidder
mange bare derhjemme. KLAR TIL START
beviser, at det kan lade sig gøre at få dem
i blivende job, siger Britta Bak.

KLAR TIL START
KLAR TIL START er et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb for unge
og voksne med autisme spektrum
forstyrrelse (ASF), som kommuner
kan visitere borgere til.
Uddannelsesforløbet er landsdækkende og foregår i 13 virksomheder, som bl.a. omfatter Fakta, Irma,
Rema 1000 og Ilva. Kandidaterne
lærer at løse opgaver i virksomheden, og de følges dagligt af en
specialuddannet vejleder. Når forløbet er gennemført, er kandidaten garanteret et job baseret på
vedkommendes kompetencer i den
samme virksomhed. 80 % af alle
kandidater gennemfører forløbet tilfredsstillende, og af alle de
uddannede kandidater er 95 % i
job i dag.

»
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Jonas Colding kan bedst lide at holde orden
i butikken og går meget i, om varerne er friske og står pænt, når han er på arbejde.

I
Autisme Spektrum
Forstyrrelse
Autisme Spektrum Forstyrrelse
(ASF) er en neurologisk, kognitiv
udviklingsforstyrrelse. Personer
inden for autismespektret har en
hæmmet udvikling af sociale og
kommunikative evner, der bl.a. gør
det svært for dem at forstå de sociale spilleregler. Fælles for dem er, at
de har det bedst, når tingene er, som
de plejer. Landsforeningen Autisme
anslår, at 160.000 danskere er inden
for autismespektret.

»

Alt står snorlige i Irma takket
være Jonas Colding
Jonas Colding er med i KLAR TIL START og er til hverdag i Irma i Bagsværd. Der er mange
kolleger, kunder og opgaver, men det går godt.

O

m onsdagen møder Jonas Colding
på 19 år klokken otte. Han behøver faktisk ikke komme før halv ni,
men han synes, at det er forkert
at møde klokken halv, så han
kommer klokken hel. Fra morgenstunden
fylder han op med friske mejeriprodukter, der kommer på paller. Det klarer han
alene. I starten var hans vejleder fra KLAR
TIL START med, men det er ikke nødvendigt længere. Derefter bliver der tjekket
datoer på pålæg, og varer med to dage
til udløbsdatoen bliver sat 50 % ned.
Kunderne henvender sig i løbet af dagen
og får hjælp med at finde varer. Og for
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tiden bliver alle kontaktflader også sprittet af flere gange dagligt. Det bliver til
mange skridt på en dag. Også fordi, at hvis
noget ikke er i orden, synes Jonas Colding,
at det skal fikses med det samme, så han
retter hele tiden varer til og rydder op i
butikken.

Tingene skal stå pænt
– Jeg synes, at det er godt at være her.
Jeg laver noget og får brugt min krop, så
jeg sover godt om natten. Jeg går med de
andre medarbejdere, og jeg har det fint
med kolleger. Det ville være kedeligt uden.
Jeg er glad for det, siger han.

Jonas Colding begyndte i Irma i august og
skal være i butikken indtil marts, hvor han
har gennemført KLAR TIL START. Derefter
skal han have et job i en anden Irma-butik.
Der er mange ting at lære – bl.a. at holde
pauser med kollegerne. Men man kan jo
altid tale om fodbold.
– Jeg har ingen særlige krav til, hvor
jeg skal hen bagefter. Bare der ikke er for
langt. Og så vil jeg ikke sidde ved kassen.
Der er for mange kunder og knapper. Jeg
vil hellere gå op i, at tingene står pænt,
siger Jonas Colding. n

MEDLEMSFORDELE TIL DIG

Vidste du, at du
som medlem af Frie
får unikke fordele
hos Alm. Brand?
Læs mere og book et møde på

almbrand.dk/ff
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ARBEJDSMARKED

Indfør omvendt bevisbyrde i sager om seksuel chikane
Da ”metoo”-bølgen startede, havde den ikke den
store effekt i Danmark.
Men efter Sofie Lindes optræden ved Zulu Awards,
og den selvransagelse, der
er skyllet ind over bl.a. de
politiske partier, er sexisme
kommet på alles læber.
Men hvad er sexisme egentlig, og hvilke regler beskytter i dag lønmodtagere,
kvinder som mænd, imod
sexisme og seksuelle krænkelser?

L

igebehandlingsloven beskriver
seksuel chikane som ”enhver form
for uønsket verbal, ikke-verbal
eller fysisk adfærd med seksuelle
undertoner med det formål eller
den virkning at krænke en persons værdighed …” Derfor er der ikke noget at sige
til, at man i sådan en situation føler sig
meget udsat og sårbar. Mange, primært
kvinder, oplever, at de bliver nødt til at
vælge imellem jobbet eller at finde sig i at
blive chikaneret.

Reglerne i Ligebehandlingsloven
Når man ifølge loven skal afgøre, hvad der
er ”uønsket seksuel adfærd”, er det vigtigt
at understrege, at man tager udgangspunkt i den krænkede persons egne

grænser. Der stilles dog krav om, at der
skal være tale om en handling (adfærd),
som er uønsket. Man kan sige, at domstolene opererer med en form for ”nedre
grænse” for seksuel chikane og har i
flere sager lagt vægt på den ansattes
manglende tilkendegivelse af modvilje
og chikanørens gode tro. De har med
andre ord valgt ikke at fælde dom for
seksuel chikane.

Det har en lovændring fra 2019 ønsket
at gøre op med. Her blev der indsat en
ny bestemmelse i Ligebehandlingsloven,
der blandt gjorde det tydeligt: at der ved
vurderingen af, om der har fundet seksuel
chikane sted i strid med ligebehandlingsloven, ikke bør lægges vægt på, at der på
den pågældende arbejdsplads generelt er
en omgangstone, som er seksuelt ladet.

Godtgørelsen
Vi har desværre set mange eksempler
fra retspraksis, hvor domstolene har frifundet virksomheder og ledere i sager
om seksuel chikane med det argument,
at arbejdspladsen havde en ”fri” eller
”afslappet” omgangstone.

Samtidig blev godtgørelsesniveauet for
seksuel chikane også hævet med 1/3.

Den kan nu udgøre op til kr. 35.000. Det kan
diskuteres, om godtgørelsesniveauet, som
med forslaget vil stige til ca. kr. 35.000, er
passende, og det vil næppe virke særligt
præventivt.
Som næste skridt så Frie gerne, at der
– som det er tilfældet i sager om opsigelse
af gravide og barslende medarbejdere
– indføres omvendt bevisbyrde i sager om
seksuel chikane. Vi oplever alt for tit, at et
krænket medlem må opgive at rejse krav
om godtgørelse for sexchikane, fordi
chikanen ikke kan bevises. At pålægge et

i forvejen udsat offer for seksuel chikane
en næsten umulig bevisbyrde er simpelthen urimeligt.
Det er, og skal være, arbejdsgiverens pligt,
at der ikke finder seksuel chikane sted, og
at der er den rigtige tone på arbejdspladsen. Det kan virksomhederne sikre ved at
lave politikker for, hvordan medarbejderne skal opføre sig på arbejdspladsen. Men
mest af alt handler det om, at man som
chef selv har ”hånden på kogepladen”
og en føling med, om det, der foregår ”på
gulvet”, er indenfor eller over grænsen. n

Kontakt os
Som medlem kan du altid kontakte Frie på 63 13 85 50,
hvis du har spørgsmål eller brug for eksperthjælp.

AF OLE ØSTERGAARD, JURIDISK CHEF
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T

homas Brogaards hoved var
hele tiden fyldt med gode
ideer til at udvikle sin bagerforretning. Der var fart på,
og der skulle ikke være en
finger at sætte på noget,
som han lagde navn til. Han
var selv vokset op med en
far, der var bager, og vidste,
at forretningen altid kom i første række.
Sådan var det også for Thomas.
Det hårde slid havde allerede kostet ham
et ægteskab, og da han i 2016 mødte
Ingrid, havde han gjort det klart for hende, hvordan prioriteringen var – også da
hun blev gravid. Hun passede det derhjemme, og så passede Thomas butikken.
– Vi boede ovenpå bageriet, og jeg sad
aldrig stille. Der var hele tiden noget, der
skulle gøres eller tjekkes op på. Allerede
dengang havde jeg svært ved at sove,
men jeg tænkte ikke over det, fortæller
Thomas.

Thomas Brogaard er dybt taknemmelig over,
at hans kæreste Ingrid blev ved hans side gennem sit livs største krise – også selv om han,
med sine egne ord, var udenfor pædagogisk
rækkevidde, da stressen var på sit højeste.

DIT ARBEJDE ER IKKE
MERE VÆRD END DIT LIV
Det er grænseoverskridende for Thomas Brogaard at fortælle sin historie – men han ved,
at det er nødvendigt. I 14 år knoklede han igennem i sin virksomhed og overhørte sin krops
signaler. Til sidst ramte stressen så hårdt, at han endte med en psykiatrisk indlæggelse.
Nu håber Thomas, at han kan hjælpe andre til at vågne op, før det er for sent.

Men da Johan kom til verden, oplevede
Thomas for første gang at være væk fra
sin forretning. Planen om hjemmefødsel
blev pludselig til akut kejsersnit. Det viste
sig, at der var en blodprop i moderkagen,
og Thomas og Ingrid blev bedt om at give
deres lille søn et navn med det samme,
inden han blev kørt fra Aabenraa med
udrykning til Odense Universitetshospital,
hvor de var indlagt i to uger.

“

Førhen tænkte jeg, at folk
med stress bare skulle tage
sig sammen. Men nu ved
jeg, hvor langt ud man kan
komme.
Thomas Brogaard

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN
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– Det kom som et kæmpe chok. Han lå
bare der og var fyldt med ledninger. Jeg
ringede til min bagersvend og bad ham
om at tage sig af bageriet, mens vi var
væk. I den situation var jeg ikke i tvivl om,
hvor jeg skulle være, siger Thomas, der
for første gang oplevede, at situationen
var helt ude af hans kontrol. Det var ikke
noget, han kunne løse ved at arbejde endnu hårdere. Alligevel var det præcis det,
han gjorde, da hverdagen igen meldte sig
efter en måneds indlæggelse. Han øgede
omsætningen endnu mere.
– Da vi kommer hjem, går jeg i krig igen
og tænker, at jeg kan arbejde smerten
væk. Vi har succes med at sælge brød ud
af huset, og jeg beslutter mig også for
at lave bagerudsalg i den lokale SuperBrugsen.

På vej ned …
Den beslutning viser sig at trække en
række af nye problemer med sig. Af to
omgange med få måneders mellemrum
bliver alt salg stoppet pga. rotter i det nye
kloaksystem, der ikke er lavet korrekt. Ud
over de store økonomiske konsekvenser
på omsætningen, blev det mere og mere
tydeligt, at Thomas mentalt var i knæ.
– Jeg var helt uden for pædagogisk rækkevidde. Jeg var virkelig en lortechef, og
hvis Ingrid kritiserede mig derhjemme,
blev jeg aggressiv – hun kunne bare pakke
og skride.
Ud over de voldsomme humørsvingninger
blev det også endnu sværere for Thomas
at finde ro til at sove, men i stedet for at
stoppe op fandt Thomas et ekstra gear:
– Jeg var så træt af at drive butik efter
alt det bøvl, og min kassekredit var for
første gang helt i max. Så jeg fik den ide
at lave ”Brogaards hjemmebageri”, hvor vi
skulle sælge brød og dej, som kunderne
selv kunne bage. Det blev en kæmpe
succes, men selvfølgelig betød det også
endnu mere arbejde. I den periode så
jeg kun min familie, når jeg kom op for at
spise aftensmad. Bagefter arbejdede jeg
videre, og weekenderne var også inddraget.
Når jeg var ude og køre varevogn, blev
jeg nødt til at stoppe, for jeg blev så træt,
jeg var bange for at falde i søvn på vejen.

•

MOD ALLE ODDS

Det samme skete, når jeg sad på kontoret.
Sad jeg stille, så faldt jeg i søvn. Sådan
havde jeg det i næsten et halvt år.

Braget
Thomas blev ved med at ignorere kroppens signaler, og det påvirkede også hans
følelser.
- Jeg forholdt mig slet ikke til, hvordan
jeg havde det, og det betød også, at jeg
til sidst ingen følelser havde. I dag kan jeg
jo mærke både glæde, savn og kærlighed,
når jeg tænker på min familie. Det kunne
jeg ikke dengang fortæller Thomas og
tænker tilbage på den episode for halvandet år siden, der blev vendepunktet i
hans liv.
Der var blevet kørt hårdt på i bageriet
for at få pakket varer. En svend havde
sagt op pga. det hårde arbejdsmiljø, og
Ingrid måtte ned i butikken og hjælpe til.
Thomas besluttede sig for en gangs skyld
til lige at ligge en halv time, inden han
skulle til skole-hjem-samtale med sin dengang 13-årige datter, som han har fra sit
første ægteskab.
Mens han sov, drømte han, at han så
ned i sin egen grav og vågnede med et
sæt! Tårerne strømmede ned ad kinderne. Han gik ud på badeværelset for at
se sig selv i spejlet og brød fuldstændig
sammen. Han satte sig hulkende i en stol
i køkkenet – ude af stand til at stoppe
gråden.
Ingrid fik ham modvilligt fragtet til lægen,
der sendte ham direkte videre til sygehuset i Aabenraa. Hans temperatur var 39,7,
og han fik at vide, at hvis han ikke ændrede sit liv med det samme, ville hans krop
stå af. Diagnosen var ikke svær at stille.
Thomas havde stress, og han blev indlagt
på psykiatrisk afdeling. Det eneste, han
kunne, var bare at stirre ud i luften. Så
det gjorde han – i flere uger. Psykologen
sagde, at han kunne ikke komme tilbage
til det liv, han havde levet. Men det vidste
Thomas godt. Han havde indset, at han
var nødt til at få bageriet solgt. Men det
skulle vise sig at blive umuligt, og fire
måneder senere stod han overfor en
konkurs, og tilværelsen skulle bygges
op helt forfra.

»
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»

Henne Mølle Å Badehotel
| Årets funktionær 2015 |

Nu – 18 måneder efter – bor Thomas og
Ingrid i et lejet hus, og til januar falder
gældssaneringen endelig på plads. Ingrid
bruger sin tid på at tage sig af Johan, som
nu er tre. Han har stadig ikke noget sprog,
men på trods af sine særlige behov trives
han med at have en hverdag både med
mor og far derhjemme.

Et nyt kapitel
– Førhen tænkte jeg, at folk med stress
bare skulle tage sig sammen. Men nu ved
jeg, hvor langt ud man kan komme, siger
Thomas, der via jobcenteret kom på et
6 ugers stresshåndteringskursus, men
efterfølgende røg ned i et endnu større
hul. Det samme skete, da han kom ud i et
praktikforløb.
– Bedst som jeg troede, at jeg var kureret og fik følelsen af, at mit liv kørte igen,
faldt jeg tilbage i det samme hul. Stressen
sidder stadig i min krop, og jeg bliver nødt
til at erkende, at jeg ikke kan det samme,

som jeg kunne før. Nu bliver jeg nødt til at
lytte til min krop og tage den alvorligt.
Thomas har via sit medlemskab af DANA
fået juridisk hjælp til at forsøge at få sin
sygdom anerkendt som en arbejdsskade,
men desværre er det stort set umuligt, da
stress ikke er anerkendt som en erhvervssygdom.

mig. Nu er min krop blevet nulstillet, og
det kan være ret skræmmende pludselig
at kunne mærke sine følelser og sin krop
igen. Jeg skal også lære at styre mine
tanker. Jeg skal simpelthen lære, hvad min
krops signaler betyder, helt forfra. Jeg
ved, at jeg langt fra er den eneste med de
udfordringer, der er for lang tid om at få
den rigtige hjælp.

Heldigvis fik Aabenraa Kommune, via
lokalpsykiatrien, Thomas ud af jobcenteret og ind i et andet system, hvor han
over en længere periode skal arbejde med
at forstå, hvad der sker i en stresset krop
og få de rigtige værktøjer til at håndtere
det. Et forløb, han mener, langt flere af de
17.000 danskere, der hver dag sygemeldes pga. af stress, burde tilbydes.
– Hele mit liv var min virksomhed, og
jeg var 100 % egoistisk. Jeg var ikke til at
holde ud at være sammen med, og jeg er
dybt taknemmelig over, at Ingrid blev hos

Spørger man Thomas og Ingrid, ser fremtiden lys ud, på trods af både sygdom og
konkurs, og Thomas drømmer om med
tiden at kunne bruge sin oplevelse til at
holde foredrag og arbejde med andre i
samme situation:
– Nu kan jeg tydeligt se på andre, når
der er noget galt med deres indre kompas.
Det vil jeg gerne arbejde med på sigt,
siger Thomas, mens Ingrid med et grin
tilføjer: Ja, nu vil han gerne redde alle, og
vi skal også snakke om hans følelser – det
har jeg slet ikke været vant til før. n

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

Glædelig jul og godt nytår
Henne Mølle Å Badehotel holder vinterlukket fra den 1. januar
2021 og slår dørene op igen den 11. marts 2021 til endnu en
fantastisk sæson.
Som Favorit medlem hos Frie får du 30 % i rabat, når du selv
bor på hotellet (dog ikke juli og august og max. to ophold pr. år
med rabat).
Som følge af sammenbruddet mistede
Thomas sin bagerbutik, der også var familiens hjem. Nu er de startet på en frisk og
bor i et lejet hus i Sønderjylland med god
plads til, at deres lille søn kan tumle i haven.
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GLÆD DEM
DU HOLDER AF
– med et gavekort
til Henne Mølle Å
Badehotel

Læs mere på hennemoelleaa.dk
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Kunsten at lytte – oprigtigt
Lytter du for selv at tale eller for at forstå? Din lytte indstilling er afgørende for din evne til at løse de udfordringer, du møder, og understøtte den gode relation til dine
kolleger. Få proceskonsulentens bud på, hvordan du bliver
en bedre lytter.
AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

Vær nysgerrig
Grundlaget for alt god lytning er nysgerrighed. En umiddelbar
og lidt naiv nysgerrighed, hvor du åbner dig og lytter efter for
at prøve at forstå, hvad der er på spil for den, der taler. Hvad
er hun optaget af? Hvad ønsker hun at fortælle? Hvad vil hun
gerne have dig som lytter til at forstå? Hvad ønsker hun hjælp
til? Når du lytter på den måde, må du slippe kontrollen. Du kan
ikke vide, hvad din lytning giver dig. Du skal ikke styre, hverken
hvad den, der taler, fortæller, eller hvad du selv kommer til at
høre.

A

Vær åben og afslappet

t udvikle gode lytteevner er en god investering ifølge proceskonsulent
Mette Knippel, der til dagligt arbejder med ledelsesudvikling i sin virksomhed
Knippel Ledelse. Det kræver, at du både har viden om, hvad det indebærer,
og har fokus på at bruge den gode lytning i hverdagen.
– Det handler ikke så meget om teknik, når du skal præstere ægte nærværende og generøs lytning. Det handler mest om indstilling. Hvordan er du mentalt
til stede, når du lytter? Hvad er dit formål – og hvad vil du gerne understøtte og
fremme med din lytning? Når du lytter, skal du have en grundlæggende respekt,
nysgerrighed og omsorg for den, der taler, forklarer Mette Knippel.

Det kan være svært ikke at styre samtalen i din egen retning. Især hvis andre forventer af dig, at du leder samtalen.
Forventningen om styring – både direkte og indirekte – må du
prøve at lægge væk – og i stedet finde en åben og afslappet
lytning frem. Åben på en måde, hvor du hverken skal eller vil
bestemme, hvor I skal hen. Afslappet på en måde, hvor du både
er rolig og afventende – men samtidig også opmærksom og
lyttende. Lyttende på en måde, hvor dit mål er at følge og forstå din samtalepartner.

God lytning handler altså om, at man forsøger at forlade sit eget perspektiv for
en stund for at undersøge og interessere sig for, hvad der er på spil ud fra
andre perspektiver. Her giver Mette Knippel fire hurtige bud på, hvordan
du kan blive bedre til at lytte.

Lyt efter pausen
Når din samtalepartner stopper op, og når der ikke kommer
flere ord ud, sker der ofte rigtig meget inde i ham eller hende.
Der opstår måske nye tanker eller nogle vigtige følelser. I indadvendtheden foregår der noget udviklingsmæssigt vigtigt,
der kan gøre jer begge to klogere på det, I drøfter. Derfor: Vær
opmærksom på at give god tid.
Det kræver øvelse at opnå den dobbelte opmærksomhed –
altså både at være opmærksom på, hvornår der opstår pauser
med fordybelse og at give plads til, at den anden kan få ro til at
tænke sig om og samle sig.

Lyt efter det ufuldendte
Normalt har vi nemmest ved at høre efter, når der tales klart
og tydeligt, når der bruges hele sætninger, og når fortællingen
er velformuleret og overbevisende. Men ofte er guldet gemt
der, hvor samtalen bliver vævende, og sætningerne er ufuldendte. Det er præcis der, der opstår mulighed for nye erkendelser, forståelser og læring, hvis vi tør at give det plads. n
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GODE TIPS

fra Mette Knippel
til generøs lytning:
1.

Lyt på en sådan måde, at dine kolleger får
lyst til at tale – og tal på en måde, så de får
lyst til at lytte.

2.

Vær generøs og åben, når du lytter – lyt til
flere og andre perspektiver, end du plejer.

3.

Vær nysgerrig og afslappet. Lyt efter
tøven og pauser – og efter det vævende
og ufuldendte. Her opstår de gode refleksioner.

4.

Lyt udforskende for at få mere viden
– undgå den problemløsende lytning.

5.

Øv dig ofte – og husk at give god tid.
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Hvordan klarede du den største udfordring i dit arbejdsliv?
Selvstændig i en sen alder, Zoom-undervisning under corona-lockdown, penge til et nyt
museum, problemer på byggepladsen, karriereskift og jagten på et fast job. Arbejdslivet
kan byde på mange ekstraordinære udfordringer.

“

serviceleder

Har du stået over for noget i dit arbejdsliv, som var en ekstraordinær
udfordring?
Jeg har af og til haft større byggesager, som virkede fuldstændigt uoverskuelige i situationen. Fx når jeg har
stået med arkitekt- eller ingeniørtegninger, som ikke passede med, hvad
der i virkeligheden kunne lade sig
gøre i bygningen, samtidig med at der
var en stram tidsplan, og bygherren
skubbede ansvaret over på os.
Hvordan klarerede du det?
I de situationer handler det om at løse
problemet i mindre bidder og tænke
kreativt. Hvis ikke den løsning, der er
på papiret, kan lade sig gøre, må vi
finde en anden. Og det skal som regel
ske hurtigt, for hvis ikke vi er færdige
med el-arbejdet, kan tømrerne ikke
lukke væggene, og malerne kan ikke
male dem. Det griber ind i hinanden.”

Frederik Bendtsen, 23 år,

møbelsnedker

Har du stået over for noget i dit arbejdsliv, som var en ekstraordinær
udfordring?
Ja, at få et fast job som nyudlært
møbelsnedker! Da jeg var i gang med
uddannelsen, skete der en stigning i
folk, der søgte ind på den uddannelse,
så der mangler både lærepladser og
arbejdspladser. Selv var jeg i skolepraktik, og der lærer man traditionelt håndværk som fx håndsamlinger, og det er
ikke mega relevant i en produktion i et
møbelsnedkeri.
Hvordan klarerede du det?
Jeg har haft en korttidskontrakt i tre
måneder som svend i et møbelsnedkeri, og derudover har jeg taget grundforløbet til møbelpolstrer for at kunne
lave alt på en stol. Nogle møbelsnedkere uden job starter som selvstændige og designer og producerer egne
møbler.
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Her under coronakrisen har
udfordringen været at holde
gejsten oppe hos både dem,
jeg har undervist, og mig
selv, ligesom jeg har skullet
tænke over ting, som kunne
kompensere for det sociale
og den opbygning af relationer, som sker, når folk
befinder sig fysisk sammen.

Har du stået over for noget i dit arbejdsliv, som var en ekstraordinær udfordring?
Jeg er oprindeligt uddannet cand.ling.merc. i tysk og arbejdede 10 år i Tyskland.
Det var ikke så sjovt at vende hjem til Danmark og finde ud af, at ingen efterspurgte
mine stærke tyskkompetencer. Så jeg var nødt til at genopfinde mig selv.
Hvordan klarerede du det?
Jeg tog en diplomuddannelse i journalistik og satsede på kommunikation og journalistik – dvs. at jeg faktisk ikke bruger min lange uddannelse og spidskompetence til
noget. Men jeg finder mening i at skrive om væsentlige ting, selvom jeg nok
helt fra start burde have uddannet
mig til noget, hvor jeg for alvor kunne
have gjort en forskel for andre mennesker – fx psykolog eller advokat.”

AF SØREN FREDERIKSEN, CONTEXT MEDIA

Heinrich Mehr, 46 år,

Sanne Amtoft, 52 år, kommunikationskonsulent

Elo Andersen, 76 år, pensioneret
allroundhåndværker

Har du stået over for noget i dit arbejdsliv, som
var en ekstraordinær udfordring?
Jeg startede som selvstændig i en alder af 55 år.
Det er jo en udfordring i sig selv. Jeg var udlært
klejnsmed, havde taget sløjdlæreruddannelsen
og undervist i sløjd og arbejdede til sidst som
projektleder i kommunen, inden jeg startede
selv som allroundhåndværker.

Nathalia Brichet, 47 år,
antropolog og kurator

Har du stået over for noget i dit arbejdsliv, som var en ekstraordinær udfordring?
Helt aktuelt: Coronakrisen. Jeg har både undervist studerende og startet en forskergruppe med nye medarbejdere op online via Zoom. Udfordringen har været at holde gejsten oppe hos både dem og mig selv,
ligesom jeg har skullet tænke over ting, som kunne kompensere for det sociale og den opbygning af relationer, som sker, når folk befinder sig fysisk sammen – når man holder en pause og drikker en kop kaffe
eller spiser frokost sammen.

Har du stået over for noget i dit arbejdsliv, som var en ekstraordinær
udfordring?
Jeg har brugt det seneste halvandet år
til at søge fonde om penge til et område, som normalt ikke bliver finansieret
fra de kilder, vi søgte fra. Det er et projekt inden for husdyrsbrugsforskning,
hvor vi bl.a. åbner et Veterinærhistorisk Museum, som ser på udviklingen
i dansk husdyrproduktion på godt og
ondt. De fonde, som vi har søgt, giver
sjældent penge til projekter, som omhandler husdyrbrug, eller til museer,
som endnu ikke eksisterer.

Hvordan klarerede du det?
Ved at udvise overskud og bringe energi og ekstra opmærksomhed ind i undervisningen og samarbejdet.
Med de studerende vekslede jeg mellem at undervise dem samlet og i Breakout Rooms i Zoom – ligesom
holdundervisning og gruppearbejde. Og med forskergruppen var jeg opmærksom på, at vi også brugte tid
på det uformelle – lige at få snakket om, hvordan vi havde det hver især – for ellers kan onlinesamarbejde
nemt blive meget fokuseret.

Hvordan klarerede du det?
Det har krævet en hel del gå-på-mod
og ansøgninger, som det først tager tid
at udarbejde – og derefter at afvente
svar på. Men vi har hele tiden troet på
idéen og fået meget positiv feedback,

Gritt Bykærholm Nielsen

Hvordan klarerede du det?
Jeg havde et godt udgangspunkt, og min hustru
tog sig af korrespondancen med kunderne, og min søn hjalp med regnskabet. Jeg vandt ret
hurtigt et udbud med et stort byggeprojekt, hvor jeg så teamede op med to andre selvstændige håndværkere. Det, som jeg ikke selv kunne, lærte jeg af dem undervejs i projektet.

Gritt Bykærholm Nielsen,

45 år, lektor og projektleder
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Lene fandt summen
af sine kompetencer

Nu ved Pia, hvordan
hun skal spørge

Når man har prøvet meget forskelligt i sit arbejdsliv, kan
det være svært at formulere, hvad man egentlig kan.
Derfor tog Lene Glindtvad webinaret “Få kortlagt dine
spidskompetencer og lær at præsentere dem hurtigt
og præcist”.

Selvom man er godt skåret for tungebåndet, kan det
være sin sag at ringe til kontaktpersonen i et jobopslag.
For hvordan skal man spørge? Det lærte Pia Nielsen
på webinaret ”Boost din power og selvfølelse, når du
søger job”.

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

K

ok, klinikassistent og account
manager. 56-årige Lene Glindtvad
fra Løgten nord for Aarhus har
prøvet mange forskellige ting i sit
arbejdsliv, og da hun stod uden
job efter otte år på samme arbejdsplads,
følte hun behov for at få overblik over sine
kompetencer.
– Jeg har nogenlunde en idé om, hvad
jeg kan. Men derfra og til at få det ned på
papir – det kunne jeg blive bedre til, siger
Lene Glindtvad.
Derfor deltog hun på Fries webinar “Få
kortlagt dine spidskompetencer og lær
at præsentere dem hurtigt og præcist”,
hvor man finder sit faglige tyngde- og
erfaringsgrundlag, hvad man brænder
for og trives med og sine stærke sider.
Og når man har fundet det, bliver man
guidet til en kort og præcis præsentation
af sin faglige profil, som man kan bruge
til bl.a. ansøgninger, jobsamtaler og “elevatortaler” i forbindelse med uopfordrede ansøgninger og networking.
– Tidligere skrev jeg lange beskrivelser
i mine ansøgninger. Nu står det kortere,
pænere og mere overskueligt. Jeg har
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også lagt mere energi i CV’et, for det er jo
som regel det første, der bliver kigget på,
siger Lene Glindtved.
Hun er nu startet i et nyt job som receptionist, hvor hun er 15 timer om ugen i
fleksjob.
– Det var ikke ansøgningen, som gjorde
forskellen her. Til gengæld var der noget
andet fra kurset, som jeg kunne bruge:
Det gjorde mig mere bevidst om mit værd.
Summen af mine kompetencer. Desværre
har mange fleksjob ikke særligt meget
indhold. Jeg blev mere bevidst om, at jeg
ikke skal “nøjes”, siger Lene Glindtved og
anbefaler andre at deltage på webinaret.
– Især hvis man tager det sammen med
nogle af Fries andre kurser i jobsøgning.
Det virker til at være en god pakke. Jeg
nåede ikke at deltage på de andre kurser,
men vil gøre det, når de bliver udbudt
igen. n

56-årige Lene Glindtvad har deltaget i
flere af Fries kurser og webinarer i jobsøgning. Det har klædt hende godt på,
og hun er netop startet i et fleksjob som
receptionist.

“

Jeg har nogenlunde en
idé om, hvad jeg kan. Men
derfra og til at få det ned på
papir – det kunne jeg blive
bedre til. Fries webinar gav
mig gode redskaber.
Lene Glindtvad

I
Deltag i Fries onlinekurser
Find alle Fries kurser på frie.dk

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

O

rdene kommer i en lind strøm, da
Pia Nielsen fortæller om sin deltagelse på Fries webinar ”Boost
din power og selvfølelse, når du
søger job". Men så er det også
hende, der svarer på spørgsmål – i stedet
for at skulle stille dem!
– Jeg har haft job med kundekontakt i
35 år, hvor jeg har talt med 20-30 kunder
om dagen. Så jeg har ikke svært ved at
tale med folk. Men når jeg har ringet til
kontaktpersoner i jobopslag for at vise
interesse, har jeg ikke vidst, hvordan jeg
skulle spørge. Og så har det heller ikke
hjulpet, at selvværdet har været lavt
efter et stressforløb. Derfor valgte jeg
at deltage på kurset, forklarer 57-årige

“

Pia Nielsen, som bor i Odense og er uddannet inden for forsikring.
På webinaret lærte Pia Nielsen bl.a. en fast
fremgangsmåde i opkaldet til en kontaktperson.
– Man skal sige, at man gerne vil vide,
hvilken person de leder efter til jobbet.
Det får virkelig tungen på gled hos kontaktpersonen, og så er det ellers bare
med at notere, for den viden kan bruges
både i ansøgningen og til jobsamtalen. Og
ikke mindst kan man i situationen bruge
informationen til at fremhæve ting ved sig
selv, så man bliver husket bagefter, når de
modtager ansøgningen. Det er jo det, der
er den vigtigste grund til at ringe, siger
Pia Nielsen.

Pia Nielsen på 57 år har haft kundekontakt i 35 år. Men hun stødte på en udfordring, da hun pludselig skulle ringe til
kontaktpersoner i jobopslag for at vise
interesse. Fries webinar hjalp hende med
gode redskaber.

Senest har hun brugt fremgangsmåden,
da hun søgte et job som pædagogmedhjælper, hvilket hun også tidligere har
arbejdet som.
– Det virkede godt. Jeg var tryg ved,
hvad jeg skulle spørge om, og vi havde
en rigtig god dialog. Men desværre kom
jeg ikke til samtale, siger Pia Nielsen, der
p.t. har et vikariat på et kontor.
Alligevel tøver hun ikke med at anbefale
webinaret til andre.
– Det varer kun to timer, og man får
rigtigt meget med derfra. Ikke mindst
viden om sig selv. Jeg nåede også at blive
klogere på, hvem jeg er, understreger
Pia Nielsen. n

Webinaret varede kun to timer, og man får rigtigt meget med derfra. Ikke mindst
viden om sig selv. Jeg nåede også at blive klogere på, hvem jeg er.
Pia Nielsen
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Midlertidig arbejdsfordeling
– forlænget til udgangen af 2021
Ansatte i den private sektor kan
i 2021 fortsætte med at deles om
arbejdet med tilskud fra staten.

Satser

Er
arbejdsfordeling
aktuel fordig?

Coronakrisen er ikke slut endnu. Derfor er
det positivt, at der i november 2020 blev
indgået en trepartsaftale om forlængelse
af ordningen om midlertidig arbejdsfordeling. Forlængelsen betyder, at ordningen
kan anvendes af private virksomheder i alle
12 måneder i 2021 – uanset om ordningen
er benyttet i 2020.

pr. 1. januar 2021
Dagpenge- og efterlønssatserne reguleres pr.
1. januar 2020 med 1,25 %.
Satser for fuldtid (pr. md.)
Dagpenge
19.322 kr.
Dimittend, forsørger
15.844 kr.
Dimittend, ikke-forsørger
13.815 kr.
Efterløn, 100 pct. satsen
19.322 kr.

Medlemmer, der sendes hjem på den midlertidige arbejdsfordeling, kan helt ekstraordinært få en højere dagpengesats på
120,5 % af dagpengene. For fuldtidsforsikrede er satsen i 2021 på op til 23.289
kr. pr. måned, svarende til 145,26 kr. pr.
dagpengetime.

Efterløn, 91 pct. satsen
17.583 kr.
Alle 2021-satser kan
ses på frie.dk.

Kontakt Frie, hvis midlertidig arbejdsfordeling bliver aktuelt for dig.

Folkepensionsalderen stiger til 69 år,
og efterlønsalderen følger trop
Næste stigning i folkepensionsalderen er allerede på vej.
Se hvad det betyder for dig.
Folketinget skal inden juleferien tage stilling til lovforslag om at hæve folkepensionsalderen til 69 år. Det er 3 år mere end
de nuværende 66 år.
Vedtages lovforslaget om at regulere folkepensionsalderen, hæves pensionsalderen
fra 2035 til 69 år for alle, der er født fra 1.
januar 1967 og fremefter. I dag er folkepensionsalderen 66 år.

Om fem år – i 2025 – skal der igen tages
stilling til den næste regulering.
Reguleringerne er fastsat i den Velfærdsaftale, som et flertal i Folketinget indgik i
2006. Velfærdsreformen fastslog, at pensionsalderen skal følge med stigningen i
danskernes levetid.
Den højere pensionsalder vil også betyde
højere efterlønsalder.

Efterløns- og folkepensionsalder:

Her finder du os ...

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

Åbningstider
Man. - ons. kl. 8-16
Tors. kl. 8-17

Mød os rundt om i Danmark og husk at booke

Fre. kl. 8-15

dit møde på forhånd. Klik ind på frie.dk
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Bjarne Hansen (formand)
Jesper G. Mogensen (næstformand)

Årgang
Efterlønsalder
Folkepensions		alder

Pernille Plambeck

01.01.54 – 30.06.54

60,5

65,5

Thomas Bratbøl Nielsen

01.07.54 – 31.12.54

61

66

Bernt Nielsen

01.01.55 – 30.06.55

61,5

66,5

01.07.55 – 31.12.55

62

67

01.01.56 – 30.06.56

62,5

67

01.07.56 – 31.12.56

63

67

01.01.57 – 31.08.58

63

67

01.01.59 – 30.06.59

63,5

67

01.07.59 – 31.12.62

64

67

01.01.63 – 31.12.66

65

68

66 år

69 år

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

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

Bjarne Hansen (næstformand)
Marianne Normann Jensen
Lone Mørk
Lena Birgitte Jørgensen
Bernt Nielsen
Jesper G. Mogensen
Se mere på frie.dk

01.01.1967 eller senere
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A-KASSE

NY CORONA-HJÆLPEPAKKE:

2

måneders ekstra dagpenge
til langtidsledige ...

…hvis retten til dagpenge udløber i perioden 1. november 2020 til 31. oktober 2021.
AF VIVI B. ARNOLDUS, CHEFKONSULENT I A-KASSEN • ILLUSTRATION: MARCK FINK

D

en 27. oktober 2020 blev et bredt flertal af Folketingets partier enige om, at ledige, der løber tør
for dagpenge i perioden mellem den 1. november
2020 og 31. oktober 2021, kan få to måneders
ekstra dagpenge.
Et vigtigt skridt til at hjælpe udsatte medlemmer
under anden bølge af Covid-19.

De ekstra to måneder skal ligge i direkte forlængelse af det
tidspunkt, hvor den ”almindelige” dagpengeret, inkl. en eventuel forlænget ret på baggrund af timer på beskæftigelseskontoen, udløber.
To måneders dagpenge svarer til 320,66 timer (2 x 160,33).
For deltidsforsikrede er det 260 timer (2 x 130 timer).
De ekstra dagpengetimer skal bruges i løbet af samlet set tre
måneder. Herefter kan retten til dagpenge ikke forlænges
yderligere.

Automatisk forlængelse
De to måneders forlængelse vil ligge i direkte forlængelse af
det tidspunkt, hvor den almindelige dagpengeret udløber og
kan rent teknisk bruges i løbet af en periode på tre kalendermåneder. Perioden kan ikke forlænges.
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Eksempel:
Hvis din dagpengeret fx udløber den 20. december 2020,
får du ret til to måneders ekstra dagpenge, svarende til
320,66 timer.
Din forlængede periode starter den 1. december 2020.
Fra den 20. december har du ret til 320,66 timers dagpenge. Hvis der udbetales dagpenge, herunder eventuelle
feriedagpenge i hele perioden, udløber dagpengene ved
fuld ledighed den 19. februar 2021.
Retten skal være brugt inden udgangen af februar 2021
(sidste måned i den forlængede dagpengeperiode).

Særlige regler for dagpenge i to-måneders forlængelsen:

Jobsøgning og rådighed

• Der vil ikke ske træk for karensdage

De almindelige regler om jobsøgning, joblog på jobnet.dk og
deltagelse i møder og samtaler gælder også i den forlængede
periode.

• Der bruges ikke af de 30 uger med ret til supplerende dagpenge i perioden
• Eventuelt arbejde i perioden kan ikke bruges til at optjene ret
til en yderligere forlængelse af retten til dagpenge.

Løntimer tæller med til genoptjening
Har du løntimer i løbet af perioden med forlænget dagpengeret, bliver de sat ind på genoptjeningskontoen, så de kan
bruges til en senere genoptjening af en helt ny dagpengeret.
Timerne kan ikke veksles til yderligere forlængelse af dagpengene, fordi den kun kan forlænges én gang.

Frist for udmeldte
Som en del af aftalen er der mulighed for, at medlemmer, der
har udmeldt sig af a-kassen efter 1. november 2020, fordi de
er ved at miste deres dagpengeret, kan melde sig ind igen og få
to måneders ekstra dagpenge. Det er en forudsætning, at man
genindmelder sig senest den 31. december 2020 og efterbetaler kontingent for den udmeldte periode.
Du er altid velkommen til at kontakte a-kassen, hvis du
har spørgsmål til reglerne. n
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Spændende kurser og arrangementer

til dig i det nye år

Er du klar til at blive klogere? 2021 byder på rig
mulighed for inspiration og ny viden. Frie udbyder
mere end 100 kurser og arrangementer til vores
videbegærlige medlemmer.
AF IBEN MALLING, TEAMLEDER FOR MEDLEMSAKTIVITETER

I

Frie har vi en lang række fordele for dig som medlem, uanset
hvordan din jobsituation er, og
hvor i dit liv du er på vej hen.
Vi møder dig, hvor du er,
uanset om du er under uddannelse, i job, eller om du er ledig.
Det gælder også vores kurser og
arrangementer.

Chief 1

Kursusprogra

m 2021

Chief 1

Mikael Kamber

udvikling. Der kan være rigtig mange penge at spare for
dig som medlem i forhold til eksterne kursusudbydere,
alt efter hvad der interesserer dig mest.

Lars Jørgense
n

KATEGORIER

2021

BYDER PÅ
SPÆNDENDE
ARRANGEMENTER.
LÆS MERE PÅ
FRIE.DK

Birgit Aaby

:

Mellemleder/l
eder
PA/sekretær
Økonomi
Unge
Salg og market
ing
HR medarbejder
IT
Ledig
Projekt

I 2021 har vi igen skræddersyet
en bred palette af kurser og
oplevelser for dig, hvad enten
du ønsker at dygtiggøre dig og
finpudse dine faglige kompetencer, eller du ønsker
at blive klogere på dine kvaliteter og din egen personlige

Tilmeld dig onlin
e på frie.dk og
læs mere om
webinarer, fyraf
vores kurser,
tensmøder og
foredrag.

Ulrik Lynge

Vi stiller i år over 100 kurser, fyraftensmøder og arrangementer til rådighed for dig som medlem, både online
og fysisk i trygge rammer. Dyk ned i vores store udbud
på hjemmesiden og lad dig inspirere.
Vi glæder os til at byde dig velkommen.

“

Vi stiller i år over 100 kurser, fyraftensmøder og arrangementer til rådighed for
dig som medlem, både online og fysisk i trygge rammer. Dyk ned i vores store
udbud på hjemmesiden og lad dig inspirere.
Iben Malling

Mikael Kamber
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MEDLEMSTILBUD

FIND

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

RABATTERNE
ONLINE PÅ
FRIE.DK

Spar penge på brændstof
og bilvask
Få et gratis Q8 Kundekort, som
giver dig rabat på brændstof og
bilvask og kan benyttes på mere
end 247 Q8 stationer og F24
automatanlæg i Danmark.
Med kundekortet kan du frit benytte en
af de 247 Q8 stationer og F24 automatanlæg i Danmark. Kortet kan du få, hvis
du er medlem af foreningen DANA eller
Frie.
Foruden rabat på benzin, diesel og vask,
lokker Q8 med lækre, frisklavede sandwich, nybagt morgenbrød, den verdenskendte Starbucks kaffe og et fristende
udvalg af andre lækkerier, der kan holde
dig godt kørende.

Snup en getaway med rabat
på 17 %
Går turen til Odense, Aarhus, Aalborg,
Kolding, Middelfart eller Maribo, kan
du booke hotel med 17 % på Milling
Hotels.
På Milling Hotels er du sikret 17 % rabat på
hotelovernatninger som medlem.
Du finder Milling Hotels i Aarhus, Aalborg,
Kolding, Odense, Middelfart og Maribo.
Alle hoteller ligger centralt og byder på stor
morgenbuffet, gratis frugt, kaffe, kakao og
te hele dagen, trådløst internet på hele hotellet, gratis filmkanaler, eftermiddagskage
og snackbuffet.
Læs mere om hotellerne på
millinghotels.dk.
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Forkæl dig selv og dem,
du holder af
Som medlem får du rabat
og fordele på en lang række
mærkevarer inden for bolig,
køkken, elektronik m.m. hos
GoGift.
På GoGift benefitclub finder du tusindvis af kendte brands, fx B&O,
Rosendahl, Lyngby porcelæn, Menu,
Kay Bojesen, Holmegaard, Adax, Stelton og Normann Copenhagen.
Produkterne i shoppen opdateres løbende – så kig ind og få fingrene i alle
de gode tilbud!

Få op til 50 % rabat på dine billetter gennem Billetlugen
Frie har indgået en aftale med Billetlugen, som giver medlemmer
op til 50 % rabat på udvalgte koncerter, musicals, stand-up shows,
sportsbegivenheder, familieoplevelser m.m.
Lige nu kan du bl.a. få rabat på billetter til fx Bryan Ferry, The Beach Boys og musicalen Midt om natten med alle Kim Larsens klassikere.
Du finder de aktuelle tilbudpå frie.dk.

Du får op til 70 % rabat på varerne i
fordelsklubben, ubegrænset returret
og gratis levering ved køb over 495 kr.

Log ind på frie.dk
og få adgang
til rabatterne.

Spar
op til
50 %
Frie 04 • 2020
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Gavekort på

400 kr.

til dig og din ven

Tip en ven

VIND

5.000 kr.

VIND en ekstra julegave på 5.000 kr.
Vi er i julehumør og trækker lod om 2 x SuperGavekort à 5.000 kr. blandt alle,
der tipper en ven resten af 2020. Du optjener ét lod pr. ven, så bare tip løs!
Eneste krav er, at din ven ikke er medlem af Frie/DANA i forvejen, og der skal være tale
om et betalende medlemskab.
Vi trækker de heldige vindere fredag den 8. januar 2021!

Giv og få 400 kr.*
Hver gang en af dine tippede venner bliver betalende medlem af Frie, belønner vi samtidig
jer begge med et SuperGavekort på 400 kr. (gælder kun nyindmeldelser, dvs. ikke tilkøb af
flere produkter).
Gavekortet kan bruges i mere end 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/DANA – uanset medlemskab.
Se hvordan du tipper på frie. dk

* Gælder alle tipninger i kampagneperioden 20. oktober - 31. december 2020.
Herefter er beløbet 200 kr.

