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NYHEDSREPORTER DIVYA DAS OM
AT VÆRE AMBITIØS OG AT SIGE DET HØJT:
Hvis du har talent for noget, skal du forfølge det.
Også selvom det ikke lykkes i første omgang.
SÆ T DIT TALENT I SPIL

K L AR TIL L ØNSAMTALEN

STUDIE VALG OG TALENT

Det handler om at finde ud af,
hvad man er drevet af.

Få tips til, hvordan du øger chancen for
at få succes med lønforhandlingen.

Hvordan du finder og udvikler dit
talent, når du skal vælge studie.

TEMA:

DYRK DINE TALENTER

Indhold:
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Divya Das

Mere end 24 millioner hentede Fries
juridiske afdeling hjem til medlemmerne i 2020. En stigning på næsten
3,5 millioner i forhold til 2019.
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Musikken giver glæde og en følelse af meningsfuldhed
Josephine Møller Jørgensen læser musikvidenskab og går efter sin passion frem for
jobsikkerhed og faste rammer. Hendes største håb er at kunne leve af sin musik.
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Få gode råd til, hvordan du forbereder dig godt til samtalen, og bliv
klædt på til at forhandle en lønstigning hjem, som modsvarer dine kompetencer, kvalifikationer og resultater.
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Frie slog rekorden

Frie

Få det optimale ud af din
lønforhandling

Hun er uddannet landbrugsgeograf,
blev kendt som tv-meteorolog og forklarer dig nu europæisk politik, så du
lytter. Læs, hvordan et nysgerrigt hjem,
flair for formidling og hårdt arbejde har
formet hendes tv-talent.
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Kasper fik kommentarer
og et klap bagi
Da Kasper oplevede at blive krænket af en
chef på en tidligere arbejdsplads, fik virksomhedens håndtering af sagen ham til at miste
arbejdsglæden og søge nyt arbejde.
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Har du fundet vejen til dit talent?
De mest talentfulde mennesker er ikke nødvendigvis kun dem, der performer godt udadtil. Men
derimod de mennesker, som har fået sat deres
talent rigtigt i spil. Talentudvikler Iris Engelund
giver sit bud på, hvordan du kan finde dit talent.
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Frie e-learning som pilotprojekt
HVER GANG
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Redaktørens leder
Nyhed

Ud over online events og kurser tester
vi lige nu, om vi fremover skal tilbyde
Frie e-learning – en helt ny kursusplatform med onlinekurser. 500 medlemmer
deltager i pilotprojektet.
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Kort nyt
Her finder du os
Faglige noter
Tilbud fra Frie

Kunne du tænke dig at blive mere kreativ,
når du står over for en opgave, og tænke i nye
løsninger i stedet for at gøre, som du plejer?
Det kan du træne din hjerne til. Brug tid på at blive
bevidst om, hvordan din hjerne tænker, og hvordan
du løser opgaver.
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Tip

alle de venner,
du har lyst til!

Kære læser
AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

Gavekort på

H

200 kr.

til dig og din ven

Vi har alle masser af talent. Noget
er medfødt, meget er tillært – bevidst og ubevidst. Hvis du oplever, at du
ikke bruger dine talenter i hverdagen, kan
det betyde manglende motivation – eller
endnu værre – følelsen af at være utilstrækkelig eller placeret på den forkerte
hylde. Er din hverdag præget af fx overspringshandlinger og udsættelser, kunne
noget tyde på, at du ikke dyrker dit talent
tilstrækkeligt. Så er det måske på tide med
et karriereskift eller at se på, hvordan du
kan strukturere din hverdag anderledes.
Er du i tvivl, om du bruger dit talent rigtigt,
kan du hente viden og inspiration i årets
første Magasin Frie, som vi har givet titlen
”Dyrk dine talenter”.

Tip en ven
Så belønner vi jer begge med et SuperGavekort på 200 kr.
Og du må tippe alle de venner, du har lyst til!
Har du en kollega, ven eller et familiemedlem, 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.

Fra landbrugsgeograf til Europakorrespondent

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 end 150 butikskæder, 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

ar du nogensinde tænkt over, om
du bruger dine talenter rigtigt?

““

En, der virkelig har turdet folde sit talent
ud, og er gået målrettet efter det, er Divya
Das. Hun uddannede sig til landbrugsgeograf, men er i dag Europa-korrespondent
med fast base i Bruxelles. Divya taler ikke
kun om at dyrke sit talent. Hun taler også

om at styrke sit talent. Som den professionelle sportsudøver, der hele tiden træner
for at udvikle og vedligeholde sit talent.
– Hvis du har talent for noget, skal du
forfølge det. Også selvom det ikke lykkes
i første omgang. Jeg er rimelig stædig, og
hvis noget ikke lykkes på én måde, er der
sikkert en anden måde. Du skal selvfølgelig ikke være dumstædig, men det er okay
at være ambitiøs og at sige det højt, siger
Divya Das, der også selv er stødt på forhindringer på sin karrierevej.

Følg din passion
I magasinet kan du også møde Josephine,
der valgte at følge sin passion, da hun skulle vælge uddannelsesvej og valgte musikken, selv om hendes omgivelser forsøgte
at tale hende fra det. Torben Theilgaard,
der er centerleder ved Studievalg Danmark,
giver gode råd til, hvordan du finder og udvikler dit talent, når du skal vælge studie,
mens talentudvikler Iris Engelund giver sit
bud på, hvordan du bedst stimulerer din
passion, som kan udløse det store drive og
potentiale, vi alle har i os.
Alt det og meget mere kan du læse om
i Magasin Frie – rigtig god fornøjelse.

Er din hverdag præget af fx overspringshandlinger og udsættelser, kunne noget tyde på, at du
ikke dyrker dit talent tilstrækkeligt. Er du i tvivl, om du bruger dit talent rigtigt, kan du hente
viden og inspiration i årets første Magasin Frie, som vi har givet titlen “Dyrk dine talenter".
Maria Skovbjerg Henriksen
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SÅDAN KLARER DU
JOBSAMTALEN ONLINE

Endnu et rekordår:

24 millioner
til medlemmerne i 2020

Mere end 24 millioner er det lykkes juridisk
afdeling at hente hjem til medlemmerne
i 2020. Det er en god investering at
være medlem af Frie.

Når jobsamtalen foregår online, kommer
arbejdsgiveren hjem til dig. Her får du nogle
tips til, hvordan du kan sikre, at din kommende arbejdsgiver oplever mødet som
professionelt:

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

Mange opsigelser og nyansættelser
I 2020 oprettede juridisk afdeling 349 nye sager, og tilgangen
kulminerede omkring coronaens indtog og særligt omkring
tidspunktet for indførelsen af de første sanktioner og hjælpepakker fra den 11. marts og frem. Anden bølge kom i september, hvor hjælpepakkerne udløb i første omgang.
– Selv om corona har fyldt meget i 2020, har juridisk afdeling
fortsat taget hånd om de øvrige sager, hvor medlemmerne
får en godtgørelse for usaglig opsigelse eller en fritstilling og
sager om ligebehandling i forhold til barsel eller forskelsbehandling, fortæller Ole Østergaard. n
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• Tjek at dit udstyr er på plads. Lav gerne en prøveafvikling, hvor du tester lyd, lys,
billedkvalitet og netværksforbindelse. Oplever du alligevel problemer med teknikken,
så sørg for at italesætte det.
• Det er et vilkår, at der kan være forsinkelse, og derfor er det vigtigt, at du med det
samme spørger, om arbejdsgiveren oplever det samme, så samtalen ikke bliver akavet.
• Sæt dig et sted, hvor du ikke bliver forstyrret af andre, og tænk over omgivelserne.
Man kan fx sløre baggrunden eller finde noget roligt at sidde op af, men undgå en
forstyrrende bogtitel i baggrunden eller andet, der kan fjerne fokus.
• Tænk også over dit valg af tøj og fremtoning. Selv om du bare sidder hjemme, skal
du stadig præsentere dig selv, som du ville gøre, hvis du mødte op til samtale.
• Sørg for at holde øjenkontakt undervejs. Når ansøgeren bliver indrammet af en
skærm, bliver personen tydeligere, og derfor bliver man ekstra opmærksom på,
hvor øjnene er henne.

Kilde: Ritzau fokus

FÅ OPSPORET DIT EGET UNIKKE TALENT

I

2020 har det været et travlt år for Fries jurister, der
har oplevet en stor stigning i antallet af sager i forhold til foregående år.
– Der er rigtig mange af vores medlemmer, der har haft
brug for vores hjælp, og det viser med al tydelighed, at
det betaler sig at være medlem af en fagforening, siger juridisk chef Ole Østergaard. P.t. behandler juridisk afdeling 225
løbende sager og har 9 retssager verserende ved byretter i
hele landet. Derudover svarer afdelingens medarbejdere hver
dag på mere end 50 henvendelser på telefon eller mail.

Flere og flere fysiske jobsamtaler er blevet erstattet med virtuelle møder. Ifølge rekrutteringsanalysen 2020 fra Ballisager
svarer 92 % af virksomhederne,
at de i fremtiden vil bruge online
jobsamtaler i samme eller højere
grad, som de har gjort under
coronakrisen.

Er du i tvivl om, hvad dit unikke talent er, så brug disse 3 spørgsmål
til at komme tættere på svaret.

I
Fries juridiske afdeling slog rekorden:
• I 2020 hentede juridisk afdeling i alt 24.388.548 kr.
hjem til medlemmerne. Det er en stigning på næsten
3.500.000 kr. i forhold til 2019, der også var et rekordår.
• Fordeler man beløbet ud på alle medlemmer i fagforeningen, svarer det til ca. 1.300 kr., som juridisk afdeling har
sikret hvert enkelt medlem.
• De mere end 24 millioner dækker over alt fra sager om
usaglig opsigelse, fritstilling, ligebehandling, arbejdsskader m.m.

Husk på, at det både kræver nysgerrighed, tålmodighed og villigheden til at blive overrasket,
hvis du vil finde ind til kernen af, hvem du er.
Start processen ved at spørge dig selv om følgende:
1. Når du er i en gruppe af mennesker, hvad eller hvilke slags ting er så indlysende for dig,
som andre ikke ser, ikke kan finde ud af eller kæmper med?
2. Hvad er det, du ser eller lægger mærke til i en situation, som andre fuldstændig overser,
ikke lægger mærke til (som vigtige) eller helt går glip af?
3. Hvilke slags ting eller hvilke typer situationer kommer folk til dig for at få din hjælp, ekspertise eller råd om?
Tænk på, at det at få klarhed over dine unikke talenter ikke er noget nyt, du skal lære eller finde
frem. De er der allerede, og du gør allerede (ubevidst) brug af dem. Du skal bare være dig selv.
Kilde: Mariannenygaard.com
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UNDGÅ SMERTER, når du arbejder hjemme
Vi er ikke vant til at arbejde
hjemmefra i det omfang,
vi har gjort i coronatiden.
Derfor oplever flere at få
ondt forskellige steder.
Både fordi vi sidder anderledes, og fordi vi ikke får de
pauser, som vi er vant til.

Det vigtigste er ikke, at du har et hævesænkebord derhjemme, men at sørge
for, at der er plads nok omkring dig, og
at skærmen og tastaturet kan placeres
så langt tilbage på bordet, at underarmene kan hvile på det under arbejdet.
Det er især vigtigt, hvis du er en af de
personer, som oplever, at det spænder
op i nakken efter en dag på hjemmekontoret.

2. Stolen
Hvis det er muligt at snuppe kontorstolen
med fra arbejdspladsen til hjemmekontoret, er det en god idé. Ellers kan du indrette dig med puder i ryggen eller på sædet
af din foretrukne stol. Eller ved at sætte
dig på en gymnastikbold eller op ad væggen i sengen.
Det gælder om at være kreativ. Der er ikke
en korrekt måde at sidde på. Hvis du sidder
behageligt, er det en rigtig arbejdsstilling
for dig.

Kilde Fysioterapeut Morten Høgh, nyheder.tv2.dk
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7-Minute Workout
Pris: Gratis
(Der findes også en udvidet
version til 35 kr.)
Har du også svært ved at huske at
få bevæget dig i løbet af dagen, hvis
du arbejder hjemme?

5. Gå en tur udendørs

Her får du 6 gode råd til, hvad du
kan gøre for at undgå, at tiden på
hjemmekontoret bliver påvirket af
smerter i kroppen.

1. Bordet

App anmeldelse:

Kroppen lider, hvis vi ikke bevæger os. Når
vi holder os i gang, holder vi også degenerationen af kroppen i skak og kommer væk
fra de fastlåste stillinger foran computeren på hjemmekontoret.

Mange danskere har under corona arbejdet hjemmefra og har brugt adskillige arbejdstimer
ved pc'en. Det kan nemt give problemer med kroppen, hvis du ikke sidder korrekt eller husker
at holde pauser.

Samtidig vil den friske luft for mange også
have den ekstra bonus, at koncentrationen og effektiviteten stiger, når hjernen
har fået en pause.

3. Skift arbejdsstilling
Den arbejdsstilling, der føles rigtig fra
morgenstunden, er ikke nødvendigvis
den, der fungerer for dig om eftermiddagen. Derfor er det en god idé at skifte
rundt mellem forskellige arbejdsstillinger
i løbet af dagen. Måske kan du opleve,
at de stillinger, der føles forkert for dig,
kan skabe smerte. Prøv at se, om du kan
skifte stilling eller holde flere aktive pauser, hvis det gør ondt.

For at undgå smerter i særligt
skuldre og nakke, er det vigtigt at
komme op af stolen og bruge kroppen på en anden måde. Her kan
appen 7-Minute Workout hjælpe.
Den indeholder et hav af øvelser, så
man hurtigt kan komme igennem en
lille træningssession på 7 minutter.
Det er lige til at overskue, selv hvis
man ikke bryder sig så meget om at
træne.
Appen kan tilmed hjælpe dig med at
blive rørt og strammet op, og er du
tilpas flittig, kan den også hjælpe
dig til et vægttab.
Der følger videoklip med til hver
øvelse, som viser den rette teknik.

4. Hold pauser

6. Smertelindring

Det er en god idé at holde en kort pause fra
arbejdet én gang i timen, hvor du rejser dig
fra stolen og får gang i kroppen.

Døjer du allerede med smerter i nakken
og ryggen efter måneder på hjemmekontoret, er der også hjælp at hente i fysiske
øvelser.

Rejs dig fx fra stolen og bøj i knæene, indtil
du lige præcis rører sædet med bagdelen som om du skulle til at sætte dig. Herefter
rejser du dig langsomt og gentager øvelsen. Når vi er fysiske, aktiverer vi kroppens
medfødte smertelindrende system. Det er
også en god idé at gøre, før smerterne kommer.

Stil dig op med eksempelvis en halvlitersflaske i hver hånd. Start med hænderne
foran lårene og løft dem op mod loftet
i en skrå vinkel på cirka 45 grader ud fra
kroppen. Stop, når dine albuer er i øjenhøjde og sænk dem derefter igen. Lav
ca. 12 gentagelser.

Du starter med at vælge, om du vil fokusere på hele kroppen, mave, arme, ryg
osv. Du har også mulighed for selv at sammensætte dit program ved at vælge
dine egne favoritøvelser ud af oversigten, hvis der er nogle bestemte områder
af kroppen, du gerne vil fokusere på. Når du vælger et program, kan du også se,
hvor mange kalorier, du forbrænder. Der er i alt 12 øvelser, som man hver udfører
i 30 sekunder med 10 sekunders pause imellem. De eneste redskaber, du skal
bruge, er en stol og en væg.
Appen er nem at bruge og gå til. De forskellige videoklip er af varierende kvalitet,
men hvis du er villig til at se igennem fingre med det, får du mange gode øvelser
lige ved hånden, som du kan kaste dig ud i, både derhjemme og på jobbet.
God fornøjelse.
Anmeldt af Maria Skovbjerg Henriksen
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TEMA • DYRK DINE TALENTER

TALENT
– Skyldes det
arv eller miljø?

Hvad er talent i bund og
grund, og hvor kommer
det fra? Her får du en forklaring af Ph.d. og lektor
ved Institut for Idræt og
Biomekanik på Syddansk
Universitet, Carsten Hvid
Larsen, der har forsket
i talent.
AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

M

ed udgangspunkt i
idrættens verden har
Carsten Hvid Larsen
dykket ned i, hvad
der skal til for at have
talent for noget. Han har arbejdet
med bl.a. fodboldspillere, håndboldspillere og svømmere ud fra tre
perspektiver på talent-begrebet:
Et biologisk, et psykologisk og et
økologisk.

10
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1

Biologi
Tilhængere af den biologiske tilgang mener, at talentet er medfødt, og et eksempel kunne være
Mozarts musikalske evner fra han
var helt lille, men helt så enkelt er
det ikke nødvendigvis. Det viser
sig nemlig, at hans far var en dygtig underviser, og Mozart startede med at øve sig allerede, da han
var tre år gammel. Derfor må man
ifølge Carsten Hvid Larsen være
åben over for andre faktorer, når
man taler om et talent. Her kommer den psykologiske og økologiske tilgang ind i billedet.

Et godt talentmiljø kræver:
• Støttende træningsgrupper
• Nære rollemodeller
• Åbenhed og vidensdeling
• Mål støttes af det omgivende miljø
• Udvikling af relevante, mentale færdigheder
– fx selvstændighed, ansvarlighed, struktur

Carsten Hvid Larsen, Cand. Scient. og
Ph.d. og lektor ved Institur for Idræt og
Biomekanik på SDU, arbejder bl.a. med
talentudvikling og sportspsykologi.

• Langsigtet udvikling – dvs. ikke ensidigt fokus
på hurtig succes
• Stærk og sammenhængende organisationsstruktur – tydelig kultur, der understøtter læring, 		
udvikling og sammenhæng mellem værdier og 		
handling.

2
3

Psykologi og økologi
– Den psykologiske tilgang handler om den rigtige dosering og tilrettelæggelse af træning, for at talentet bliver
udviklet, mens den økologiske handler om kunsten at
skabe gode udviklingsmiljøer, bl.a. gennem relationer både
i og uden for sporten. Inden for sport tænker mange, at
talent er medfødt. At det er noget, man enten har eller
ikke har, og derfor forsøger man at udvælge talenterne
tidligt. Men forskningen viser, at det i høj grad handler om
andre ting. Det handler om mange års træning, udvikling
og om miljøet, forklarer Carsten Hvid Larsen.

Både og ...
Forskningen viser altså, at hvis man kun har fokus på én
af de tre tilgange, når man gerne vil udvikle talent, er det
en forkert vej at gå.
– Hvis vi tænker, at talent udelukkende er noget, der er
medfødt, så står vores talentudvikling svagt. Det samme
gælder, hvis vi formoder, at det kun handler om antallet
af træningstimer, eller hvis vi tror, at det kun handler om
miljøet. Men hvis vi kombinerer de tre perspektiver, så
står talentudviklingen stærkt. For talent handler både
om miljø, kultur og personlig udvikling. Derfor kunne en
definition på talent lyde sådan her: "Talent er kompetencer og færdigheder, der er udviklet på baggrund af medfødt potentiale og mange års interaktioner i et miljø med
målrettet træning og konkurrence, slutter Carsten Hvid
Larsen. n
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Josephine satser på talentet
D
Musikken giver Josephine
glæde og en følelse af
meningsfuldhed. Derfor
går hun efter sin passion
frem for jobsikkerhed og
faste rammer. Hun læser
musikvidenskab og gør
snart forsøget som artist.

er skal træffes store beslutninger,
når man er ung. Valget af uddannelse er måske det største. Vælg
noget fornuftigt, får man at vide
af de ældre generationer. Noget,
du kan falde tilbage på, og hvor du er sikker på et godt job. Det har Josephine Møller
Jørgensen ikke gjort. Hun er lige nu ved at
skrive sin bacheloropgave på musikvidenskab på Aalborg Universitet.
– Der er to grene på musikvidenskab.
En, hvor man går i retning af job som gymnasielærer eller underviser på højskole. Og

en, hvor der er mere fokus på at producere
musik, siger Josephine Møller Jørgensen.
– Med den er mulighederne mere begrænsede i forhold til job, og man skal i
højere grad skabe sin egen karriere bagefter som fx producer eller artist. Den har
jeg valgt, siger hun.

Er på rette vej
Selvom udsigten til et normalt job med fast
indtægt efter endt uddannelse er mere
usikker for Josephine Møller Jørgensen end
for fx en jurist eller en tandlæge, er hendes

AF ANDERS BIRCH BREUNING, CONTEXT MEDIA

valg af uddannelse slet ikke uovervejet.
Hun har bare valgt at følge sit talent for og
kærlighed til musik. Hun har sunget hele
sit liv, og på uddannelsen lærer hun bl.a. at
producere og indspille musik. De evner skal
bruges, når hun til sommer er færdig med
sin bachelor og giver karrieren som musiker
et forsøg. Hun har allerede udgivet sit første nummer under aliasset Jozie Mielle.
– Mit største håb er at kunne leve af min
musik. Det er en stor del af min identitet,
og når jeg laver musik, føler jeg, at jeg er på
rette vej, og at der er overensstemmelse
mellem det, jeg gør, og det jeg vil, siger
Josephine Møller Jørgensen.

Mærk, hvad der giver glæde

I
JOSEPHINE MØLLER
JØRGENSEN
• 24 år
• Bor i Aarhus
• Udgav nummeret ‘Do You
Know’ i november under aliasset Jozie Mielle
• Har været på Band of
Tomorrow’s playliste på Spotify
med ‘Do You Know’
• Har sunget hele sit liv
• Læser musikvidenskab på
Aalborg Universitet

Mit største håb er at kunne leve af min musik.
Det er en stor del af min identitet. Når jeg
laver musik, føler jeg, at jeg er på rette vej,
og at der er overensstemmelse mellem det,
jeg gør, og det jeg vil, siger Josephine Møller
Jørgensen.

12

|

Frie 01 • 2021

Satset på en karriere som kunstner er både
spændende og skræmmende. Mest det
første.
– Jeg glæder mig til at prøve det af, og jeg
har også en frygt for, at det slet ikke går.
På den ene side ville det være rart at have
udsigt til en tilværelse, der var mere sikker,
men på den anden side er det også spændende, at jeg ikke ved, hvad der kommer til
at ske, siger Josephine Møller Jørgensen.
– Jeg har altid vidst, at jeg ville være
kunstner, og jeg har altid vidst, at selvom
man har talent og arbejder for det, betyder
det ikke, at man lykkes. Men jeg har også
altid vidst, at jeg ville give det alt i mine
unge år. Livet er kort, og jeg synes, man skal
mærke efter, hvad der giver en glæde og en
følelse af fuldendthed. Det giver musikken
mig, siger hun.

“

Skylder sig selv at gøre forsøget

Jeg synes, man skal
mærke efter, hvad der
giver glæde og en følelse
af fuldendthed. Det giver
musikken mig.

Med en bachelor i musikvidenskab har hun
ikke et sikkert job at falde tilbage på, hvis
drømmen om en musikkarriere brister. Går
det ikke, giver bacheloren imidlertid mulighed for at læse en kandidat i medievidenskab, der giver adgang til en række mere
traditionelle jobs. Dermed er risikoen ved
at tage springet og teste musiktalentet på
det jobmæssige plan ikke afgrundsdyb for
Josephine Møller Jørgensen. Risikoen på det
personlige plan er større.
– Jeg vil blive enormt ked af det, hvis det
ikke lykkes, og jeg vil skulle redefinere min
identitet og mit forhold til musikken. Men
jeg er indstillet på, at det kan ske – det
skal man være, hvis man har en drøm, der
kræver hårdt arbejde, talent og held, siger
Josephine Møller Jørgensen.
– Men hvis jeg ikke giver det mit bedste
forsøg, vil jeg ikke kunne sove om natten.
Jeg skylder mig selv at give det alt, hvad jeg
har i de næste 2-3 år, siger hun. n

Josephine Møller Jørgensen

Josephine Møller Jørgensen har allerede
udgivet sit første nummer under aliasset Jozie Mielle og har været på Band of
Tomorrow's playliste på Spotify.

“

Det ville være rart at have udsigt til noget, der var mere sikkert, men
det er også spændende, at jeg ikke ved, hvad der kommer til at ske.
Josephine Møller Jørgensen
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“

Sådan finder og
udvikler du dine
talenter

Alle har forskellige grader
af en række intelligenser
som sproglig, logisk,
visuel, kropslig, musisk
og personlig intelligens.
Udfordringen er, at de
fleste af os i vid udstrækning går igennem den
samme skole og ungdomsuddannelse i samme
tempo. Det kan medføre,
at ens talenter er sværere
at opdage. Det kan dække
for ens talenter.

Det er ikke givet, at du er bevidst om dine talenter. Heldigvis er
der måder at finde dem på, og det er aldrig for sent at opdage
et nyt talent hos sig selv eller at indrette sit arbejdsliv efter det.

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

H

ar du et stort talent? Ofte bruges
ordet lidt snævert og i forbindelse
med sportsudøvere eller kunstnere. Men heldigvis for os, der
hverken er den næste Ronaldo
eller Rembrandt, er paletten af talenter
langt bredere end som så.
– Alle har forskellige grader af en række
intelligenser som sproglig, logisk, visuel,
kropslig, musisk og personlig intelligens.
Udfordringen er, at de fleste af os i vid
udstrækning går igennem den samme
skole og ungdomsuddannelse i samme
tempo. Det kan medføre, at ens talenter er
sværere at opdage. Det kan dække for ens
talenter, siger Torben Theilgaard, der er
centerleder ved Studievalg Danmark. Derfor er det ikke sikkert, at man er bevidst
om alle sine egne talenter.

ens venner eller familie vil sige, at man er
god til.
– Mennesker ved ikke nødvendigvis, at de
er gode til noget, før de får det at vide. Det
kan også være, at man ved det, men måske
ikke tør indrømme det, fordi der er en grad
af blær over at sige, at man er god til noget.
Det kan det være en hjælp at forestille sig,
hvad andre ville sige, eller ligefrem spørge
dem, siger Torben Theilgaard.
Man kan også se på sin fritid. For de fleste
er det nemlig især i fritiden, at talenterne
for alvor folder sig ud.
– Spiller man fx fodbold, finder man det
typisk meningsgivende at gøre noget med
andre og indgå på et hold eller i et team.
Man går efter et fælles mål, og man ser, at
det er nødvendigt med øvelse, hvis man vil
udvikle sig, siger Torben Theilgaard.

Fritid er talenttid
Er man usikker på, hvilke talenter man har,
kan man starte med at forestille sig, hvad

14
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Aldrig for sent at finde nye talenter
Selvom man måske ikke har noget stort

Torben Theilgaard

fodboldtalent, kan man bruge den viden
om, hvilke talenter man har, til at gå i en
retning, hvor de efterspørges og er værdifulde.
– Ofte dyrker man talenter i sine fritidsinteresser i en ramme, som man synes,
er interessant. Det er en god kilde til at
erkende talenter hos sig selv, siger Torben
Theilgaard.
Det er naturligvis en fordel, hvis man tidligt
i sit liv bliver opmærksom på, hvilke talenter
man har. Det giver selvtillid, og man kan
undersøge og overveje, hvor ens talenter
bedst kan komme til udtryk. Men mange
bemærker også sent i livet nye talenter hos
sig selv.
– Det er aldrig for sent at opdage nye
talenter hos sig selv. Efter finanskrisen så vi
forholdsvist mange i 40’erne, der skiftede
helt spor i forhold til deres baggrund og tog
nye uddannelser, siger Torben Theilgaard.

Rig mulighed for ny retning
Generelt kan det dog være en udfordring
at gå i en helt anden retning og tage en ny
uddannelse midt i livet, når man har forpligtelser som børn og realkreditlån, der forudsætter en vis indkomst.
– Men der er altid mulighed for at efteruddanne sig i en ny retning. Man kan tage
voksenuddannelse eller deltidsuddannelser, der kan betyde, at man får et væsentlig
andet arbejdsindhold, hvor man udnytter
helt andre talenter, siger Torben Theilgaard.
Det er faktisk snarere reglen end undtagelsen, at ens arbejdsindhold forandrer sig
markant gennem ens arbejdsliv.
– Langt de fleste skifter faktisk jobtype
gennem deres karrierer. Typisk tager man
en uddannelse i sin ungdom, men efter
cirka syv år på arbejdsmarkedet ser vi, at
mange foretager karriereskift, uden at
man har taget en anden uddannelse. Det
viser, at der er mange måder at ændre sit
arbejdsliv på, siger Torben Theilgaard. n

Torben Theilgaard , centerleder ved
Studievalg Danmark, hjælper mange
unge videre i studielivet, når de er
i tvivl om, hvilken vej, de skal vælge.

Talentfulde, unge mennesker
Mange er nervøse for at lade unge teste deres talent for musik,
kunst eller sport som en karrierevej – de bliver i stedet opildnet
til at tage en uddannelse først, og så gøre forsøget bagefter.
– Det burde være omvendt. Som ung har man ingen forpligtelser – det er lige netop dér, man kan afprøve sig selv. Har man et
talent, der retfærdiggør, at man gør forsøget, skal man opfordres til det. Går det ikke, kan man tage en videregående uddannelse og komme videre bagefter, siger Torben Theilgaard.
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KORT NYT

HAR DU TALENT
FOR NOGET, SKAL
DU FORFØLGE DET

•

DYRK DINE TALENTER

Jeg er rimelig stædig, og hvis noget ikke lykkes på én
måde, er der sikkert en anden måde. Du skal selvfølgelig ikke være dumstædig, men det er okay at være
ambitiøs og at sige det højt, siger Divya Das.

Divya Das er uddannet landbrugsgeograf, blev kendt som
tv-meteorolog og forklarer dig nu europæisk politik, så du
lytter. Læs, hvordan et nysgerrigt hjem, flair for formidling og hårdt arbejde har formet hendes tv-talent.

D

AF SØREN FREDERIKSEN, CONTEXT MEDIA • FOTO: BO NYMANN
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er er altid noget i baggrunden, når du ser
Divya Das på tv. I starten var det et stort
vejrkort på Danmarks Radio, så fulgte flere
år med en ofte hektisk nyhedsredaktion
på TV 2 News, derefter et tapet af infografikker på TV 2 Nyhederne og senest Big
Ben og det britiske parlament. I øjeblikket
er basen i København, og til august bliver Bruxelles ny kulisse for TV 2s erfarne
Europa-korrespondent.
Det kræver noget særligt at være den person, som stiller sig i forgrunden og forklarer og perspektiverer skelsættende
begivenheder som fx Brexit, så hr. og fru
Danmark hjemme i stuen både fatter interesse og forstår dem på et par minutter.

»
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– Jeg har evne for at koge komplicerede
ting ned og forklare dem på en forståelig og underholdende måde, så seerne
bliver fastholdt, siger Divya Das.
Interviewet handler om talent, men
Divya Das taler om evner. Hun tøver
med at bruge ordet talent.
– Det er jo ikke sådan, at jeg har et
naturtalent for at lave tv. Jeg har snarere nogle evner, som jeg har bygget et
talent ovenpå, siger Divya Das.
De evner handler bl.a. om at være god
til at kommunikere. Noget, som har
været en rød tråd i Divya Das’ karriere,
selvom den på papiret ser spraglet ud.
Hun er uddannet landbrugsgeograf
fra Københavns Universitet og med en
ansættelse hos Fødevareøkonomisk
Institut tegnede det til en levevej som
akademiker. Den vej tog så en helt ny
retning, da hun søgte og fik jobbet som
tv-meteorolog og slog siden et stort
sving i retning af nyhedsvært og tvkorrespondent.
– Det var under mit studie, at jeg
første gang mærkede, at jeg kunne lide
at formidle og kommunikere. Vi var en
stor årgang, og mange havde det svært
ved at skrive speciale, men jeg elskede
det. Det at have tiden til at fordybe
sig i et område og gøre det tilgængeligt for andre, forklarer Divya Das, der
skrev universitetsspeciale om ‘Dansk
Landbrug i 2010 – en kvantitativ fremskrivning og kvalitativ vurdering’.

Nysgerrig familie
Nysgerrig er en anden god egenskab
som journalist. Divya Das vil hellere
spørge og tale med andre – end tale om
sig selv – og den nysgerrighed tilskriver
hun i høj grad sin danske opvækst med
indiske forældre.

– Med familie i Indien har jeg rejst til eksotiske
steder, siden jeg var barn, så det er naturligt
for mig at møde det, som jeg ikke kender, med
nysgerrighed, siger Divya Das.

18
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“

Det er jo ikke sådan, at jeg har et naturtalent for at lave tv. Jeg har snarere nogle
evner, som jeg har bygget et talent ovenpå.
Divya Das

I
DIVYA DAS
– Nysgerrighed er en del af mit DNA. For
mere end 50 år siden drog min far og
mor ud i verden, fordi de havde mod på
at lære, møde nye mennesker og blive
klogere. Jeg er vokset op i et snakkende,
spørgende og videbegærligt hjem. Når vi
sad og talte ved aftensbordet, og der var
noget, som vi ikke vidste, var det hen at
slå op i encyklopædien med det samme,
siger Divya Das og fortsætter:
– Med familie i Indien har jeg rejst til
eksotiske steder, siden jeg var barn, så
det er naturligt for mig at møde det, som
jeg ikke kender, med nysgerrighed.
Hvad angår at spørge, har Divya Das
også fået noget andet med hjemmefra:
Hvis der er noget, du vil, skal du spørge.
Det værste, der kan ske, er at få et nej.
Og det er ikke farligt.
Sådan et nej fik Divya Das, da hun efter
nogle år som tv-meteorolog tog journalistiske kurser og spurgte sin chef, om
der var mulighed for at skifte vejrprognoserne ud med tv-journalistik. Det var
der ikke, og nej'et fik Divya Das til at kontakte TV 2, som skulle bruge studieværter til den nye nyhedskanal TV 2 News.
– Hvis du har talent for noget, skal
du forfølge det. Også selvom det ikke
lykkes i første omgang. Jeg er rimelig
stædig, og hvis noget ikke lykkes på én

måde, er der sikkert en anden måde. Du
skal selvfølgelig ikke være dumstædig,
men det er okay at være ambitiøs og at
sige det højt, siger Divya Das.

Lige dele evne og hårdt arbejde
Divya taler ikke kun om at dyrke sit
talent. Hun taler også om at styrke sit
talent. Som den professionelle sportsudøver, der hele tiden træner for at
udvikle og vedligeholde sit talent.
– For mig er talent lige dele evne og
hårdt arbejde. Stillingen som Europakorrespondent med base i London var
mit store spring fra 10-meter-vippen.
Jeg skulle dække alle hjørner af britisk
politik, og jeg skulle lave tv-indslag – og
dem havde jeg svært ved at knække
koden på. Jeg havde ikke mavefornemmelsen for rytmen i et godt indslag, så
en erfaren kollega fra TV2 Nyhederne
kom til London og underviste mig i tre
lange dage, til jeg følte, at jeg ikke famlede i blinde. Det er stadig ikke alle indslag, som sidder i skabet, men når de gør,
sørger jeg for at lære af det, siger Divya
Das, der er både selvkritisk og lytter til
og lærer af kritik fra andre.
– Talent har ingen udløbsdato, hvis du
sørger for at holde dig relevant, efteruddanner dig og bygger videre på det, du
kan. Når du gør det, kan det føre mange
vegne, understreger Divya Das. n

• Divya Das er 42 år og datter
af indiske forældre, som kom
til Danmark i slutningen af
1960’erne. Hun har en storesøster og er opvokset i Birkerød.
• Divya Das er uddannet landbrugsgeograf fra Københavns
Universitet i 2003, og efter en
kort ansættelse hos Fødevareøkonomisk Institut kom hun til
Danmarks Radio, hvor hun var
tv-meteorolog i tre år.
• I 2006 blev Divya Das ansat som
nyhedsvært på TV 2 News, og i
2009 blev hun fast nyhedsvært
på TV 2 Nyhederne i Odense.
I sin tid på TV 2 har Divya Das bl.a.
dækket klimatopmøder, tsunamikatastrofen i Japan, valg i USA og
Brexit i Storbritannien. P.t. er hun
TV 2s Europa-korrespondent med
base i København, og fra og med
august får hun base i Bruxelles.
• I 2016 og 2017 modtog hun
Billed-Bladets guldpris som Årets
Kvindelige Nyhedsvært.
• Divya Das har udgivet kogebogen
‘Vores indiske køkken’ sammen
med Manu Sareen og bogen
‘Briterne og brexit – en frontberetning’ sammen med sin mand
Kim Bildsøe Lassen.
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Har du fundet vejen
til DIT TALENT?
Passion giver livskvalitet, motivation og arbejdsglæde. Men hvordan stimulerer
man sin passion, som kan udløse det store drive og potentiale, vi alle har i os?
Det giver talentudvikler Iris Engelund sit bud på her.
AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

K

ender du følelsen af pludselig at
være rastløs, men du ved ikke
rigtig, hvor det kommer fra? Det
sker, når din hjerne ikke bliver
stimuleret, og det kan have en
meget stor omkostning for din trivsel.
– I mit arbejde med at afdække talenter,
kan jeg hjælpe med at åbne folks øjne
for deres sande passion. Vores passion
hænger nemlig meget sammen med, om
vores hjernes talenter er stimulerede eller
ej. At finde vores passion er noget, vi alle
bør stile efter som mennesker. Vi bliver

“

Hvis vi ikke er stimulerede,
keder vi os og bliver demotiverede og stressede.
Hjernens talenter kræver
stimulans – og kan spille
os et puds, hvis vi ikke er
bevidste om det.
Iris Engelund
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mere effektive, produktive og glade, når
vi arbejder passioneret, fortæller Iris
Engelund, der har mange års erfaring
med at bringe passionen frem i mennesker og på den måde få deres talent til
at blomstre.

vi skal være opmærksomme på. Så snart
målet er nået, forsvinder spændingen og
drivet ved det samtidig. Talentet søger
ny stimulans. Får man det ikke, bliver man
demotiveret.

Talenterne skal bruges
Arbejdet skal være meningsfuldt
Gennem vores liv og erfaringer har vi
skabt forskellige ”wires” i vores hjerne,
som er blevet vores hjernes talenter.
Vores talenter er med andre ord de ting,
som vi er dygtige og hurtige til og dét,
som falder os nemt. Når hjernens wires –
også kaldet neuroner – stimuleres, giver
arbejdet også mere mening, og så øges
vores effektivitet. Jo flere neuroner, der
er stimuleret i vores arbejdsopgaver, jo
mere meningsfølelse har vi, når vi udfører de opgaver, og jo mere passionerede er vi, ifølge Iris Engelund:
– Hvis vi ikke er stimulerede, keder vi
os og bliver demotiverede og stressede.
Hjernens talenter kræver stimulans – og
kan spille os et puds, hvis vi ikke er bevidste om det. Hvis man fx er meget målrettet som person, vil man altid stile efter
mål og blive motiveret af det. Har man et
stærkt målrettet talent, er man ofte også
hurtig til at nå i mål. Og det er netop her,
at der sker noget med vores talent, som

Det er ud fra den forståelse af vores
hjernes talenter, at Iris Engelund arbejder
med at afkode menneskers passion og
hjælper dem med at øge deres effektivitet og drive og dermed også mindske risikoen for stress og mistrivsel. Nogle gange
kan talenterne godt være mere skjulte
end hos andre. Så handler det om at finde
ud af, hvad man er drevet af, så talentet
kan komme i spil. Det gør hun fx ved at se
på den ramme, som medarbejderen er i.
– Vores selvtillid er koblet til vores
talent, så det er utrolig vigtig viden at
finde ud af, hvordan rammen skal se ud,
og hvilke opgaver, vi skal have for at trives
og mærke drive og passion. Tager vi ikke
hensyn til det, opstår der rastløshed og
mistrivsel, og det kan i sidste ende føre til
stress. Det lyder måske ikke sådan, men
det er faktisk utrolig stressende at sidde
og løse opgaver, man slet ikke synes er
motiverende og have følelsen af, at man
ikke bruger sig selv på den rigtige måde.
Hvis du fx er et vidensøgende talent, får

»
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Hvis du afskærer dig selv fra at bruge dit
talent rigtigt, er konsekvensen, at du langsomt bliver drænet, og det ender for flere
med stress, siger Iris Engelund.

I
Om Iris Isabella Engelund

»

du lynhurtigt ny viden. Men hvis du ikke
kan bruge din viden eller udvikle den i
dit job, kan du hurtigt komme til at kede
dig. Måske er løsningen ikke altid bare
at finde nyt job. Måske du kunne udvikle
dig i dit nuværende, hvis du gør din leder
opmærksom på, hvad det er, der driver
og motiverer dig, og hvad du ønsker. Det
er nemlig ikke sikkert, at det er noget, din
chef er opmærksom på, og slet ikke, hvis
hans talent er et andet end dit.

Hvad er din logik?
Når man møder en person med det samme talent som en selv, har man ofte den
samme logik. Det kan fx være to personer, der begge er analytiske og sætter
pris på konkret fakta. Det kan give en
artsfællefølelse, hvor man hverken skal
forklare sig eller forsvare sig. Man er helt
på bølgelængde. Det omvendte gælder
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også, hvis du møder det modsatte, forklarer Iris Engelund:
– Hvis en optimist og en risikotænker
fx møder hinanden, så har de som udgangspunkt en allergi i kommunikationen,
fordi den ene synes, at alt er muligt, og
den anden tænker kun på risici og udfordringer. Risikotænkerens fornemmeste
opgave er at styre uden om fare og være
på forkant. Han bliver meget bekymret,
når optimisten ikke kan se problemerne,
og optimisten bliver irriteret over modviljen – for i hans optik kan alting jo lade
sig gøre.
Så begynder de at argumentere for
deres egen logik i samtalen, og så bliver
det svært. Men det er med til at forklarer, hvorfor så mange kender til tanken:
Hvorfor gør de andre ikke bare som jeg
– Det er jo den åbenlyse ting at gøre.

Iris Isabella Engelund er foredragsholder og talentudvikler. Hun har
mere end 20 års erfaring med vækststrategier, ledelse og teamudvikling,
samt coaching, både kommunalt og
i det private erhvervsliv. Hun har
blandt andet også udviklet koncepterne ‘Sæt dit talent i spil’ og ‘Play
your talent‘, som kan afdække talenter nemt og effektivt.

Hvis du afskærer dig selv fra at bruge
dit talent rigtigt, er konsekvensen, at du
langsomt bliver drænet, og det ender for
flere med stress.
– Meget af stressen ligger i, at vi presser os selv til at sidde i en leverpostejsramme, som er fin nok – bare ikke hver
dag, for så mister du langsomt dig selv.
Du mister lidt energi hver dag uden at
være bevidst om, hvad der sker. Du kan
bare mærke energien forsvinde.
Derfor er det så vigtigt at få hjernen til
at forstå, før den vil gå. Og det er det, jeg
prøver at hjælpe med igennem talentarbejdet, slutter Iris Engelund. n

VI VED, AT DU HAR TRAVLT,
SÅ BOOK ET ONLINEMØDE MED OS

Sammen gennemgår vi
dine ønsker, og hvis du
samler dine forsikringer
hos os, får du op til
25 % rabat.
Bestil et onlinemøde nu.

almbrand.dk/ff
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Eva Birch Nielsen, 62 år,
teamleder

Hvordan er dine talenter i spil?
Empati på barselsgang og i startups, spejling af kropssprog, tværfagligt samarbejde, analyse
af forbrugeradfærd og gåpåmod – der er mange former for talent i spil i arbejdslivet.
AF SØREN FREDERIKSEN, CONTEXT MEDIA

Ida Falk, 28 år,
sygeplejerske

Jack Peters, 29 år, Head of

Venture Scouting

Keld Kortbæk, 50 år, chef

for prepress

Hvordan er dine talenter i spil i dit
arbejde?
Jeg er god til at sætte mig ind i, hvordan
ting fungerer, og til at fejlfinde, når
eller hvis der opstår problemer. Men
det skal have min interesse – ellers
gider jeg ikke. Jeg er også god til at få
ting gennemført. Jeg godtager ikke et
nej. Og får jeg et nej, prøver jeg igen.
Jeg giver ikke så let op.
Er der andre arbejdsområder eller job,
hvor dine talenter også kunne komme
i spil?
Det største projekt, som jeg har fået
gennemført i det trykkeri, hvor jeg er
ansat, er indkøb og implementering af
et nyt workflowsystem. Jeg kan ikke
forestille mig en bedre arbejdsplads,
end den jeg har nu, men hvis jeg skulle
rykke videre, ville det ligeledes være
for at strømline og optimere systemer, arbejdsgange og procedurer. Det
er også vigtigt at have en chef, som
giver plads til, at man kan udnytte sine
evner. Jeg oplevede det modsatte på
en tidligere arbejdsplads – det dræber
arbejdsglæden!
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Hvordan er dine talenter i spil i dit
arbejde?
Jeg bruger empati i mit arbejde med
startups. Jeg skal forstå mennesker
og deres forretningsidéer, så vi kan
hjælpe, udvikle og finansiere dem og
eventuelt matche dem med de store
virksomheder, som vi samarbejder
med. Det handler om at være en god
lytter, læse mellem linjerne og forstå
behov, så jeg kan forbinde prikkerne!
Samtidig er jeg empatisk i mit team,
hvor jeg som både leder og teamplayer skal forstå, hvad der sker i deres
verden.
Er der andre arbejdsområder eller
job, hvor dine talenter også kunne
komme i spil?
Det kunne være i en virksomhed, som
udvikler egne startups, og hvor jeg
skulle tale med kunder og analysere
og validere forretningsidéer. Det
kunne også være som Innovation
Manager i en stor virksomhed, som
selv udfører det arbejde, jeg hjælper
virksomheder med i dag.

Niels Pilgaard Hansen,
31 år, marketingchef

Hvordan er dine talenter i spil i dit
arbejde?
Jeg skal bl.a. se, hvor forbrugerne og
dermed markedet bevæger sig hen og
oversætte de strømninger til noget,
som virksomheden kan handle på for at
skabe salg. Et godt eksempel er elbiler,
hvor jeg har skullet forstå de barrierer,
som kunderne ser for at købe en elbil,
så vi kan imødekomme dem. Samtidig er
jeg også leder for et team, hvor jeg skal
inspirere og skabe fælles entusiasme
for de opgaver, som vi løser.
Er der andre arbejdsområder eller job,
hvor dine talenter også kunne komme
i spil?
Det kunne være koncept- og forretningsudvikling på organisatorisk niveau
– altså ikke kun inden for marketing.
Men jeg synes også, at hele udviklingen, hvor vi går fra massekommunikation til at målrette den én-til-én ved
hjælp af data og analyse, er super
spændende. Det er en transformation,
som også finder sted andre steder end
inden for marketing.

Hvordan er dine talenter i spil i dit
arbejde?
Empati er en stor og vigtig del af mit
arbejde på barselsgangen. At være en
menneskekender og sætte sig i patienternes sted. Både når de føler den
største lykke, og når de har det svært
eller ultimativt oplever den største
sorg. Det er ikke noget, man kan lære.
Det er noget, som man har i sig, og som
man så kan bygge teori ovenpå. Det
handler også om både at kunne være
i situationen og have lyst til det. Nogle
kan det, men har ikke lyst til det, og så
er et andet job måske bedre for dem.
Begge dele har altid været en naturlig
del af mig.
Er der andre arbejdsområder eller job,
hvor dine talenter også kunne komme
i spil?
Jeg tænker stort set alle job inden for
sundhedssektoren, hvor man er i kontakt med mennesker i forskellige faser
af deres liv. Eller som underviser af
sygeplejestuderende, som skal komme
godt fra start med det rette niveau i
undervisningen. I dag er jeg også klinisk
vejleder på afdelingen og tænker over,
hvordan jeg kan gå foran og give god
energi.

Hvordan er dine talenter i spil i dit
arbejde?
Jeg er god til at organisere, sætte i
system og sikre, at der kommer et
resultat ud af det. Inklusive at formidle opgaverne til teamet, selvom det
består af meget forskellige personer.
Jeg kan lide nye udfordringer. Herunder
pandemien har vi her i enheden for
sygehusvalg også hjulpet patienter
med at bestille test. Det vidste vi ikke
så meget om, men så er det jo om at
spørge og blive klogere og på den måde
udvide repertoiret.
Er der andre arbejdsområder eller job,
hvor dine talenter også kunne komme
i spil?
Der er mange akademikere i regionen,
og min uddannelse som sygeplejerske
gør mig til et godt bindeled mellem
administrationen i regionen og hospitalerne, ligesom de også får meget
viden fra vores dialog med patienterne.
Jeg kan lide den type opgaver, hvor min
faglighed og kompetencer bliver bragt
i spil sammen med andre fagligheder.
Det kan fx være i omlægning af processer på hospitalerne eller i spørgsmål om
patientrettigheder i samarbejde med
juristerne.

Helena Birkholm, 28 år,
socialpædagog

Hvordan er dine talenter i spil i dit
arbejde?
Jeg har en evne til at tilpasse mig situationen, og den bruger jeg i mit arbejde
med udsatte og kriminalitetstruede
unge. Fx er der stor forskel på, hvordan
jeg møder en ung med social angst og
en ung med udadreagerende adfærd.
Jeg spejler deres kropssprog. Er den
unge afdæmpet, er jeg afdæmpet, og
er der masser af energi, udstråler jeg
også energi. Det kommer helt af sig
selv, og jeg er egentlig først blevet
opmærksom på det for nylig i forbindelse med noget kompetenceudvikling.
Er der andre arbejdsområder eller job,
hvor dine talenter også kunne komme
i spil?
I alt arbejde med mennesker. Jeg er uddannet socialrådgiver og har tidligere
arbejdet med kvinder, som havde været
udsat for menneskehandel. Der var
kropssproget ekstra vigtigt, hvis ikke
vi kunne kommunikere med et sprog.
Jeg har også en idé til et projekt med
madkurser og flygtninge, hvor det er
flygtningene, som skal undervise i
madlavningen. Dér vil det også være
godt at kunne tilpasse sig fysisk, hvis
ikke det sproglige er helt til stede.

“

Det handler om at være en god lytter, læse mellem linjerne og forstå behov,
så jeg kan forbinde prikkerne!
Jack Peters

Frie 01 • 2021

|

25

TEMA • DYRK DINE TALENTER

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

F

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

• Har du fået flere arbejdsopgaver?
• Har du fået andre ansvarsområder?
• Er du blevet bedre til jobbet/skabt
bedre resultater?
• Har du taget uddannelse/kurser, der
har løftet dine kompetencer?
• Gør du noget, som andre ikke gør?
• Er du omstillingsparat i forhold til forandringer i jobbet?
Når du har forberedt dine eksempler ved
at vise den værdiforøgelse, der er sket
siden sidste samtale, så er det tid til at
forberede dig på, hvad du gerne vil have
i lønposen. Som inspiration kan du undersøge lønstatistikker på nettet eller bruge
Frie som sparringspartner. Men husk at
være forberedt på, at det ikke er sikkert,
du får det, du ønsker. Derfor er det en
god idé at overveje andre personalegoder, der har værdi for dig. Det kan
eksempelvis være arbejdsgiverbetalt
pension, mere ferie, reduktion i arbejdstimer, fleksible arbejdstider, uddannelse
eller andre frynsegoder, hvis du er interesseret i det.
Når du har skrevet alle dine præstationer ned til samtalen, har du faktisk også
lavet din kladde til en opdatering af dit
CV. Måske skal du først søge et andet job
om et par år, men ved at opdatere dit CV
årligt, er du altid klar til en snak, hvis der
pludselig opstår nye muligheder gennem
dit netværk, eller drømmejobbet skulle
vise sig.
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Klar til samtalen
Nu er du godt klædt på til lønsamtalen.
Som udgangspunkt er det en god idé at
lade din leder spille ud, men din leder kan
også finde på at overlade initiativet i samtalen til dig.
Under samtalen gennemgår du dit oplæg
og fremhæver, hvordan du giver værdi for
virksomheden. Du må gerne tage styring
på samtalen, men efterlad et spillerum for
dialog.
Det kan være, at din nærmeste leder skal
tilbage i sit bagland for at få accept til et
ekstra lønløft. Så hjælp din leder med at
”lade kanonen” med gode input til, hvorfor du skal have endnu højere løn. Hvad
opnår eller undgår organisationen ved at
give dig det løft? Husk altid at have fokus
på, hvad virksomheden opnår i fremtiden
med din gevinst.
Efter gennemgangen af dit oplæg begynder det svære: at nå til enighed.
Som udgangspunkt behøver du ikke
tage et nej som nej, men mere som forhandlingsoplæg. Du skal med andre ord
droppe flinkeskolen og finde din indre
købmand frem. Hvis du har svært ved
det, så husk, at mange ledere faktisk
respekterer og anerkender, at medarbejdere viser, hvad de er værd, så længe
de forbliver positive og rolige på trods af
uenighed.
Hvis du ikke får en forhandling, du er tilfreds med, er det vigtigt at kigge fremad.
Afstem med din leder, hvad du kan gøre
for at opnå den tilsigtede lønstigning
næste år. Hvad kræver det af dig i handling og resultater?

På næste side får du 6 gode
råd til din lønforhandling.
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»

Henne Mølle Å Badehotel
| Årets funktionær 2015 |

Få mere i løn:

6 gode råd

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

til din lønforhandling

Hvis du vil øge chancen for at få mere i løn, er forberedelse vejen frem.

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.

AF TORBEN ANDRESEN BEYER, KARRIEREKONSULENT

Det kan være grænseoverskridende for de fleste at skulle
sætte sig foran chefen og kræve mere i løn. Her får du seks konkrete råd til, hvordan du øger chancerne for succes ved næste
lønforhandling.

2. Prioritér
Lønforhandling handler ikke
kun om kroner og øre. For
nogen er beløbet, man modtager hver måned, det vigtigste, mens andre måske i stedet ønsker mere fri. Derfor
skal du gøre det klart, hvad
der er vigtigst for dig – penge,
pension, personalegoder,
mere ferie eller måske noget
helt andet? Der er meget at
forhandle om!

3. Få styr på
argumenterne

Frie 01 • 2021

Tilbudet gælder kun ved ankomst søndag, mandag eller tirsdag.

For at finde ud af, hvad der er realistisk for dig at sigte efter,
er det en god idé at kende din arbejdsplads.Sæt dig derfor
ind i, hvordan økonomien er, hvad andre i samme position
tjener, og hvor din chef gerne vil arbejde jer hen. Det er alt
sammen med til at give dig et klarere billede af, hvilken lønstigning du bør og kan argumentere for.

Priser fra 2.550 kr. pr. person i dobbeltværelse.

Du kan bestille værelse med morgenmad og aftensmad,

Som medlem af Frie får du 30 % rabat på overnatningsprisen
(dog ikke i juli og august måned).

som indtages på værelset.
I løbet af dagen er der mulighed for at bestille varme/kolde
drikke og kage som take away til en tur på stranden eller
skoven.
Restauranten er lukket, indtil restriktionerne er ophævede.
Booking på mail@hennemoelleaa.dk
Vi glæder os til at byde dig velkommen til en ny sæson.

TID TIL FORKÆLELSE?

6. Afslut

4. Læg en taktik
Inden du går ind til forhandlingen, skal du kende din
smertegrænse. Find ud af, hvad det mindste er, du vil
acceptere, og start så med at melde et højere beløb
ud. Huske på, at det er en forhandling, og at der derfor skal være plads til, at også du kan rokke dig lidt.

Selvom chefen kan virke urokkelig, gælder det om at holde fast. Husk på, at vedkommende også
har en agenda og taktik, som det er din opgave at udfordre. Så brug
et nej til at indlede en forhandling og spørg fx chefen ind til begrun28 | Frie
04 •hvad
2020 der skal til for at ændre det fremadrettet.
delsen,
eller

|

Badehotellet åbner den 25. marts 2021.

1. Research

Find ud af, hvad der
er dine styrker, og hvad du bidrager med, og brug det som argumenter. Det er bedre
at vælge to-tre stykker ud og fokusere på dem fremfor at skyde med spredehagl.
Underbyg argumenterne grundigt fx med eksempler, der understøtter dine pointer.

5. 'Nej’ betyder måske

28

NY SÆSON 2021

Uanset resultatet, skal samtalen rundes godt af. Sørg
for at opsummere, hvad I
blev enige om og sig pænt
farvel – også selvom du er
utilfreds med resultatet. For
om et år skal I mødes igen.

Kontakt din karrierekonsulent på
63 13 85 50, hvis du har brug for
personlig sparring inden din lønforhandling.

Book et 1 eller 2 dages forkælelsesophold med middag.
•
•
•
•
•

1-2 overnatninger
Kaffe og eftermiddagskage
Velkomsdrink før middagen
Lækker menu
Morgenmad

Hverdage: Priser fra 2.500 kr. pr.
dobbeltværelse med 2 personer
Weekend: Priser fra 3.000 kr. pr.
dobbeltværelse med 2 personer.
Priserne er fra for-og eftersæson
(uge 10-23 og 35-49).
Læs mere på hennemoelleaa.dk

På hennemoelleaa.dk holder vi dig opdateret med sæsonens menu og mange spændende aktiviteter.
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5 gode råd til at styrke din kreative hjerne
Kunne du tænke dig at blive mere kreativ,
når du står over for en opgave, og tænke
i nye løsninger i stedet for at gøre
som du plejer? Det kan du træne
din hjerne til.

Kan du se sammenhængen?
Hvis du styrker din evne til at se sammenhænge, kan du blive mere kreativ. Læg mærke til omgivelserne
omkring dig og lad dig inspirere.
Har en bikube fx noget at gøre
med ledelse? kunne man spørge
sig selv. Eller prøv at sætte ting
sammen, der ikke umiddelbart
har noget med hinanden at gøre for at starte tankerne.
Den mekanisme kan hjælpe dig til at se en kæde af sammenhænge og få nye innovative ideer, der er brugbare.

AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

1.

Bliv bevidst om dine tanker
Kreativ tænkning, evnen til at se
nye løsninger og innovation er
værdifulde evner i arbejdslivet.
Vil du gerne styrke evnen til at
være mere kreativ, så brug tid på
at blive bevidst om, hvordan din
hjerne tænker, og hvordan du løser
opgaver.

2.

Dyrk to tankeprocesser
Ved at dele dine tanker op i to faser kan
du forbedre både din kreativitet og iderigdom, når du arbejder i en innovativ proces.
Det viser forskning.

4.
Den divergente tænkning skal åbne
op for idéer, mens du med den
konvergente tænkning skal
fokusere på at udarbejde
et målrettet produkt.

Første fase er divergent tænkning. Det skal
du bruge, når du gerne vil have mange ideer.
En slags brainstorm. Her går du efter kvantitet.
I denne fase skal ideerne ikke vurderes. Jo mere
skæve og vilde, jo bedre. Sluk for din indre kritiker, for
her må du gerne begå fejl.
Anden fase er konvergent tænkning. Her skal du forholde dig konstruktivt til dine ideer. Kan de fungere i forhold til den problemstilling, du
evt. står over for? Måske kan du realisere en del af ideen, hvis du tænker lidt
anderledes. Formålet med denne fase er at være fokuseret.
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5.

Brug verden
Kom ud og kig på tingene omkring dig. Giv dig
selv tid og tag et nyt sted hen, hvor du ikke har
været før. Tag en blok eller et kamera med og
overvej, om tingene i dine omgivelser kan inspirere dig til at tænke nyt.

Træn hjernen som en muskel
Du kan altid blive bedre, så længe du træner. Uanset om du
anser dig selv for at være kreativ eller ikke. Gør en målrettet
indsats i en periode og udfordre din hjerne gennem fx leg og
spil og ved at gøre ting på nye måder. I bogen ”The secret of
the highly creative thinker” kan du eksempelvis finde øvelser,
der gør dig skarpere på at tænke kreativt.

Kilde: ”The secret of the highly creative thinker”
af Dorte Nielsen og Sarah Thurber, BIS Publishers.
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“

Kasper fik
kommentarer
og et klap
bagi
Kasper har oplevet at blive krænket
af en chef på en tidligere arbejdsplads. Han sagde fra, da det skete,
og det var i højere grad virksomhedens efterfølgende håndtering
af sagen, som fik ham til at miste
arbejdsglæden og søge nyt arbejde.

AF SØREN FREDERIKSEN, CONTEXT MEDIA

Jeg lænede mig ind i bagagerummet på bilen for at tage
kufferterne ud – og så klappede han mig i røven.
Kasper

Kasper har i virkeligheden et andet navn. Han har valgt at
være anonym, fordi han ikke kan gennemskue, om hans
beretning kan få negativ effekt på hans arbejdsliv.

D

et kræver under et minut af interviewet at høre, at
Kasper kan svare for sig. Han taler hurtigt og med overbevisning i stemmen, og det er ikke svært at forestille
sig, at den chef, som krænkede Kasper på en forretningsrejse, fik svar på tiltale.
– Jeg er vant til en fri og uhøjtidelig tone på kontoret. Jeg er
fra Jylland og har fået sort humor og sarkasme ind med modermælken. Og når man er hurtig ved havelågen, skal man også selv
kunne tåle noget, siger Kasper.
Derfor mødte han også den første kommentar på forretningsrejsen med et grin. Den faldt, da han og en kvindelig kollega
stod i Priority Boarding ved gaten i lufthavnen.
“Hvad laver I her? I skal da først boarde sammen med resten
af pøblen,” lød det fra manden, som var chef i en anden afdeling
i virksomheden, og som Kasper af og til lavede sjov sammen med,
når de mødte hinanden ved kaffemaskinen i virksomheden.
Ifølge Kasper var kommentaren inden for skiven af jargonen
på arbejdspladsen. Det var den næste til gengæld ikke. Den kom,
da Kasper var i gang med at lægge sin kuffert i en af de biler, som
gruppen havde lejet i ankomstlufthavnen.
“Hold kæft en stor kuffert du har med, Kasper. Er det, fordi du
skal have plads til alle kjolerne?”
– Jeg kunne mærke, at jeg blev irriteret. Men besluttede, at han
ikke skulle få mit pis i kog og svarede noget med, at vi jo ikke alle
kunne være lige så smukke som ham, fortæller Kasper.
Chefen fortsatte:
“Jeg gider ikke at køre med Kasper. Han kører som en kvinde.”
“Jeg gider heller ikke at køre med dig,” kom det prompte retur fra
Kasper.
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Klap i røven
Kasper er homoseksuel. Det er han på den ene side åben om, og
på den anden side havde han ikke fortalt det på arbejdspladsen,
fordi det ikke er relevant. Den dag i dag ved Kasper ikke, om
chefen havde hørt et rygte, så de sexistiske kommentarer var
et udtryk for homofobi. Uanset årsag var den efterfølgende
handling fra chefen en åbenlys krænkelse.
– Det var blevet mørkt, da vi ankom til hotellet, hvor gruppen
skulle overnatte. Jeg lænede mig ind i bagagerummet på bilen
for at tage kufferterne ud – og så klappede han mig i røven. Jeg
vendte mig om og sagde “dét dér gider jeg ikke!”. Han svarede,
at jeg skulle slappe af, hvortil jeg svarede, at hvis han gjorde det
igen, ville jeg klappe ham én. Og så gik jeg, fortæller Kasper.
Den efterfølgende middag på hotellet var akavet, og næste dag
havde Kasper det fysisk dårligt efter oplevelsen og meldte sig
syg, selvom han skulle holde et oplæg. Han fortalte den kvindelige kollega, hvad der var sket, og hun var enig i, at hændelsen
absolut ikke var o.k.
– Jeg var overrasket over mig selv – at jeg ikke kunne ryste oplevelsen af mig. Jeg tror ikke, at det var en seksuel tilnærmelse.
Det var snarere dominans. Han gjorde det, fordi han følte sig i sin
gode ret til det, siger Kasper.

Arbejdsglæden forsvandt
Krænkelsen blev siddende i Kasper, da han vendte tilbage til kontoret, og han ignorerede den pågældende chef, når de mødte hinanden på gangen. Den umiddelbare overraskelse blev til vrede, og
efter et par uger gik Kasper til arbejdsmiljørepræsentanten, der
tog hændelsen meget alvorligt. Der blev startet en sag, og både
Kaspers egen chef og chefniveauet over blev orienteret.

– Jeg havde det ambivalent med det. Jeg følte, at der gik et
maskineri i gang, hvor sagen kom ud af mine hænder, samtidig
med at jeg faktisk var bange for at blive fyret. Det blev foreslået,
at jeg skulle sætte mig ned og tale med chefen, som havde klappet mig bagi, men det havde jeg på ingen måde lyst til, siger
Kasper og fortsætter:
– Månederne gik, uden at der tilsyneladende skete mere, men
jeg turde ikke presse på. Langsomt forsvandt min arbejdsglæde.
Jeg var glad for mine kolleger, men jeg var ikke glad for at komme
på arbejde. Jeg havde mistet troen på organisationen.

En mandlig stemme i Me Too
Efter cirka otte måneder søgte Kasper væk og fik et andet job.
– Det var en lettelse. Jeg kan godt tåle et klap i røven, men jeg
kunne mærke, at det var mere end det. Jeg følte mig ramt på min
retfærdighedssans. At en person med magt troede, at han kunne
gøre, hvad han ville. Og at en organisation med fine politikker
lovede at gøre noget ved det, men ikke gjorde det, siger Kasper
og forklarer, hvorfor han fortæller sin historie nu, selvom krænkelsen skete år tilbage:
– Jeg synes, at der mangler mandlige stemmer i Me Too-debatten. Mænd bliver også krænket. Og så er det vigtigt at få understreget – uanset køn – at hvis du føler dig krænket, så er du
krænket. Dengang tænkte jeg over, om det var mig, som var
nærtagende. Det var den fysiske reaktion, som fjernede min
tvivl. Hvis det føles forkert, så er det som regel forkert. Sidst,
men ikke mindst, vil jeg gerne slå fast, at man har en kæmpe
forpligtelse som leder. I dag har jeg selv ledelsesansvar, og det er
mit ansvar, at medarbejderne har det godt og har de bedste forudsætninger for at udføre deres arbejde. En lederrolle omfatter
mange ting – også at kunne håndtere og agere på hændelser,
som er ubehagelige og følelsesladede. n
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Du er krænket, hvis du
oplever dig krænket!

Hvad er krænkende
handlinger?
Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer i virksomheden groft eller flere gange udsætter en
eller flere andre personer i virksomheden for mobning, seksuel chikane eller anden nedværdigende adfærd i arbejdet.
Adfærden skal opfattes som nedværdigende af den eller de
udsatte. Det er uden betydning, om handlingerne er udtryk
for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke.
Det er personens oplevelse af de krænkende handlinger, der
er central.

Meget kan være krænkende, og det kan være svært at sige fra i situationen.
Men hvad gør du så? Organisationspsykolog Stine Moesmand giver svarene.
Stine Moesmand er organisationspsykolog og chefkonsulent
i Human House og rådgiver om ledelse og arbejdsmiljø.

AF SØREN FREDERIKSEN, CONTEXT MEDIA

H

ar du oplevet det? Omgangstonen, kommentaren eller
berøringen, som gik over din grænse og efterlod dig
med en nagende fornemmelse af, at det ikke var o.k.?
Måske ovenikøbet med en følelse af skam over, at du
ikke fik sagt fra i situationen? Eller en tvivl om, hvorvidt det bare er dig, som er nærtagende?
– Det er vigtigt at slå fast, at du er krænket, hvis du
oplever dig krænket. Der kan have været andre
intentioner fra den eller de personer, som har
krænket dig. Men det ændrer ikke ved din
oplevelse, siger Stine Moesmand, som
er organisationspsykolog og chefkonsulent i Human House, der rådgiver
om ledelse og arbejdsmiljø.
Ifølge Stine Moesmand har det
seneste års fokus på krænkelser
skabt en ny diskurs, hvor ting, der
tidligere blev opfattet som en del
af arbejdspladsens jargon, ikke
længere er acceptable, og det er
blevet mere okay at sige fra.

Tre typer af krænkelser
Når det er sagt, er det sværere end som så.
For det kræver nemlig mod.
– Vi ser typisk tre kategorier af krænkelser på
arbejdspladser med problemer.
Den første handler om kulturen på arbejdspladsen. Fx en
omgangstone under bæltestedet, som er sjov ... lige ind til den
ikke er sjov! Der kan det være svært at sige fra, fordi du risikerer at blive udstødt af et fælleskab, siger Stine Moesmand.
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Den anden kategori handler om enkeltpersoner. Dér, hvor
en leder eller en kollega – nogle gange med uhensigtsmæssige
personlighedstræk – udøver en magt over for dig. Fx i form af
seksuel chikane. Sådan en relation kan være enormt kompleks,
og du kan blive spundet ind i noget, som du ikke så komme. Ja,
måske var du endda selv fascineret af vedkommende i starten.
At sige til nogen i den slags sager, at hun eller han bare skulle have sagt fra, er faktisk en dobbelt krænkelse!
Den tredje kategori er arbejdspladser med
en festkultur, hvor nogle bliver krænkende,
når de får noget at drikke. Ofte ved alle,
hvem de er, uden der bliver grebet ind.
Men det kan trods alt være nemmere
at sige fra – eller helt at undgå dem,
siger Stine Moesmand.

Krænkelser nedbryder selvværdet
Men hvad skal du så gøre, hvis du
ikke får sagt fra med det samme?
– Det bedste er altid at vende
tilbage til den eller de personer, som
var krænkende, tale med vedkommende om det og måske få en indrømmelse eller forklaring. Jo mindre optrapning
og konflikt, desto bedre. Men hvis det er svært
eller ikke hjælper, bør du gå til din leder eller – hvis
det er din leder, der krænker - din tillidsrepræsentant eller
HR-afdelingen. Der er selvfølgelig ingen garanti for, at det får
konsekvenser eller skaber forandring, men det er vigtigt at
dele oplevelsen med andre, siger Stine Moesmand og fortsætter:

– En krænkelse er, når nogen overskrider dine grænser og træder på dig, og det nedbryder dit selvværd og arbejdsglæde. Ved
at markere vinder du dig selv tilbage. Jeg møder medarbejdere,
som er frustrerede mange år efter, fordi de ikke fik sagt fra,
mens andre pakker det ind og gemmer det væk. Det er tydeligt,
hvordan MeToo-debatten har rippet op i hændelserne hos nogle.
– Det er vigtigt at tale om det med en god ven, veninde eller
betroet kollega. En krænkelse er som koncentreret saft – jo
mere du taler om den, desto mere fortyndet bliver den.

Hvad var intentionen?
Selvom en oplevelse af at være krænket står til troende, understreger Stine Moesmand, at der kan være forskellige opfattelser af en situation, og at det derfor er vigtigt at høre begge
parter.
– Selvom du er først med at bringe en krænkelse op, ejer du
ikke sandheden. Jeg ser også sager med ‘påståede krænkere’,
og selvom det kan være svært, er det vigtigt at belyse en
hændelse fra begge sider. Der handler det om at se på intentionen bag den oplevede krænkelse. Et eksempel var en kvinde,
der oplevede det som en krænkelse, at en mandlig kollega
komplimenterede hendes parfume og spurgte ind til mærket.
Konfronteret med hændelsen forklarede han, at han spurgte
til hendes parfume, fordi han ville købe den til sin kone, siger
Stine Moesmand og tilføjer:
– Eksemplet er banalt, og der er krænkelser i form af overgreb, som er indiskutable. Men i det omfang, at der ikke er
dokumentation, bør man som arbejdsplads træde virkeligt varsomt. Det er voldsomt belastende ikke at blive troet på, hvis
man reelt er blevet krænket, men det kan også have svære
psykiske konsekvenser for den, som bliver anmeldt som krænker, hvis personen havde en anden intention. n

Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser kan
forekomme på i arbejdet.
Der kan både være tale om aktive handlinger og om at undlade at handle. Krænkende handlinger i relation til arbejdet
kan fx være:
• Tilbageholdelse af nødvendig information
• Sårende bemærkninger
• Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver
• Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige
fællesskab
• Angreb mod eller kritik af ansattes privatliv
• At blive råbt ad eller latterliggjort
• Fysiske overgreb eller trusler herom
• Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller
forsøg på samtale
• Nedvurdering af ansattes job, deres arbejdsindsats eller
deres kompetence
• Krænkende telefonsamtaler
• Krænkende skriftlige meddelelser, SMS, billeder og
videoer, herunder på sociale medier
• Ubehagelige drillerier
• Nedvurdering, fx pga. alder, køn, kønsidentitet, seksuel
orientering, etnicitet eller religiøs overbevisning
• Udnyttelse i jobbet, fx til private ærinder for andre.
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GRATIS
webinar

Nr. 1

Tilmeld dig
på frie.dk

på Trustpilot.dk
Vi er rigtig stolte over,
at vi har fået vores
1. plads tilbage i kategorien
"Indtægtsbeskyttelsesforsikring"
(a-kasser) og "Fagforening".

TAK

til alle vores medlemmer,
der har givet os de mange flotte
anmeldelser.
Klik ind på Trustpilot.dk og
se de flotte anmeldelser
og fortæl gerne om
dine oplevelser med os.

Fokus på
lønmodtagere ...

... og
selvstændige

Er der mindre end 6 uger til,
at du starter i job?
– Så få færre krav til din jobsøgning
Hvis der er mindre end 6 uger til, at du starter i job, så kontakt
dit jobcenter, hvis du er ledig. De kan godkende, at du får en
såkaldt ”mindre intensiv indsats”.
Det betyder, at du bliver fritaget for nogle af kravene til at være aktivt jobsøgende
– fx at du ikke skal deltage i samtaler eller søge job eller deltage i aktivering.
Går du på barsel inden for 6 uger, imens du er ledig, har du samme mulighed for at
søge om fritagelse. Det gælder også, hvis du er ledig og går på efterløn eller bliver
folkepensionist. Eller hvis du bliver omfattet af arbejdsfordeling eller hjemsendes.

Læs mere på frie.dk

GRATIS efterlønsmøder (online) med fokus på
lønmodtagere eller selvstændige
Nu har du chancen for at få et
godt overblik over efterlønnen
og dine muligheder for at bruge
den. Undervejs i webinaret er
der god tid til, at du kan få svar
på netop det, du har brug for.

Hvem kan deltage
Mødet henvender sig primært til dig som
lønmodtager eller dig som selvstændig,
som er tæt på din efterlønsalder.
For at kunne deltage skal du være medlem af A-kassen Frie.

På mødet vil vi bl.a. gennemgå

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

Fre. kl. 8-15
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Bestyrelsen i foreningen DANA*:
Bjarne Hansen (formand)
Jesper G. Mogensen (næstformand)
Pernille Plambeck
Thomas Bratbøl Nielsen
Bernt Nielsen

Normalt kan du booke et møde med os rundt om
i Danmark. Pga. COVID-19 afholder vi p.t. møder online.

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

• Hvornår kan det bedst betale sig at
gå på efterløn?
• Udskydelsesreglen
• Hvordan pensioner opgøres og modregnes i efterlønnen
• Den skattefri præmie.

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

Hovedkontor
Overgade 24 • 5000 Odense C
• Tlf.: 63 13 85 50 • frie.dk
Åbningstider
Man. - ons. kl. 8-16
Tors. kl. 8-17

• Hvornår og hvorfor skal du have et
efterlønsbevis?

Kursusvarighed

Dato for lønmodtagere
Den 14. april
Den 8. juni
Dato for selvstændige
Den 19. april
Den 16. juni

1½ time (fra kl. 17.00–18.30).
* Foreningen DANA bliver pr. 01.01.2021
markedsført under navnet:
Frie Selvstændige.
Se mere på frie.dk/om-os

Underviser
Vivi B. Arnoldus og Susanne Mandal
Struve Nørgaard, A-kassen Frie

Tilmeld dig webinaret om efterløn
på frie.dk
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Ordningen om midlertidig
arbejdsfordeling forlænges
Folketinget har vedtaget at forlænge den midlertidige
arbejdsfordeling for den private sektor for resten af 2021.
AF SUSANNE MANDAL STRUVE NØRGAARD, JURIST I A-KASSEN • ILLUSTRATION: MARCK FINK

R

egeringen og arbejdsmarkedets parter indførte
den 30. august 2020 den såkaldte midlertidige
arbejdsfordeling, som kunne bruges af private
virksomheder, der var udfordret af coronakrisen.
Ordningen var tidsbegrænset til 2020.

Den midlertidige arbejdsfordeling blev indført
som en supplerende ordning til den ordinære
arbejdsfordeling, som kræver en overenskomst
eller kollektiv aftale. Du modtager sædvanlig løn, når du arbejder, og supplerende dagpenge, når du er ledig. Ansatte,
der ikke har været medlem af en a-kasse i 12 måneder, eller
som ikke er medlem af en a-kasse, kan også opnå ret til dagpenge, dog under særlige vilkår om betaling af kontingent.
Er du omfattet af ordningen, kan du modtage dagpenge
med en forhøjet dagpengesats på op til 23.289 kr. pr. måned.
Derudover bruger du ikke af din ret til dagpenge, mens du er
på den midlertidige arbejdsfordeling.

Fordelingen mellem arbejde og frihed
Ordningen er forlænget
Den midlertidige arbejdsfordeling er nu blevet forlænget, så
den kan benyttes frem til 31. december 2021. Virksomheder vil
kunne bruge ordningen i 2021, også selvom de har brugt den
i 2020. Det betyder, at du kan blive omfattet af en midlertidig
arbejdsfordeling i løbet af 2021, selvom du også har været det
i 2020.
Som udgangspunkt er indholdet i ordningen det samme som
hidtil. Det vil bl.a. sige mulighed for forhøjet dagpengesats, du
bruger ikke af din dagpengeret, og arbejdsgiveren skal betale
op til tre g-dage pr. måned, du er omfattet af den midlertidige
arbejdsfordeling. Der er dog flere ændringer. De vigtigste kan
du læse om her:
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Arbejdstiden kan nu nedsættes med op til 80 % mod tidligere
maksimalt 50 %. Det kræver dog, at der er indgået en aftale
mellem en landsdækkende arbejdsgiverorganisation og en
landsdækkende lønmodtagerorganisation inden for overenskomstområdet.
Funktionærer kan kun få nedsat deres arbejdstid i hele dage,
medmindre andet aftales. Ikke-funktionærer kan som udgangspunkt få nedsat deres tid i timer, dog inden for rammerne af
overenskomsten.
Derudover er det nu præciseret, at det kræver minimum to
medarbejdere at etablere en midlertidig arbejdsfordeling i en
virksomhed, afdeling eller produktionsenhed.

Ikke længere krav om CV

Den almindelig arbejdsfordeling

Du skal ikke længere have et aktivt CV på Jobnet, mens du er
omfattet af den midlertidige arbejdsfordeling. Du skal heller
ikke være aktivt jobsøgende eller møde til samtaler i jobcenter
og a-kassen. Du skal dog stadig stå til rådighed for anvist arbejde med flere timer. Det betyder, at hvis jobcentret formidler et arbejde til dig på flere timer, skal du tage det.

Den permanente ordning for arbejdsfordeling kører fortsat sideløbende. Den permanente ordning kræver overenskomst eller kollektiv aftale – og er uden den forhøjede dagpengesats. n

Mindsteudbetaling suspenderes
Den såkaldte mindsteudbetaling suspenderes i den midlertidige arbejdsfordeling. Det betyder, at du kan få udbetalt
dagpenge for en måned, selvom det er mindre end 14,8 timer,
der skal udbetales.

I
Få mere info
Du er altid velkommen til at kontakte a-kassen, hvis du har
spørgsmål til reglerne. Har du lyst til at læse mere, kan du finde
mere om ordningen i Magasin Frie nr. 3-2020 eller på frie.dk.
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Dagpengeforbruget på pause
frem til april 2021

Skal du have de sidste to ugers
indefrosne feriepenge udbetalt?
Coronahjælp
til ledige

Inden længe kan du få udbetalt de to sidste ugers indefrosne feriepenge. Har du tjekket, om din arbejdsgiver har indberettet det rigtige beløb?
AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

Ny coronahjælp til ledige vil sætte dagpengeforbruget på pause i yderligere to måneder,
hvis lovforslaget bliver godkendt.

I

AF VIVI B. ARNOLDUS, CHEFKONSULENT I A-KASSEN

U

nder normale omstændigheder
kan ledige medlemmer af
a-kassen få dagpenge i op til 24
måneder, som kan bruges inden
for en periode på 3 år. Perioden
kaldes for Dagpengeperioden.
Men på grund af den ekstraordinære
coronasituation har et flertal i Folketinget
flere gange sat forbruget af dagpengeperioden på pause ved at aftale, at bestemte måneder ikke tæller med i dagpengeforbruget. Det er senest sket ved
aftaler i december, januar og februar 2021.
En pause i dagpengeforbruget betyder i
praksis, at man som dagpengemodtager
ikke forbruger af sin dagpengeperiode
– og heller ikke af sin ret til supplerende
dagpenge i de måneder, hvor dagpengeforbruget er på pause.
Seneste pause gælder for månederne
januar til april 2021.

Hjælpepakker og minkaftale
Folketinget aftalte i december 2020 –
hvor hjælpepakkerne blev genåbnet – at
sætte dagpengeforbruget på pause i
januar og februar 2021.

40

|

Frie 01 • 2021

Pause og særordninger for dagpengeperioden
Forbruget af dagpengeperioden sat
på pause

Januar - april 2021
Marts - august 2020.

Forbruget af supplerende dagpenge sat på pause ved lønarbejde og
selvstændig bibeskæftigelse

Uge 53/20 - 18/21 (28. december 2020 –
30. april 2021).
Uge 9 - 35/2020 (1. marts - 31. august 2020)

To ekstra måneders ret til dagpenge

Ledige, som opbruger dagpengeretten i perioden 1. november
2020 - 31. oktober 2021.

I januar 2021 blev der – som en del af
aftalen om erstatning til minkavlere –
inkluderet en ny pause i dagpengeforbruget, som skal gælde for ledighed i
marts 2021. Og den 9. februar 2021 blev
det besluttet, at pausen også skal gælde
for april måned.
Det kræver, at en lovændring bliver vedtaget, inden den seneste pause i dagpengeforbruget i april kan træde i kraft.
Men da der allerede er et politisk flertal,
er det Fries opfattelse, at den nye pause
bliver en realitet.

Tidligere pause i dagpengeforbruget
Sidste år var dagpengeforbruget suspenderet i seks måneder, fra marts og frem til
september 2020.

Herudover to ekstra måneder med
dagpengeret
Desuden vedtog politikerne i efteråret
2020, at ledige, der opbruger dagpengene i perioden fra 1. november 2020 - 31.
oktober 2021, har ret til to måneders forlængelse af dagpengeperioden. Altså to
måneders ekstra dagpenge ud over pause
i forbruget fra januar-april 2021.

Suspensionen gælder kun dem, der
er ledige og får dagpenge i perioden.
Samlet betyder initiativerne, at ingen
ledige vil opbruge deres dagpengeperiode fra 1. januar 2021 til og med
den 30. april 2021. Det vil med andre
ord sige, at den 1. maj 2021 vil du som
ledig have mindst det samme antal
timer med dagpenge tilbage, som du
havde den 31. december 2020.
Selvom forbruget af dagpenge er
sat på pause frem til 30. april, skal
du fortsat være aktivt jobsøgende.
joblogge og deltage i samtaler, du
bliver indkaldt til m.m. n

I
Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til reglerne,
er du altid velkommen til at kontakte os på 63 13 85 50.

starten af 2021 har alle lønmodtagere modtaget et brev fra Lønmodtagernes Feriemidler. Brevet
gav dig mulighed for at tjekke de oplysninger, din arbejdsgiver har indberettet til fonden om din optjente ferie i
perioden 1. september 2019 – 31. august
2020 (indefrysningsperioden). Samtidig
kunne du også søge om de sidste to
ugers indefrosne feriepenge.

Har du været på barsel i indefrysningsperioden?
Du skal være særligt opmærksom, hvis
du har været på barsel i indefrysningsperioden. Dette skyldes, at de indefrosne
feriepenge skal beregnes på baggrund af
din normale løn (de sidste fire uger inden
orloven), også selvom du kun har fået delvis løn eller pensionsindbetalinger fra din
arbejdsgiver i perioden.
Hvis du derimod kun har fået barselsdagpenge, skal der ikke indberettes feriepenge for indefrysningsperioden. Derfor
kan der være sket en fejl i beregningen af
indefrosne feriepenge for de lønmodtagere, der har været på barsel med delvis
løn mellem den 1. september 2019 og den
31. august 2020.

Hvor meget skal der indberettes?
Din arbejdsgiver skal indberette 12,5 %
af din ferieberettigede løn (før skat). Det
er fx timeløn, faste tillæg og overarbejdsbetaling. Løn under sygdom eller barsel
tæller også som løn.

Du skal
også have
feriepenge
af dit eget
bidrag til
pensionsordninger,
hvor bidrag eller
præmier er skattefrie.
Du skal derimod ikke have
feriepenge af diæter, andre omkostninger
i forbindelse med arbejdet, feriepenge,
løn under ferie eller ferietillæg. Står der
ikke det rigtige beløb på din opsparing,
skal du kontakte din arbejdsgiver.

De sidste to ugers indefrosne feriepenge
I starten af december vedtog Folketinget,
at lønmodtagere skal have mulighed for
at søge om de sidste to ugers indefrosne
feriepenge optjent fra 1. april - 31. august
2020.
Fik du ikke søgt om de tre første indefrosne ferieuger inden 1. december 2020,
får du nu mulighed for at søge om alle
fem ugers indefrosne feriepenge på én
gang. Det skal du gøre senest i slutningen
af marts måned.
Efter planen kan du bestille udbetaling af
dine indefrosne feriepenge på borger.dk
sidst i marts måned 2021 efter samme
regler som i efteråret. Her kan du også
finde de opdaterede datoer for udbetaling m.v. n
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WEBINAR:

Marianne fik styrket
sin LinkedIn profil

ER DU NYLEDIG?

WEBINAR

KUN

75,-

Så kickstart din
jobsøgning på LinkedIn

I januar deltog Marianne Aidel Erichsen i Fries webinar
”Nyledig? Kickstart din jobsøgning på LinkedIn”. Det gav
værktøjerne til at bruge sin LinkedIn profil mere målrettet i jobsøgningen.
AF MARIA SKOVBJERG HENRIKSEN

A

lle ved, hvor vigtigt det er at få
sit netværk aktiveret, når man
bliver ledig, så jeg tilmeldte mig
Fries webinar for at tjekke op
på, om min LinkedIn profil var
ok, fortæller 57-årige Marianne Aidel
Erichsen fra Silkeborg.

God inspiration
Hun har selv oplevet, hvor effektfuld
LinkedIn profilen kan være, da hun lavede et opslag på LinkedIn, hvor hun fortalte, hun var jobsøgende. Det fik meget
positiv opmærksomhed og resulterede
også i et par henvendelser. På webinaret
var der særligt fokus på, hvordan man
som ledig bedst bliver fundet af virksomheder, og det var meget brugbart for
Marianne:
– Jeg fik sat mange flere kompetencer
på min profil, fordi jeg fandt ud af, at
det hjælper virksomhederne, når de skal
søge efter en bestemt profil til en stilling.
Til webinaret, der varer ca. en time, kom
deltagerne også omkring fx personlig
branding og jobsøgning direkte via
LinkedIn.
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– Jeg synes, jeg fik rigtig god inspiration
til, hvordan jeg kunne bruge LinkedIn
på forskellige måder. Jeg havde fx ikke
tænkt over, at mit arbejde med forskellige projekter også kan være en god ting
at præsentere på LinkedIn. Det er en af
de ting, jeg vil tilføje, så man kan fremhæve sine styrker og arbejdsområder
helt konkret.

Nemt og konkret
For Marianne fungerede kurset godt som
webinar, hvor man nemt kan koble sig på
uden at skulle bruge tid på transport og
anden spildtid.
– Jeg har deltaget i flere webinarer, og
her var underviseren utrolig kompetent
og god til at formulere sig. Det betyder
meget, at undervisningen er konkret og
med praktiske eksempler, så man kan
følge med som deltager og få værktøjer
til selv at arbejde videre med de gode råd
efter webinaret, slutter Marianne Aidel
Erichsen. n

Jeg fik rigtig god inspiration og tips
til nye tiltag, som kunne være godt at
præsentere på min LinkedIn profil,
siger Marianne Aidel Erichsen.

Tilmeld dig i dag og bliv inspireret
til at kickstarte din jobsøgning ved
at bruge LinkedIn.
Skærp din LinkedIn profil og bliv fundet
På webinaret vil du både lære om, hvordan du selv finder opslåede job,
og hvordan du bedst bliver fundet af virksomheder.
Webinaret varer 1 time, og der er fokus på:
• De ting du skal have på plads på din personlige profil på LinkedIn.
• Sådan downloader du dit CV direkte fra LinkedIn.
• Få opdateret netværket og brug det i din jobsøgning.
• Forøg dine chancer ved brug af social selling og personlig branding på
LinkedIn.
• Søg job direkte på LinkedIn.
• Opsæt en søgeagent og få skubbet job helt ud i hånden til din smartphone.
• Ansøg ved brug af EasyApply.
• Læg en plan for din jobsøgning.
• Målgruppe.
Du kan vælge imellem følgende datoer:
22. marts - 7. juni - 30. august - 25. oktober - 6. december.
Webinaret er for dig, der er nyledig og gerne vil hurtigt i gang med jobsøgning
via LinkedIn.
Tilmeld dig webinaret på frie.dk
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Webinarer

– et nyt værktøj til
ledige lønforsikrede
Fries lønsikring arbejder hele tiden med
at gøre vores tilbud så gode og tilgængelige som overhovedet muligt – og som
noget nyt for opsagte og ledige forsikringstagere tilbyder vi nu webinarer som
en fast del af vores outplacementforløb.

AF HENRIETTE LØWE-MADSEN, UDVIKLINGSKONSULENT

W

ebinarer har mange fordele.
Deltagerne og underviseren
på det pågældende webinar kan befinde sig hvor
som helst. Man sparer også
transporten, hvilket mange foretrækker
i deres travle hverdag – og ikke mindst i
den hverdag, vi er blevet bekendt med nu
under Covid-19, hvor det fysiske møde er
blevet udfordret.
Covid-19 har tvunget os til, at vi er
blevet mere fortrolige med den digitale
tilgang end nogensinde før. Vi jonglerer
nu med Teams-møder, sociale begivenheder online og deltager i webinarer i mange
nye sammenhænge. Det er blevet naturligt og trygt for rigtig mange af os.

Vi vil derfor gerne være til stede der, hvor
vores forsikringstagere er, og ser det som
vores vigtigste opgave at levere viden,
inspiration og vejledning, som giver forsikringstageren de bedste forudsætninger for at finde et nyt godt job.
Desuden oplever vi, at der opstår en positiv synergi, når man deltager i et webinar og mødes med andre, der står i den
samme situation som en selv. Man kan
undervejs i et webinar chatte og spørge
– og det giver en god mulighed for sparring mellem deltagerne. Vi har også oplevet, at deltagerne efterfølgende har
fundet sammen og har derved kunnet
støtte og hjælpe hinanden på rejsen
imod et nyt job.

Nærværende inspiration
– Vi har valgt at udbyde faglige webinarer af forskellige årsager, fortæller Ulrik
Karlsen, som er forsikringschef i Fries
lønsikring. Allerførst oplever vi en efterspørgsel fra vores forsikringstagere på
digitale tilbud, som er nemt tilgængelige.
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Webinarer om jobsøgning
Lønsikrings outplacementforløb har fokus
på at hjælpe dig videre til et nyt job, hvis
uheldet har været ude, og du er blevet
opsagt. Den personlige vejledning med
en professionel karriererådgiver er stadig

en uundværlig hjælp, men webinarene er
et godt supplement.
Emnerne på vores webinarer er: LinkedIn,
jobsamtalen, uopfordret ansøgning,
opfordret ansøgning og ikke mindst inviterer vi relevante eksterne gæster, som
fx kan fortælle om tendenser på markedet. Det er faktisk kun fantasien, der sætter grænser, og vi vil hele tiden udvikle
nye relevante emner. n

I
Lønsikring for både lønmodtagere og selvstændige
Er du lønmodtager, og vil du gerne
have mere end dagpengesatsen,
hvis du mister dit job? Eller er du
selvstændig og ønsker økonomisk
tryghed og stabilitet – også hvis du
mister din virksomhed? Så hør om
dine muligheder på 63 13 86 50.

Må jeg beholde mine sutsko på?
AF IBEN MALLING, TEAMLEDER FOR MEDLEMSAKTIVITETER

O

mstillingsparathed, evnen til at
finde det positive i en krisetid,
og dét at finde følelsen af sammenhold hver for sig, summerer
vist året 2020 meget godt op. Og
uanset hvordan man er kommet ud af året,
eller hvor god man er til at omstille sig, så
tror jeg, at alle kan nikke genkendende til,
at 2020 er året, man vil huske.
Men når man ser bort fra alle de åbenlyse
negative dele af året – har det så været
skidt det hele?
Måske har vores jobsituation ændret
sig, men har vist sig at blive til det bedre?
Måske har vi måttet bruge nogle andre
kompetencer, end vi har været vant til, og
fundet ud af, at vi rent faktisk kan mere,
end vi tror? I nye situationer har vi måske
opdaget andre sider af os selv og udviklet
os som mennesker? Måske er vi blevet
mere modige?

e-learning
med Frie

Fra 1. marts til 31. maj tester Frie et pilotprojekt af med e-learning. Bliver det en
succes, vil vi fremadrettet tilbyde dig som medlem et spændende læringsunivers.

mange Frie-aktiviteter, fordi vi netop kunne
mødes online i stedet.

Deltagerrekord i 2020 – et paradoks?
Ja, 2020 har bestemt været et udfordrende
år, men også et utrolig lærerigt år. I Frie har
vi aflyst store dele af vores planlagte aktiviteter med fysisk fremmøde og har, for en
stund, sagt farvel til de fantastiske oplevelser, vi har haft i mødet med jer medlemmer rundt om i landet. Men vi har heldigvis
haft mulighed for at omlægge mange af
arrangementerne til online aktiviteter, og
endda mere smidigt end vi nok havde turde
forestille os. Og ikke mindst også med helt
overvældende positive tilbagemeldinger
fra deltagerne. Så i Frie kigger vi ind i 2021
med en masse positiv energi og en stor
portion erfaring i bagagen.
Aldrig har Frie været så tæt på medlemmerne som nu. Det lyder måske paradoksalt i en tid, hvor social afstand har været
omdrejningspunktet for vores hverdag.
Men 2020 bød på deltagerrekord på årets

Med forandring, kommer (online)
muligheder
Sammen med fysiske events, når vi igen kan
mødes, vil 2021 byde på et væld af online
foredrag, inspirationsmøder, webinarer og
kurser, hvor du i ro og mag har mulighed for
at dyrke dine talenter, blive inspireret og
få opgraderet dine kompetencer hjemme i
stuen med en god kop kaffe og benene op.
Og ja, du må også gerne deltage i sutsko.
I Frie er vi utrolig glade for at kunne tilbyde
en endnu bredere palette af medlemsevents, og for dig som medlem, giver det
en masse nye muligheder. For uanset om
du er i job, eller om du er jobsøgende, vil vi
være mere tilgængelige for dig og give dig
flere muligheder end nogen sinde før, så
du kan udvikle dig til den bedste udgave af
dig selv, som medarbejder, leder eller som
menneske.

E-learning
Og ud over de mange online events og
kurser, tester vi også Frie e-learning af i
år. Som et led i vores digitale udvikling er
næste step at forsyne dig med en stor online-platform med kurser af højeste kvalitet, hvor du kan deltage, når og hvor det
passer dig. Der er ingen faste mødedatoer
eller mødetider.
Pilotprojektet er for alle – Favorit, seniorog uddannelsesmedlemmer og for Frie
Selvstændige. Det vil i første omgang være
tilgængeligt i tre måneder fra 1. marts til
31. maj. Og vi håber naturligvis, at platformen bliver så stor en succes, at vi kan udbygge den og fastholde den som en del af
de mange tilbud til dig som medlem, også
i fremtiden.
Vi glæder os til at se dig igen – hvad enten
det bliver rundt om i smukke Danmark, når
muligheden byder sig igen, eller om det
bliver online. n
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Spar penge og få gode rabatter som medlem af Frie

FIND

RABATTERNE
ONLINE PÅ
FRIE.DK

Brug for en advokat? Spar 20 % på timeprisen
Hos Advodan får du juridisk rådgivning i øjenhøjde, og som Frie
Favorit medlem opnår du 20 % rabat på de aktuelle timepriser.
Rabatten gælder for ydelser, der afregnes efter medgået tid.
Du kan få hjælp til spørgsmål inden for emner som:
• Køb og salg af bolig
• Skat
• Skilsmisse og separation
• Strafferet
• Testamente og arv
• Tvangsauktion
• Ægteskab eller papirløse par.
Der ydes ikke rabat på assistance ved dødsboer, likvidation, konkurs og tvangsopløsning, som Advodan også kan hjælpe med. Læs mere på frie.dk og se,
hvordan du opnår rabatten.

Privatøkonomi tjek hos F10 Finans – 9 ud af 10 sparer tusindvis af kroner
Med et økonomitjek hos F10 får
du overblik over din økonomi,
og der er typisk mange penge
at spare.

First Hotels er en af de førende
hotelkæder med unikke hoteller
placeret centralt i Norge, Sverige,
Danmark, Spanien og på Island.
Som medlem af Frie kan du booke
hotelværelser med op til 15 %
rabat.

Kunne det ikke være fantastisk, hvis
der bare var styr på penge og budget?
Hvis du helt ind i maven var sikker på,
at din økonomi var sund? Og at du
havde råd til ferier, oplevelser og
drømme?
Det overskud og overblik kan F10 Finans
give dig med deres økonomitjek. De finder flere penge i budgettet hos 9 ud af
10.
Få mere ud af dine penge
Hvis du har svært ved at overskue renter, konti, lån pension og formue, så er
et økonomitjek det rette valg for dig.
Og som medlem af Frie kan du få foretaget et F10 Økonomitjek med 50 %
rabat.
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Spar penge på din hotelferie

Hvad får du ud af et F10 Økonomitjek?
Du får en overskuelig rapport, der viser de områder, hvor du kan forbedre din økonomi, fx:
• Bolig- og kreditforeningslån
• Boligkøbsrådgivning
• Pension
• Investering og formue
• Indlån og opsparing
• Bankskifte
• Forbrugslån.

First Hotels tilbyder deres gæster oplevelser i særklasse. Alle hoteller er unikke i
indretning, atmosfære og design. Ligegyldigt om du rejser forretningsmæssigt
eller i fritiden, er First Hotels et godt valg.

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

Som medlem af Frie/Frie Selvstændige
kan du opnå flere fordele:
• Op til 15 % rabat fra første nat
• Hoteller med central beliggenhed
• Morgenmad inkluderet på alle hoteller
• Garanteret laveste pris
• Opsparing af bonuspoint (First Member)
• Gratis internet på alle hoteller.

Få 15 % rabat på billeje
Har du brug for at leje en bil, så er der penge at spare med denne
rabataftale.
Du får 15 % rabat på alle bookinger, der foretages med AWD-koden. Rabatten gives
af nettobillejen, som er den rene billejepris ex. lufthavnsgebyrer, lokale skatter og
afgifter, vejskatter, registreringsafgifter, forsikringer, parkeringsbøder, fartbøder,
moms og andre omkostninger.
Hos Avis finder du et bredt udvalg af nye og moderne personbiler, minibusser, varevogne og lastbiler.
Høj standard, sikkerhed og komfort er nøgleord for Avis, og bilen kontrolleres og rengøres omhyggeligt, inden den udleveres til dig, så du er sikret den bedste oplevelse.
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