
CORONA IGEN IGEN

2021 blev et år, hvor vi blev næsten fri for corona, fik restriktionerne 
tilbage og derefter igen begyndte at blive fri. Undervejs blev 
arbejdsgangene nogle gange meget udfordrede, men vi fandt 
metoder til at overkomme vanskelighederne, ligesom også de 
mange medlemmer gjorde på deres arbejdspladser. Vi kom 
igennem, uden at servicen overfor medlemmerne led skade.

At vi nu til dels er på den anden side af pandemien betyder ikke, 
at vi vender tilbage til, hvor vi var før. Tværtimod har vi i afdelingen 

valgt at lære af de metoder, vi alle sammen udviklede, mens vi var 
hjemsendt. Vi arbejder smartere nu, tager online møder for at spare 

tid og for miljøets skyld, og vi arbejder hjemme, når det er hensigtsmæssigt. 
Pandemien tvang os til at blive mere fleksible, og den fleksibilitet har vi beholdt.

NYE TILTAG FOR LEDIGE

Det var også året, hvor vi for alvor fik søsat vores nye projekter i Job og Vejledning. Sammen med 
en række eksterne partnere har vi udviklet adskillige forløb for ledige, og de har givet gode, faste 
jobs til en stor del af deltagerne. Det begyndte i Horsens, og nu 
har kommuner i hele vores geografiske område vist interesse for 
at afvikle forløbene hos dem. 

Projekterne er en del af vores nytænkning af det at være 
A-kasse. Vi har altid haft som mål at være mere end blot et 
udbetalingskontor, hvor eneste værdi for medlemmerne er penge. 
I stedet arbejder vi målrettet på at bruge vores store viden 
indenfor HK-medlemmernes arbejdsmarked til at give de ledige 
en hånd, så de kan få arbejde. De nye forløb er endnu et udtryk for 
den ambition, og vi vil til stadighed udvikle flere.

MERE FOKUS PÅ STUDERENDE

På uddannelsesområdet har det i lang tid været en hjertesag for HK 
Sydjylland at være en vedkommende del af de studerendes hverdag 

på KVU- og MVU-uddannelserne, også når de som nye deltagere går 
ud på fremtidens arbejdsmarked. Derfor bakker vi kraftigt op om 
beslutningen på HK Danmarks kongres i oktober om at sætte fokus 
på de kortere og mellemlange videregående uddannelser. Det er 
herfra, en stor del af HK’s næste medlemmer kommer. 

HK Sydjylland har allerede i en årrække arbejdet organiserende 
på uddannelsesinstitutionerne, hvor vi også sidder i en række 

af bestyrelserne og er med til at forme uddannelserne. Efter- og 
videreuddannelse er en lige så vigtig brik. Livslang uddannelse 

til vores medlemmer er helt nødvendig for, at de kan stå mål med 
fremtidens behov. 

UDSKIFTNING I TOPPEN - LOKALT OG PÅ LANDSPLAN

På kongressen faldt forbundsformand Kim Simonsen for aldersgrænsen, og det nye 
formandskab bestående af Anja C. Jensen og Mads Samsing blev valgt. Vi har også for nylig selv 
sagt farvel til den markante formand for HK Privat Sydjylland, Henny Fiskbæk, og heldigvis var der 
også her en god efterfølger, nemlig Julie Bæk Krogh. 
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