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FAGLIGT BEGÆR
Vi har fokuseret rigtig meget på uddan-
nelse og udvikling af kompetencer de 
seneste år, og for at være helt ærlig sy-
nes jeg, vi lidt har forsømt også at tale 
om jobudvikling. Altså udviklingen af, 
hvordan vores eget job er skruet sam-
men, hvilke opgaver der er »vores«, og 
hvad vi helt præcis skal bruge vores 
gode kompetencer til.

Efter min mening er jobudvikling fak-
tisk helt afgørende for os som HK’ere. 
For det skal ikke være nogen hemme-
lighed, at vi på flere områder kan se, 
at traditionelle HK-jobs i stigende grad 
er truet af andre faggrupper. Og det 
til trods for, at vores medlemmer ikke 
blot er rigtig dygtige til deres arbejde, 
men faktisk også ret veluddannede. Li-
gesom alle andre er vi derfor nødt til 
at orientere os efter spændende mu-
ligheder, når de opstår. Vi skal turde 
byde ind på nye opgaver, som vi gerne 
vil arbejde med.

Vi skal med andre ord være fagligt 
begærlige.

Tag en mand som Jannik Riis – kon-
toransat i Novozymes – som vi skriver 
om i dette nummer. For ham falder 
det naturligt løbende at byde ind på 
nye opgaver, når han ser muligheder, 
der interesserer ham, og som i en 
eller anden grad flugter med hans 
kompetencer. Dette har senest bragt 
ham en tur til Kina, fordi han havde 
budt ind på at facilitere en strate-

gisk workshop for 20-30 kinesiske 
 Novozymes-medarbejdere – også selv 
om han aldrig havde stået med sådan 
en workshop før.

»Det var en fed oplevelse,« fortæller 
han om den veloverståede tur.

Men udkommet er ikke blot enkelt-
stående, spændende oplevelser som 
en tur til Kina. Den helt store gevinst er, 
at en HK’er som Jannik Riis både udvik-
ler sine kompetencer og samtidig føjer 
nye opgaver til sit job. Hans chef ved nu, 
at Jannik er i stand til dygtigt at afvikle 
en workshop, og chefen ved også, at 
han gerne vil lave mere af den slags. For 
det har Jannik selvfølgelig sørget for at 
fortælle ham.

Vi HK’ere må ikke bare slå os til tåls 
med de opgaver, der nu engang måtte 
ende på vores bord. Gør vi det, så bliver 
vi stille og roligt spist af udviklingen. Vi 
har kompetencer, som slet ikke kan mat-
ches af eksempelvis en akademiker, og 
dem skal vi være bevidste om og forstå 
at bringe i spil. Hvem skal styre de admi-
nistrative processer på arbejdspladsen? 
Hvem er bedst til at stå for intern kom-
munikation? Og hvem kan bedst, som 
i Janniks tilfælde, eksekvere krævende 
arrangementer? Ofte vil det være op-
lagt, at det er lige præcis os, der sidder 
med de opgaver.

Men vi er nødt til at være bevidste 
om, at de ikke bare kommer af sig selv. 
Vi skal turde række ud efter dem.

HK it, medie & industri 
Hovedstaden – kort fortalt 
Vores medlemmer arbejder på virksomheder, der ligger 
i en af de 29 kommuner i hoved stadsregionen. Medlem-
merne er ansat i indu strivirksomheder, herunder i me-
dicinalindustrien, på it-virksomheder og  inden for den 
grafiske branche – fra reklame- og webbureauer til tryk-
kerier. Fagforeningen har ud over den valgte formand, 
Peter Jacques Jensen, 26 medarbejdere, som er klar til at 
bistå medlemmerne med råd og juridisk hjælp. 

Find afdelingens med arbejdere på www.imi.hk.dk

Vi HK’ere må ikke bare 
slå os til tåls med de 

opgaver, der nu engang 
måtte ende på vores 
bord. Gør vi det, så 

bliver vi stille og roligt 
spist af udviklingen.

Peter Jacques Jensen
peter.jacques.jensen@hk.dk

Tryksag
5041-0806
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4 KORT & GODT 

Korte nyheder, tal og indblik fra HK 
it, medie & industri Hovedstaden.

6 SNAPSHOTS FRA EN UTRADITI
ONEL GENERALFORSAMLING

»Plejer« var smidt over bord, da HK it, 
medie & industri Hovedstaden i marts 
holdt generalforsamling tre steder i 
landet med børn, ledsagere og debat 
ved bordene.

8 MØD »FREMTIDENS TALENTER« 
To Novo Nordisk-elever har 

gennemført ny talentuddannelse og 
med deres afsluttende projekt bevirket, 
at der fremover vil være ekstra fokus på 
elevernes trivsel på Novo Nordisk.

10  TYPOGRAF AF  
DEN GAMLE SKOLE

95-årige Poul Erik Hansen fortæller om 
sit arbejdsliv som typograf og om sin 
rolle i den historiske konflikt 1977, hvor 
Berlingske Tidende, B.T. og Week-
endavisen ikke udkom i næsten fem 
måneder.

14  SÅDAN UDVIKLER DU  
DIT EGET JOB 

Jannik Riis fra Novozymes byder løbende 
ind på nye opgaver. Det bragte ham i 
januar til Kina, hvor han for første gang 
skulle prøve at facilitere en workshop.

16  [DET VI LAVER]  
SANDVALL 

Det er en spraglet vifte af produkter og 
tjenester, der skaber arbejde til HK it, 
medie & industri Hovedstadens med-
lemmer. Grafiker Morten Sandvall har sit 
eget webbureau, hvor han designer og 
udvikler hjemmesider.

18  KURSER, MØDER OG  
ARRANGEMENTER

Se, hvad der er på tapetet i HK it, medie 
& industri Hovedstadens klubber, og 
hvem der er valgt som nye tillids- og 
arbejdsmiljørepræsentanter.

20  BAGSIDEN
 Den måske største nyskabelse 

på årets generalforsamling var de-
batten ved bordene og alle de gode 
idéer og ønsker, deltagerne skrev ned 
undervejs. Læs her, hvad der nu skal 
ske med dem.

Vi skal ikke forvente, 
at vores chef foreslår, 

hvad vi skal. Vi skal 
ud af komfortzonen 

og byde os til.
– Jannik Riis,  

Executive Assistant  
i Novozymes

8 SIMONE OG JONAS HAR 
 PAPIR PÅ DERES TALENT 

Simone Fleur Hansen og Jonas Kjær 
Hansen er blandt de første til at tage 
en ny HK-talentuddannelse. Og de 
to Novo Nordisk-elever har allerede be-
nyttet uddannelsen til at gøre en forskel 
på deres arbejdsplads.

10  TYPOGRAF AF  
DEN GAMLE SKOLE

Den Typografiske Forening fylder 150 år 
i juni. 95-årige Poul Erik Hansen fortæller 
om et langt arbejdsliv som typograf og 
fagligt aktiv – og om sin hovedrolle i en 
af Danmarks mest markante arbejdskon-
flikter.

14  »VI SKAL UD AF KOMFORT
ZONEN OG BYDE OS TIL«

Jannik Riis fra Novozymes er med til at 
udvikle sit eget job ved løbende at byde 
ind på nye opgaver. Det har i høj grad 
ændret indholdet af hans jobfunktion, 
og for nylig bragte det ham også en tur 
til Kina.

SÅDAN UDVIKLER DU  
DIT EGET JOB 

LÆS MERE PÅ SIDE 14
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KORT & GODT

@IMIHOVEDSTADEN 
#HKIMI

WWW.IMI.HK.DK
IMI@HK.DK

FACEBOOK.COM/ 
IMIHOVEDSTADEN

TWITTER.COM/ 
IMIINTWEETS

DET HITTEDE PÅ FACEBOOK: 

GENERALFORSAM-
LING-BABY LØB MED 
OPMÆRKSOMHEDEN

»Pia Kjærsgaard ville nok ikke 
være begejstret for vores gene-
ralforsamling «, skrev vi på Fa-
cebook under årets generalfor-
samling og bragte dette billede 
af en mor med baby. 

En højaktuel situation, fordi fol-
ketingsformand Pia Kjærsgaard 
få dage forinden havde skabt de-
bat ved at smide en konservativ 
politiker ud af Folketingssalen, da 
vedkommende havde formastet 
sig til at medbringe sin baby. 

Opslaget blev det mest popu-
lære fra generalforsamlingen – 
og det mest populære på vores 
Facebook-side de seneste må-
neder.

ET MEDLEM SPØRGER

Har jeg krav på pension af det beløb, jeg optjener på min 
fritvalgskonto?

Det er et spørgsmål, vi jævnligt får – og ja, du har krav på 
pension af fritvalgsbeløbet, hvis du er ansat under en overens-
komst. Er din månedsløn eksempelvis 24.000 kr., fritvalgsbelø-
bet 4 pct. og din arbejdsgiverindbetalte pension 8 pct., ser 
regnestykket således ud:

  24.000,00 kr. i månedsløn
 +    960,00 kr. til din fritvalgskonto 
 =  1.996,80 kr. i arbejdsgiverbetalt pension 
   (8 pct. af 24.960 kr.)

På de fleste lønsedler fremgår grundlaget (beløbet) for pen-
sionsprocenten. Kig her efter, om det er det samme som må-
nedslønnen, eller, som det skal være, månedslønnen og frit-
valgsbeløbet sammenlagt.

 Dette spørgsmål modtog HK it, medie & industri  Hovedstaden i april 2019.

HK HAR SØSAT DANMARKS 
FØRSTE KOMPETENCEFOND 
FOR FREELANCERE
HK/Privat har lanceret en fond, hvor freelancere i HK/Privat kan søge 
støtte til efteruddannelse. 

Hidtil har det været vanskeligt og dyrt for 
freelancere at komme af sted på efterud-
dannelse. Dels skal man afsætte tid, hvor 
man ikke kan lave opgaver for sine kun-
der, dels skal man selv dække alle ud-
gifter til kursus, transport og materialer.

Det sidste kan freelancere, der er 
medlem af HK/Privat, nu søge om støt-
te til i den nye kompetencefond.

KRÆVER 6 MÅNEDERS 
ANCIENNITET
Der er en række praktiske betingelser, 
man skal opfylde for at kunne søge fon-
den:

• Du skal have været medlem af HK/Privat 
(det er du som medlem HK it, medie & 
industri Hovedstaden) i seks måneder.

• Du skal stå registreret som freelancer 
i medlemssystemet.

• Du skal have omsat for minimum 
50.000 kr. inden for de seneste 12 
måneder som freelancer.

• Du må ikke være berettiget til at søge 
anden kompetencefond eller Omstil-
lingsfonden. 

Læs alt om betingelserne og mulighe-
derne på freelancer.dk, hvor du også 
finder link til fondsansøgningen.
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FORTÆL OS OM DIN NYE STILLING 

Har du skiftet arbejdsplads – eller fået 
ny stillingsbetegnelse?

Så vil vores kolleger i HK’s medlems-
service utrolig gerne høre om det. Jo 
mere præcise dine data er, jo bedre kan 
vi sende dig relevante informationer og 
undgå at spamme dig med ting, der 
ikke er vedkommende for dig.

Vi får ikke automatisk besked om 
jobskifter eller nye stillingsbetegnel-

ser, derfor er vi nødt til at bede om 
din hjælp. Du kan selv ændre dine op-
lysninger på mithk.hk.dk, her skal du 
logge ind og klikke på »Min profil« og 
dernæst »Ret dine arbejdsgiveroplys-
ninger«.

Du kan også vælge at sende en mail 
til ms.hovedstaden@hk.dk – vi skal bru-
ge dit navn, din fødselsdag og info om, 
hvad der skal ændres.

SIG GODNAT TIL DYRENE I ZOO 19. JUNI

HK Hovedstaden inviterer sine med-
lemmer samt deres familie og venner til 
vores årlige »Sig godnat til dyrene 
i ZOO« onsdag den 19. juni 2019. Det 
foregår fra kl. 19.00 til kl. 22.00, børn un-
der 15 år kommer gratis ind, fra 15 år og 
opefter koster det 90 kr. pr. snude. 

Ved det stemningsfulde arrangement 
kan man blandt andet komme til work-
shop i Zoolab (elefanthuset), gætte en 
lort i Børnezoo, få en tur i Zoo tårnet og 
naturligvis opleve dyrene. Der vil være 
fodring af isbjørne, flodheste og savan-
nedyr, foredrag om pandaerne og akti-
vering af elefanterne. 

Årskort kan ikke benyttes denne af-
ten, da arrangementet er en firmaaftale.

Mere info og tilmelding på hk.dk/ 
kalender under den 19. juni.

Lars Madsen Mark Knudsen og Zoologisk Have København

COMPUTERSPIL KAN 
FREMME TEAMBUILDING

Amerikansk forskning har vist, at com-
puterspil med nye kolleger kan gøre os 
bedre til at løse opgaver i fællesskab. 

I undersøgelsen blev 352 personer 
tilfældigt organiseret i 80 hold, hvor in-
gen var sammen med nogen, de kendte 
på forhånd. Deltagerne skulle løse en 
opgave sammen, men blev forinden sat 
til enten at: 1) spille computerspil sam-
men i 45 minutter, 2) forberede sig stille 
på opgaven, eller 3) diskutere, hvordan 
de bedst muligt kunne løse opgaven.

Det viste sig, at holdene, der spillede 
computerspil, var 20 procent bedre til 
at løse opgaven. En mulig forklaring kan 
være, at det at spille computerspil sam-
men påvirker sammenhængskraften og 
engagementet. 

Alt dette viser en ny rapport fra Det 
Nationale Forskningscenter for Ar-
bejdsmiljø (NFA), der gør status over 
unges arbejdsmiljø ud fra de nyeste 
tilgængelige data.

TUNGT AT VÆRE UNG 
PÅ ARBEJDSMARKEDET

Unge i alderen 18-29 år er særligt ud-
satte i forhold til at komme ud for ulykker 
og skader på deres arbejdsplads. 

De rapporterer et mere fysisk hårdt 
arbejde og længere tid i belastende 
arbejdsstillinger, mindre indflydelse på 
arbejdet og en større andel depressive 
symptomer og angstsymptomer end 
erhvervsaktive i alderen 30-64 år, mens 
stress er på samme niveau. Til gengæld 
er de lidt mindre følelsesmæssigt be-
rørte af arbejdet, og de angiver bedre 
ledelse og bedre kollegialt samarbejde 
end ældre erhvervsaktive.

Sådan lyder nogle af resultaterne fra 
den første samlede status over unges ar-
bejdsmiljø, der er udarbejdet herhjem-
me. Rapporten er lavet af Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

2020-FORBEREDELSERNE ER I GANG

Er du omfattet af en overenskomst, 
skal den forhandles i 2020. Derfor vil vi 
rigtig gerne vide, hvad du synes skal 
være det vigtigste krav ved overens-
komstforhandlingerne.

Allerede på vores generalforsamling 
i marts indsamlede vi ønsker og krav, og 
siden har vi blandt andet omdelt post-
kort på en lang række arbejdspladser, 
som medlemmer kunne udfylde med 
deres ønsker til overenskomsten. 

Når HK/Privats ønsker og krav ligger 
klar, skal de koordineres med den øvri-
ge fagbevægelse. Selve overenskomst-
forhandlingerne går i gang i januar næ-
ste år. 
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Det første, der mødte deltagerne, 
når de kom ind ad døren i Køben-
havn, var en stor hoppeborg. Så var 
den afslappede linje ligesom lagt. 
Foto: Mark Knudsen

Væk var stolerækkerne. 
Ikke noget med at sidde 
på rad og række med 
ansigtet vendt mod per-
sonen på talerstolen. I år 
sad vi ved borde og talte 
og debatterede sammen. 
Foto: Mark Knudsen

Tradition møder fornyelse. Som no-
get nyt var børn velkomne, og der 
var sørget for aktivering af dem side-
løbende med generalforsamlingen. 
Den røde fane var dog også med og 
er her lige på nippet til at blive båret 
ind af faglig medarbejder Carsten 
Jedig Steenberg under afsyngningen 
af »Når jeg ser et rødt flag smælde«. 
Foto: Mark Knudsen

ØJEBLIKKE FRA EN  

UTRADITIONEL 
GENERALFORSAMLING

Der var adskillige nye boller på suppen, da årets generalforsamling blev afholdt i slutningen af marts  
i København, Hillerød og Rønne på samme tid. Vi har samlet de bedste og mest sigende billeder fra dagen

Lars Madsen Mark Knudsen, Morten Rode og Lars Madsen
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Formand Peter Jacques Jensen kort inden 
han skal byde velkommen til sin første ge-
neralforsamling som formand for HK it, 
medie & industri Hovedstaden. I sin vel-
komst bød han også generalforsamlingen 
velkommen – til 2019. Mange års traditi-
oner og faste procedurer var nemlig i år 
afløst af en inkluderende og debatterende 
generalforsamling, blandt andet med mu-
lighed for at tage familien med. 
Foto: Mark Knudsen

Efter debatten ved bordene var 
der mundtlig debat. Her taler Pia 
Groth Thomsen fra Haldor Topsøe 
i Hillerød, mens kollegerne i lokalet 
og i København og Rønne følger 
med. De tre lokationer var koblet 
sammen via videolink, så alle del-
tagere kunne se og høre med – og 
alle kunne byde ind og blive hørt.  
Foto: Morten Rode

Efter formand Peter Jacques Jensen 
havde aflagt beretning, var der debat 
ved bordene på alle tre lokationer, in-
den der blev samlet op i fællesskab.  
I Rønne skrev medlemmerne blandt an-
det »forbedrede dagpengeregler« og 
»mere HK-synlighed på arbejdsplad-
serne« på debatdugen. Input fra både 
duge og den efterfølgende mundtlige 
debat vil nu indgå i HK it, medie & indu-
stri Hovedstadens arbejdsgrundlag på 
både bestyrelses- og afdelingsniveau. 
Foto: Lars Madsen
 
Læs mere på bagsiden

Der var aktivering til børne-
ne på flere aldersniveauer, 
og noget af det populære 
var gaming. Mens de voks-
ne debatterede dagpenge, 
uddannelse og tilbagetræk-
ning, hyggede børnene sig 
ved computerne sammen 
med de garvede gamere fra 
Hydras eSport. Her i Hillerød. 
Foto: Morten Rode
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Lars Madsen

Mark Knudsen

Simone Fleur Hansen og Jonas Kjær Hansen er blandt de første, der har taget HK Hoved stadens 
nye talentuddannelse. Vi har mødt de to Novo Nordisk-kontorelever for at høre, hvad de fik 
ud af at dedikere fire weekender af deres dyrebare ungdomsliv til fællesskab, relationer og 
 projektværktøjer

D et var IKKE på grund af en særlig veneration 
for fagforeningsverdenen, at 22-årige Simone 
Fleur Hansen og 21-årige Jonas Kjær Hansen 

i 2018 meldte sig til HK Hovedstadens spritnye talent-
uddannelse for unge HK’ere.

Faktisk vidste de begge meget lidt om, hvad en fag-
forening er og kan, fortæller de.

– Jeg valgte det ikke på grund af HK. Det kunne lige 
så godt have været på CPH Business, siger Jo-

nas Kjær Hansen ligeud.
Han valgte derimod uddannel-
sen, fordi han syntes, indholdet lød 

spændende. Især fordi der var me-
get fokus på projektledelse.

– Det var klart det, der sagde 
mig mest, siger han.

Simone Fleur Hansen lagde 
også meget vægt på projekt-
ledelsesaspektet.

– Og så det her med, at man 
ville få udviklet sine personlige 

kompetencer, siger hun.
– Det har givet VILDT meget.

NYE VÆRKTØJER 
STRAKS I BRUG

Hvad er det så, de har lært, 
de to veltalende og vel-

overvejede kontorelever, 
der tager imod på Novo 
Nordisk en eftermiddag 
i april, byder på kaffe og 
ubesværet sætter ord på 

udbyttet af deres talent-
uddannelse gennem 
45 minutters samtale?

Kort fortalt har de 
i den første del af 
uddannelsen lært 
om fagbevægelsen 
og udfordringerne 
på arbejdsmarke-

det og fået en række værktøjer til projektledelse. 
Dernæst har de brugt deres nye viden og kompe-
tencer i en praktisk opgave, som skulle udføres på 
deres egen virksomhed. Her valgte de at sætte fokus 
på elevernes trivsel på Novo Nordisk. Mere speci-
fikt ville de gerne modvirke, at elever kan finde på 
at droppe deres elevplads på grund af dårlig trivsel 
eller mangel på opgaver – uden overhovedet at tale 
med kollegerne om det.

– Vi brugte de værktøjer og den tilgang, vi havde 
lært på den første del af talentuddannelsen. Så vi star-
tede med at gå til »meningsdannerne«, dem som an-
dre lytter til, fortæller Jonas Kjær Hansen, og Simone 
Fleur Hansen fortsætter:

– I stedet for at Jonas og jeg skulle få 25 andre elever 
med, kunne vi hver især forklare vores idé til to perso-
ner, som kunne fortælle den videre. Det gik også godt 
– indtil de elevansvarlige på Novo Nordisk ikke syntes, 
det var så god en idé. Vi ville gerne oprette et forum, 
hvor alle elever kunne mødes og dele deres proble-
mer, men de var bange for, at det ville ende som en 
brokkeklub. Det var jo ikke vores tanke med det – men 
vi kunne godt følge deres bekymring.

– De syntes, budskabet var det rigtige. Men det var 
udførelsen ikke, opsummerer Jonas Kjær Hansen.

ALLEREDE ET SAMTALEEMNE
De to kontorelever måtte ændre kurs et par gange 
mere, inden deres projekt fandt sin endelige form. 
Men resultatet er til gengæld blevet meget konkret: 
De elevansvarlige på Novo Nordisk vil fremover holde 
oplæg om problematikken på de halvårlige elevmøder 
og understrege, at eleverne altid kan komme til dem, 
hvis de er ved at løbe sur i det eller bare gerne vil have 
lidt sparring.

– Fremover vil eleverne vide, hvem de skal gå til, hvis 
de har problemer, siger Simone Fleur Hansen.

– Jeg synes også, trivsel allerede er blevet et samta-
leemne, siger Jonas Kjær Hansen.

– Vi havde elevkursus i tirsdags, og der blev der talt 
meget mere om det end for måske tre måneder siden. 
Nu synes jeg oftere, man lige spørger, hvordan folk har 

SIMONE OG JONAS HAR PAPIR PÅ DERES TALENT
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det – i stedet for kun at snakke om, hvor mange øl man 
har drukket i weekenden.

BLOD PÅ TANDEN
Begge fortæller, at talentuddannelsen har givet dem 
appetit på meget mere.

– Det er virkelig fedt at få en idé og føre den ud i livet 
og se det færdige resultat, siger Simone Fleur Hansen.

– Sindssygt fedt. Det var vores første projekt begge 
to. Det gav blod på tanden til noget mere, siger Jonas 
Kjær Hansen.

Simone Fleur Hansen fortæller, at hun også lærte 
rigtig meget af det oplæg om præsentationsteknik, 
som var en del af uddannelsen.

– Tidligere kunne jeg ikke lide at præsentere og 
fremlægge for folk i store fora. Nu har jeg fået nogle 
værktøjer, så det ikke længere er et større problem. 
Selvfølgelig kan det stadig være angstprovokerende, 
men jeg synes også, det er fedt, at jeg nu kan træk-
ke på de værktøjer. Overordnet set tror jeg, at vi bare 
begge er blevet mere projektorienterede, vi vil gerne 
deltage og gerne være en del af tingene.

KLOGERE PÅ HK
En sidegevinst ved uddannelsen er, at de begge har 
fået et klarere billede af, hvad deres fagforening er for 
en størrelse, og hvad de kan få ud af at være medlem 
af den.

– Jeg vidste ikke, hvad en fagforening kunne tilbyde. 
Nu har jeg fået en meget bedre forståelse for, hvorfor 
det er en dårlig idé ikke at være medlem af en fagfor-
ening. Jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg også skal være 
medlem af HK efter min elevtid. Men det havde jeg 
måske været, hvis jeg ikke havde taget den uddannel-
se her, siger Jonas Kjær Hansen.

– Jeg vidste heller ikke, hvad jeg kunne bruge min 
fagforening til, før jeg deltog i Fremtidens Talenter, 
siger Simone Fleur Hansen.

– Der er meget mere at hente, end jeg lige havde 
regnet med. Når jeg fortæller mine veninder, at jeg 
skal på kursus i personlig branding inde i HK, er de så-
dan; »HVAD skal du?«. Ja, det er gratis, og vi får mad. 
»WHAT! Kan du det?«. Nu fortryder jeg, at jeg ikke har 
vidst noget før, at jeg kunne bruge min fagforening 
på den måde.

MISUNDELIGE KOLLEGER
Blandt de andre kontorelever på Novo Nordisk er der 
også blevet lagt mærke til, at Simone Fleur Hansen og 
Jonas Kjær  Hansen har været på talentuddannelse.

– Der er 25 elever ud over os, og mange har gået 
rundt og talt om, hvad det lige er,  Simone 
og Jonas? fortæller Jonas Kjær 
 Hansen.

– De er blevet lidt halvmis-
undelige. De kunne også godt 
tænke sig at lære de ting, vi har 
lært. Jeg har også anbefalet det 
til ret mange af de andre elever, 
hvis de får muligheden, siger 
Simone Fleur Hansen.

– Hvis jeg skal være ærlig, 
synes jeg også, det er fedt at 
have på sit cv, siger Jonas Kjær 
Hansen.

– Det tænkte jeg faktisk også 
på, da jeg meldte mig. Ikke så-
dan at jeg bare skulle have det 
overstået, men jeg skulle i hvert fald 
have det bevis dér. Jeg tænker, at det 
helt sikkert godt kan præge mit arbejde 
fremover, at jeg har sådan en uddan-
nelse. Så jeg havde besluttet, at jeg 
skulle gennemføre det uanset hvad. 
Men det endte så med at være 
 rigtig fedt. 

MERE TALENTUDDANNELSE PÅ VEJ
Uddannelsen »Fremtidens Talenter« vil blive udbudt igen i løbet af 2019.  
Følg HK it, medie & industri  Hovedstaden på Instagram eller Facebook  
– eller hold øje med vores nyhedsbreve – for mere info.

SIMONE OG JONAS HAR PAPIR PÅ DERES TALENT
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AF DEN GAMLE SKOLE

Lars Madsen Carsten Snejbjerg

I næste måned kan Den Typografiske Forening fejre 150-års jubilæum. Vi har mødt 
95-årige Poul Erik Hansen, som blev typograf ved lidt af et tilfælde, men endte med 
at spille en hovedrolle i en af Danmarkshistoriens mest markante typografkonflikter

Typograf
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Hvordan gik det til, at du blev typograf?
Jeg havde en otte år ældre storebror, der var typograf – 
så det var faktisk bare derfor. Jeg kom i lære i Næstved 
i 1938 på Sydsjællands Venstreblad, som var et radikalt 
blad og det mindste i byen. Det var dengang, de store 
provinsbyer havde fire blade – et Venstre, et konserva-
tivt, et radikalt og et socialdemokratisk. Bagefter tænker 
man jo, hvordan fanden de kunne klare sig. Men det 
kunne de altså dengang.

Så du blev udlært under krigen?
Jeg blev udlært i 1943, ja. Det var en spændende tid 
under krigen. Jeg var ikke som sådan med i mod-
standsbevægelsen, men jeg havde på mit værelse en 
duplikator stående, hvor jeg hjalp nogle ærkekom-
munister med at trykke et blad, der hed Gry. Farven 
til den røde stjerne skaffede jeg inde fra avisen. Jeg 
delte det også ud og sådan. Bagefter har jeg tit tænkt, 
at Gud, hvor har jeg været naiv. For jeg tænkte slet 
ikke over, hvor farligt det var at dele ud, og jeg sad 
om aftenen og duplikerede for åbne vinduer. Men en 
dag, min mor var ovre ved købmanden, spurgte nabo-
konen, hvad det var for en støj dér sent om aftenen. Så 
måtte det holde op.

Hvad syntes du om selve typograf arbejdet?
Det syntes jeg rigtig godt om. Det var spændende, og 
det var jo på den helt gammeldags måde, hvor vi satte 
siderne op med håndsats. Man vænnede sig hurtigt til 
at sætte det hele op spejlvendt. Jeg har arbejdet på 
mange store trykkerier i København – »Bianco Luno« og 
»Schultz« blandt andet – men i 1955 kom jeg til Berlin-
geren, og der blev jeg, indtil jeg gik på pension i 1987.

Hvordan har du mærket dit fag forandre sig i løbet 
af dit arbejdsliv?
Omkring 1951 valgte jeg på grund af udviklingen også 
at blive udlært som maskinsætter. Som maskinsætter 
sidder man og trykker på nogle taster i stedet for selv 
at sætte satsen op i hånden. Det var jeg rigtig glad for 
at være, men i 1963 blev jeg valgt som tillidsmand hos 
maskinsætterne. Og der blev man taget ud af produk-
tionen og sad primært med tilrettelæggelsen. Det var 
jeg i omkring 10 år, inden jeg blev valgt som klubfor-
mand for B.T.-Klubben i 1974, hvor jeg sad i 12 år. Så 
siden 1963 har jeg ikke været så meget i produktionen 
og slet ikke siden 1974.

Hvorfor ville du gerne være tillidsmand?
Det var ikke noget med, at det var noget, jeg gerne 
ville. Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle være 
det. Men så kom der nogle kolleger og ville gerne stille 

mig op som tillidsmand. Jeg tænkte, at nå ja, det kunne 
jeg da godt. Og du ved, når først man er blevet det, så 
kommer interessen også. Det kan jo ikke undgås, at så 
får man øjnene op for forskellige ting.

Du endte så også med at få en hoved rolle som klub-
formand under den store typografkonflikt i 1977, 
hvor Berlingske Tidende ikke udkom i næsten fem 
måneder. Det skriver vi om i en særskilt artikel. Men 
hvad var det for en styrke, du oplevede i jeres fag?
Der er ingen tvivl om, at Dansk Typograf-Forbund var 
et markant forbund, selv om det med 20.000 med-
lemmer ikke var så stort. Vi var vant til at markere os, 
når der var noget. Og man lyttede til, hvad der blev 
sagt. Vi havde en magt, fordi at uden os kunne der 
ikke laves aviser. Det må man sige er helt anderledes 
i dag.

Ja, og det ændrede sig måske især i 1981, hvor 
typograferne blev lockoutet af Berlingskes ledelse 
og tabte retten til den nye teknik og til alene at 
fremstille de trykte midler. Hvordan husker du det?
Det var selvfølgelig en trist udvikling, men hvad skal 
man sige? Sådan var det bare. Vi havde jo store dis-
kussioner, om det skulle være typograferne eller lito-
graferne, der skulle styre trykmaskinerne, og vi mente, 
at vi havde retten til det. Men det blev altså nægtet os. 
Det kom ikke helt bag på os, at det ville gå den vej, og 
det ville nok også have været lidt mærkeligt, hvis vi kun-
ne fastholde vores position. Så skulle vores uddannel-
se og alt også ændres fuldstændigt. Bortset fra i selve 
trykprocessen er der jo næsten heller ingen typografer 
mere, det er slet ikke som i gamle dage.

Du lyder meget afklaret med udviklingen?
Dansk Typograf-Forbund var et håndværkerforbund. 
Dem, jeg arbejdede sammen med, kan jeg ikke fore-
stille mig håndtere arbejdet sådan, som det er i dag. 
Man kan ikke sidestille det. I min tid var det et hånd-
værk. I dag er det teknologi på en helt anden måde, 
og den har fuldstændig overtaget det, der engang var 
mit arbejde. 

LÆS PÅ NÆSTE SIDE: Poul Erik Hansen spillede som klub-
formand en helt central rolle i »De 141 dage« – en stor strejke  
som forhindrede Berlingske Tidende i at udkomme i næsten  
fem måneder i 1977.
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 141 DAGE OG 5 NEDSLAG
I 1977 forhindrede en omfattende typografkonflikt Berlingske Tidende, B.T. og  Weekendavisen 
i at udkomme i næsten fem måneder. Poul Erik Hansen var klubformand for de strejkende.  
Her fortæller han om fem centrale aspekter fra den historiske strejke

Historien kort: Typograferne på Berlingske Tiden-
de blev i slutningen af januar sendt hjem, fordi 
de nægtede at gå med på ledelsens krav om, 

at de skulle arbejde hurtigere og længere, have færre 
fridage og gå ned i løn – og at der skulle afskediges 300 
mand. Hele Danmark fulgte med, mens forhandlingerne 
kun langsomt skred frem. Undervejs blev alle strejkende 
formelt fyret, typograferne og Dansk Typograf-Forbund 
blev idømt bod af anselig størrelse af Arbejdsretten, 
Berlingske Tidende forsøgte at udgive nødaviser (det 
varede kun fire dage i april), og konflikten var oppe at 
vende i Folketinget. Først den 21. juni – 141 dage efter 
konfliktens begyndelse – kom Berlingske Tidende igen 
på gaden på normal vis. »De 141 dage« blev Danmarks 
sidste store typografstrejke.

1. EN HÅRD KAMP
»Det var en meget, meget hård kamp. Vores 

medlemmer fik kun meget lidt i betaling fra vores for-
bund, mens den varede. Det var slet ikke i nærheden 
af en ugeløn. Det var hårdt for os alle, og vi kunne be-
stemt også mærke det derhjemme. Jeg var endda så 
heldigt stillet, at min kone havde et godt arbejde. Det, 
der undrede lidt, var at tænke på, at når arbejdsgiver-
ne kunne gå ind og garantere løn til de andre ansatte 
på Berlingske Tidende under konflikten, hvorfor kunne 
LO så ikke dække vores? Jeg kan huske, vi var til møde 
i Statsministeriet, hvor Thomas Nielsen (daværende 
LO-formand, red.) var med, og det var tydeligt, at han 
slet ikke ville ind i det der.«

Lars Madsen

Det Danske 
Filminstitut

Her er vi til en af de store demonstrationer 
i København til fordel for B.T.-klubben. 
Typografkonflikten havde i 1977 hele 
nationens bevågenhed og var også oppe 
at vende i Folketinget.
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2. FORHANDLINGSKLIMAET
»Jeg sad i forhandlinger hele tiden. Vi holdt 

også flere møder, kun direktøren (Olaf Poulsen, direk-
tør for Det Berlingske Hus, red.) og jeg på forskellige 
hoteller, fordi det skulle være hemmeligt. Jeg kun-
ne sgu meget godt lide ham, selv om vi kunne være 
uenige, og når vi sad og snakkede sammen, kunne 
han også godt give mig ret. Men han sagde; ’Jeg er 
jo bundet af arbejdsgiverforeningen’. Det var dem, der 
bestemte i sidste ende.«

3. LANDSDÆKKENDE SOLIDARITET
»Solidariteten var virkelig stor. Havde vi stået 

alene med kampen, havde vi aldrig klaret det, men 
der var mange klubber på andre arbejdspladser over 
hele landet, der støttede os så godt, de kunne. Det var 
stærkt at opleve, helt fantastisk. I dag er der jo stort 
set ingen konflikter længere på arbejdsmarkedet. Jeg 
kan huske, at Louis Andersen, der var formand for ty-
pograferne i København og en virkelig fin fyr, sagde 
til mig: ’Det her er den sidste arbejdskamp, der bli-
ver’. Der var jo tale om 1.000 mand, der var ude i fem 
måneder.«

4. DEN AFGØRENDE DETALJE
»Dansk Arbejdsgiverforening gik fra begyn-

delsen ind og garanterede, at det øvrige personale – 
journalister, kontoransatte og så videre – ville få deres 
løn under konflikten. De havde jo nok ventet, at den 
kun ville vare 14 dage. Men når den så endte med at 
strække sig over fem måneder, blev det millioner ud af 
kassen for arbejdsgiverne. Det var en vanvittig aftale, 
de havde lavet, og den var uden tvivl med til at presse 
en løsning igennem til sidst.«

5. RESULTATET
»Til sidst kom der et stykke papir på bordet, som 

vi meget nødtvungent godtog. Det var ikke en lykke for 
os. Men når sandheden skal frem, kunne vi på normal 
vis have forhandlet os frem til nogenlunde samme re-
sultat uden konflikt. Det er det, der er det tåbelige, når 
man ser det bagefter. Vi havde også forhandlet os frem 
til et fint beløb til opsigelsesgodtgørelser – B.T.-klub-
ben skulle have 27 mio. kr. Flere af dem, som blev op-
sagt og fik del i godtgørelsen, blev senere genantaget. 
For det viste sig jo, at ellers kunne de sgu ikke lave avi-
sen med så få mand. Det var jo en parodi.« 

SE FILMEN
Dokumentarfilmen »De 141 dage« blev optaget 
under konflikten og giver et unikt indblik i en histo-
risk arbejderkonflikt i Danmark. 
Filmen kan ses gratis i Videoteket i København  
– læs mere på www.dfi.dk 
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Kompetenceudvikling er noget, man selv kan dyrke i hverdagen ved at byde ind på nye opgaver. 
Det har blandt andet bragt Novozymes-medarbejder Jannik Riis en tur til Kina

Kommer de ikke alt for sjældent, de dér usæd-
vanlige opgaver, hvor du får lov til at prøve no-
get nyt og spændende, der samtidig udvikler 

dine kompetencer?
Hvornår har din egen chef for eksempel sidst tilbudt 

dig en super udfordrende og vedkommende opgave, 
som endda ligger lidt uden for dit sædvanlige arbejds-
felt?

Spørger man Jannik Riis, Executive Assistant hos 
Novozymes i Bagsværd, er det slet ikke sådan, man 
skal anskue tingene. Det nytter ikke noget bare at sid-
de og vente på, at de anderledes opgaver kommer 
dumpende.

Man skal byde ind, siger han.
Det gør han selv – og det virker.

ALDRIG PRØVET FØR
Det var lige præcis efter at have budt ind på noget nyt, 
at Jannik Riis midt i januar befandt sig i Tianjin lidt syd 

for Beijing, i et mødelokale sammen med 25-30 kinesi-
ske Novozymes-medarbejdere. Hver og én med blikket 
fæstnet på Jannik Riis, som var fløjet ind fra Danmark for 
at facilitere en workshop.

En noget uvant situation for Jannik Riis, der til daglig 
arbejder i Bagsværd og aldrig havde faciliteret sådan 
en workshop før. Men han havde grebet en chance – 
og fået den:

– Det kom sig af, at vores chef i Kina havde fundet 
sig et andet job. Derfor var der et vakuum derude, og 
vi var blevet enige om i det ledelsesteam, jeg er til-
knyttet, at der skulle laves en workshop i Kina for at 
skabe noget mere ejerskab til vores mål, som vi gerne 
skal nå i 2020. I forbindelse med udrulningen skulle vi 
desuden benytte os af et nyt LEAN-værktøj, en »X-MA-
TRIX«, så det var også en del af workshoppen. Da vi så 
ikke rigtig havde nogen til at drive den i Kina, sagde 
jeg, at det tror jeg da godt, jeg kan byde ind med, 
forklarer Jannik Riis.

»JEG KAN JO IKKE  
BYDE IND PÅ AT VÆRE 

ASTRONAUT, 
MEN SÅ KAN DET VÆRE ALT MULIGT ANDET«

Lars Madsen

Carsten Snejbjerg

Jannik Riis, som er administrativ 
medarbejder i Novozymes 

i Bagsværd, har rigtig gode 
erfaringer med at byde ind på og 
kaste sig ud i nye arbejdsopgaver.
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Først skulle hans chef lige tænke over tilbuddet. 
Men han vendte snart tilbage med positivt nyt:

– Han sagde, hvis du er frisk, så gør vi det. Men det 
kommer til at koste noget arbejde. Man kan ikke bare 
skyde fra hoften, man er nødt til at forberede det grun-
digt, husker Jannik Riis.

SOMMERFUGLE OG FED OPLEVELSE
Dén var Jannik Riis helt med på. Juleferien blev kortet 
lidt af, og han indhentede gode råd fra en erfaren kolle-
ga. Blandt andet lærte han at tegne et storyboard over, 
hvordan hans præsentation og workshop skulle forløbe:

– Ligesom hvis man laver en film. Jeg tegnede en 
flipover, tre arbejdsgrupper, hvad jeg ville gøre, og 
hvad jeg skulle sikre mig. Rent fysisk havde jeg lavet 
10-12 sider, så jeg vidste præcis, hvad jeg skulle præ-
sentere hvornår. Da jeg stod og præsenterede, havde 
jeg dem liggende, så jeg kunne stå og bladre, hvis jeg 
blev usikker på, hvor langt jeg var kommet. Det funge-
rede rigtig, rigtig godt, fortæller han.

I Tianjin holdt Jannik Riis først et oplæg om formålet 
med workshoppen. Derefter blev de kinesiske kolle-
ger delt op i tre grupper, der hver især skulle arbejde 
med et af strategiens overordnede mål. Grupperne 
skulle komme med bud på, hvordan de selv kunne 
arbejde for at nå målet. Til sidst skulle de præsentere 
resultaterne for hinanden.

– Jeg havde jo sommerfugle i maven. For jeg vidste 
godt, hvad vi ville have ud af workshoppen, men jeg 
vidste ikke, om den ville komme til at fungere. Hvis jeg 
ikke fik formidlet opgaven korrekt, kunne de jo gå ud 
i grupper og gøre deres bedste – og alligevel komme 
tilbage med noget, der lå helt ved siden af det, vi ger-
ne ville opnå, fortæller Jannik Riis.

Da han efter oplægget gik rundt og lyttede med 
hos de tre grupper, kunne han hurtigt konstatere, at 
de fuldstændig havde fanget det, han gerne ville.

– Det kan jeg blive helt høj af, siger han.
– Måske fordi det var nyt for mig, men i høj grad også 

bare fordi det lykkedes. Du mærker den der energi 
og dynamik, der kommer, når folk arbejder, og alle er 
ude af deres komfortzone. Jeg rejser jo ikke rundt hele 
året og driver den slags, og de sidder ikke hver dag og 
skal være med til at skabe idéer til, hvordan man kan 
komme videre. Så det var en fed oplevelse.

UD AF KOMFORTZONEN
Det er hverken første eller sidste gang, Jannik Riis har 
budt ind på en opgave, der ligger ud over hans sæd-
vanlige arbejdsopgaver.

– Blandt andet bruger jeg 40 pct. af min tid på at 
arbejde med vores investeringsportefølje – det er en 

opgave, jeg sidder med i dag, fordi jeg har budt ind 
på den, siger han.

Han har også fået nej, men det stopper ham ikke, 
selv om han godt kan ærgre sig i situationen.

– Hvis jeg ønsker, at mit job skal bevæge sig i en 
eller anden retning, så er jeg nødt til at tale ind i det. 
Og jeg kan ikke forvente, at jeg kun skal tale ind i det 
én gang. For mig handler det meget om at turde gøre 
det. Jeg sidder også med i vores klubbestyrelse og 
har været ude at sige til mine kolleger her i Novozy-
mes, at jeg synes, de skal prøve at slippe den der 
flinkeskole lidt og byde sig til. For ellers sker der in-
gen udvikling, og så kan vi stille og roligt blive over-
flødige, siger han.

– Vi skal ikke forvente, at vores chef foreslår, hvad 
vi skal. Vi skal ud af komfortzonen og byde os til. Det 
kræver, at man forbereder sig, og man skal have nog-
le argumenter for, hvorfor det skal være sådan. Jeg 
kan jo ikke byde ind på at være astronaut, men så 
kan det være alt muligt andet. For vi har masser af 
kompetencer.

Blandt andet har Jannik Riis nu kompetencerne til at 
facilitere en workshop, som han gjorde i Tianjin – og 
det gør han gerne igen.

– Det kunne jeg sagtens tænke mig, og det har jeg 
også sagt til min chef, fortæller han.

– Det ved jeg, han har noteret sig. 

JANNIKS CHEF: 

SUPER GODT!
Janniks chef hedder Flemming Funch og er Vice President for 
Supply Engineering i Novozymes. Her fortæller han, hvad han 
tænker om medarbejdere, der byder ind på nye opgaver:

»Det er super godt, når Jannik og andre medarbejdere byder 
sig til. Det er både en fordel for medarbejderen selv og for 

virksomheden, og jeg er rigtig glad for at arbejde et sted, hvor 
folk gerne vil prøve nye ting. For det er jo det, der udvikler både 
virksomheden og medarbejderen.

Selvfølgelig skal der være et match mellem opgaven og medar-
bejderens kompetencer, så det bliver værdiskabende. Men jeg tror 
meget på engagement og vilje, og min erfaring er, at det kan give 
helt nye vinkler på opgaveløsningen. Og så vil jeg sige, at det også 
stiller krav til lederen. For det er måske ikke altid den nemmeste løs-
ning i første omgang at give opgaven til en engageret medarbej-
der, der ikke har siddet med det før. Men i længden kan der komme 
noget rigtig positivt ud af det.«
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Grafiker Morten Sandvall er 
selvstændig med webbureauet 
Sandvall. Manglen på kolleger 

opvejes af, at han har valgt 
at have sin arbejdsplads i et 

kontorfællesskab på Vesterbro.
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Navn: Morten Sandvall
Jobtitel: Grafiker 
og webdesigner
Selvstændig siden: 2015

KORT OM ARBEJDSPLADSEN
Lokalitet:  Frederiksberg / www.sandvall.dk
Ansatte:  1
Overenskomst:  Nej
Tillidsrepræsentant:  Nej

Lars Madsen

Mark Knudsen

HK it, medie & 
industri Hoved-
stadens med-
lemmer arbejder 
på mere end 
3.000 forskellige 
arbejdspladser. 
I hvert nummer 
snakker vi med 
et medlem om, 
hvad ved-
kommendes 
arbejdsplads 
producerer, og 
hvad medlem-
mets rolle er. 

SERIE: DET VI LAVER

SANDVALL
Det er en spraglet vifte af produkter og tjenester, der skaber arbejde til HK it, medie &  industri 
Hovedstadens medlemmer. Grafiker Morten Sandvall er selvstændig og indehaver af web-
bureauet Sandvall, der designer og udvikler hjemmesider

HVORDAN GIK DET TIL, AT DU 
BLEV SELVSTÆNDIG? 
Jeg var ansat i et webbureau i knap 9 år, hvor jeg la-
vede design af hjemmesider til virksomheder og im-
plementerede det i deres cms-systemer. Jeg var rigtig 
glad for at være der og lærte rigtig meget, også noget 
om søgemaskineoptimering og markedsføring inden 
for Google Ads. Det var en periode, hvor jeg blev for-
met, og som fik mig til at turde tage springet til at blive 
selvstændig. 

HVORDAN GRIBER DU DET AN, 
NÅR DU FÅR EN NY KUNDE? 
Vi holder gerne et møde, hvor jeg hører om, hvad det 
er for en type virksomhed, vi har med at gøre, og lidt 
omkring hvad deres mål med hjemmesiden er. Så gør 
jeg mig nogle tanker og kommer med et tilbud, og når 
de har sagt ja, går jeg i gang med hele den kreative 
proces: Jeg skal finde ud af, hvordan jeg får det bedste 
frem om den her virksomhed, og hvordan jeg får det 
æstetiske og det digitale til at spille sammen. 

HVAD ER DEN SJOVESTE 
DEL AF PROCESSEN?
Jeg synes, det er enormt spændende at møde menne-
sker og sætte mig ind i deres verden og prøve at forstå, 
hvordan det helt præcis er, at jeg kan hjælpe kunden 
bedst muligt. Jeg lægger meget vægt på, at vi har nog-
le fysiske møder her eller hos kunden. Mange spørger, 
om vi ikke bare kan klare den over telefonen? Jo, det 
kan vi da godt. Men tit synes jeg, de bedste projekter 
opstår, når der er en tæt relation til kunden. Jeg tager 
også meget gerne ud og besøger virksomhederne, så 
jeg kan få et indtryk af, hvad det er, vi har med at gøre. 

HVORNÅR FØLER DU FAGLIG STOLTHED? 
Det gør jeg, når jeg synes, jeg har leveret et godt styk-
ke arbejde, som jeg kan stå inde for rent fagligt. Det 
vil sige, når tingene fungerer, og jeg synes, jeg får det 
bedste frem i virksomheden. Og hvor kunden er glad 
for det, jeg har lavet – og især når jeg så hører, at også 
deres kunder har fået en god oplevelse af det. 

HVORFOR ER DIT ARBEJDE VIGTIGT? 
Jeg oplever lidt det der med, at hvorfor skal man lave 
en hjemmeside? Hvorfor er det vigtigt? Der er også 
mange, der siger: Jeg kan da bare lave min egen hjem-
meside. Men det er vigtigt, at man får det lavet af en 
professionel. Man skal se det som en investering at få 
sin hjemmeside lavet af en fagperson, som kan analy-
sere opgaven og komme frem til, hvad der er bedst for 
virksomheden. En god hjemmeside afspejler kvalitet, 
skaber troværdighed og vækker tillid. Så svaret er, at 
det handler om hele den brugeroplevelse, man får, når 
man lander på en side, der er professionelt lavet. 

DU ER EN DEL AF EN VOKSENDE 
GRUPPE HK-MEDLEMMER, DER 
ARBEJDER SELVSTÆNDIGT. HVAD KAN 
DU BRUGE EN FAGFORENING TIL?
Der kan opstå alle mulige situationer, hvor jeg har brug 
for at vende noget med en af jeres faglige medarbej-
dere. For eksempel skulle jeg på et tidspunkt udarbej-
de nogle forretningsbetingelser. Hvad skal man huske, 
og hvad er vigtigt at tage med? Jeg havde selv skrevet 
nogle, og så tænkte jeg, gad vide om de holder helt 
juridisk? Så sendte jeg dem til HK, og de kiggede dem 
igennem og havde nogle forskellige ting, og så vendte 
vi det frem og tilbage. Det var en kæmpe hjælp.
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KURSER, MØDER & ARRANGEMENTER

HVORNÅR: Den 22. juni 2019 kl. 11.00 – 16.00

HVOR: HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, 2300 København S.

TILMELDING: Senest mandag den 17. juni kl. 12.00 på imi@hk.dk eller 3330 2945

Indbydelse til 

150-års 
fødselsdag

Et hurtigt opslag på Google afslører, at HK 
blev stiftet først som forening i København 
i 1897 og siden som forbund i 1900. Og 
det er også med udgangspunkt i de års-
tal, vi sædvanligvis fejrer vores historie som 
fagforening.

Men er HK et træ, som igennem årene har 
vokset sig stort og stærkt, så er der faktisk 
en af rødderne, der rækker dybere – me-
get, meget dybere.

I år kan vi nemlig i HK it, medie & industri 
Hovedstaden fejre, at det er 150 år siden,  
at »Den Typografiske Forening« blev stiftet 
i København. For siden at blive fulgt af et 
landsdækkende forbund.

Fra dengang og til nu har typografer sam-
men med de øvrige grafiske fag præget 
udviklingen af dansk fagbevægelse med 
markante holdninger, særegen kultur og 
stærk organisering. En udvikling, der lige 
fra begyndelsen og hele vejen igennem 
har været præget af stærke personlighe-
der. Så når vi markerer fødselsdagen som 
den milepæl, den er, er det samtidig også 
anledningen til at portrættere nogle af 
nøglepersonerne og ildsjælene. Hvem var 
de? Hvad kæmpede de for? Og hvad er 
arven efter dem?

Kom til en dag med fejring og eftertanke 
i lige mængder – skyllet ned med godt sel-
skab, liflig musik og et enkelt glas eller to.
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NYE ARBEJDSMILJØ-
REPRÆSENTANTER

AJ VACCINES A/S
Britt Klein Tannehill

ALLER TRYK A/S
Flemming Nordström Ellebæk

BERLINGSKE MEDIA A/S
Julie Cecilie Møller Nielsen

CRODA DENMARK A/S
Thomas Mortensen

ENIRO DANMARK A/S
Kasper Skak Nielsen

CO-RO A/S
Maria Greve Sund

NOVO NORDISK A/S
Heidi Westermann

NOVOZYMES A/S
Suhaila Asim

NYE TILLIDS- 
REPRÆSENTANTER
SSI DIAGNOSTICA A/S
Helle Fletcher Iversen
DI Funktionæroverenskomst

NILFISK A/S
Tine Maribo
DI Funktionæroverenskomst 

ELTEL
Pia Jæger
TEKNIQ Installatørernes overenskomst

DANSK BIBLIOTEKSCENTER A/S
Conni Karen Konradsen
Særoverenskomst

APFEL
Aktivitetsudvalget for pensionister, efter-
lønnere og ledige www.k-apfel.dk

Alle medlemsmøder onsdag kl. 10.00 
i beboerlokalet, Emdrupvej 23, 2100 
Kbh. Ø.

NÆSTE MEDLEMSMØDER
22/5  12/6
7/8 og 21/8 4/9 og 18/9

ARRANGEMENTER
29/5 Rockmuseum i Roskilde
26/6 Cykeltur
28/8 Sommertur
25/9 Endnu ikke fastlagt

SENIORKLUBBEN 
I HK INDUSTRI 
HOVEDSTADEN AFD. 1
NÆSTE MEDLEMSMØDER 
– ALLE KL. 10.00
27/5 HK Hovedstaden
26/8  Valby Kulturhus
30/9 Valby Kulturhus

ARRANGEMENTER
4/6 Skovtur til Orø
3/9  HK Udetur – guidet tur  

i Grundtvigskirken

Kontakt vedrørende arrangementer og 
tilmelding: Gøther Mathisen 4072 5502 
/ g@birch-mathisen.dk

GRAFISK SENIORKLUB
Grafisk Seniorklub er en klub for alle 
seniorer, der i deres arbejdsliv har haft 
tilknytning til en grafisk arbejdsplads. Vi 
holder vores møder i Palmehaven i Dam-
huskroen, anden tirsdag i måneden.

ARRANGEMENTER
11/6 kl. 11.00  Bakketur
Vores meget populære Bakketur til Den 
Hvide Hest, hvor vi skal have en lækker 
buffet, afsluttende med kaffe osv.

22/8 kl. 12.00 Brøndby Marineforening 
Vi har fået lov at besøge Brøndby Ma-
rineforening, hvor grillen er tændt i ha-
ven, og kokken står klar til at tilberede 
det kød, du vælger. Der vil både være 
salat og drikkevarer til. 

Bemærk, at det er en torsdag. Billet-
ter kan købes på Bakketuren eller ved 
henvendelse på mail eller sms til Diana 
Lorentzen (se nedenfor).

BESTYRELSEN
Formand: Erling Schrøder 
2348 3185 • schrodererling@gmail.com
Næstformand: Diana Lorentzen 
2028 3123 • dianalorentzen@gmail.com
Kasserer: Erik Tofte 
5118 1261 • erik.barmand@gmail.com
Sekretær: Else Brønnum 
2122 8395 • p-korff@dlgtele.dk

Klubbens hjemmeside: 
www.hkgrafisk-seniorklub.dk

KOM OG VÆR MED!
FOREDRAG | KURSER | WORKSHOPS OG MEGET MERE ...
SAMMEN BLI’R DET SJOVERE

Du kan deltage i kurser og arrangementer,  
hvis du arbejder som bl.a. AD-assistent, grafiker,  
grafisk designer, dtp’er og webdesigner.
Vælg Genveje øverst på HK’s hjemmeside:  
HK grafisk kommunikation

SE MERE PÅ WWW.HK.DK

KOM OG VÆR MED!

HK GRAFISK KOMMUNIKATION
Grafisk Kommunikation Hovedstaden er en 
brancheklub i HK.

Du kan deltage i kurser og arrangementer,  
hvis du arbejder som bl.a. AD-assistent, grafiker, 
grafisk designer, dtp’er og webdesigner.

Se mere på: www.hk.dk 
Vælg Genveje øverst på HKs hjemmeside  
 ➞ HK grafisk kommunikation

  HK grafisk 
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SÅDAN BRUGER VI DEBATDUGENE  
FRA GENERALFORSAMLINGEN

På årets generalforsamling var der 
afsat tid til debat ved alle borde-
ne. Deltagerne skrev deres ønsker 
til HK og de kommende overens-
komstforhandlinger direkte på 
dugen. Nu skal de omsættes til 
handling

Debatten på årets generalforsam-
ling foregik ikke kun fra talersto-
len, men i høj grad også nede 

ved bordene. Disse var til lejligheden 
beklædt med debatduge, som deltager-
ne kunne skrive på. Debatten blev givet 
fri efter formand Peter Jacques Jensens 
beretning – som meget passende havde 
et kraftigt anstrøg af debatoplæg – og 
så gik snakken ellers på livet løs i Køben-
havn, Hillerød og Rønne.

I Rønne var det Dorrit Bjerregaard fra 
Bornholms Tidende, der lagde ud.

– De her ændringer om tilbagetræk-
ning de seneste år er en væsentlig for-
ringelse. Vi bliver jo ikke mindre slidte. 
Det synes jeg er en af de store ting, fag-
foreningen og overenskomsterne skal 
arbejde med, sagde hun.

– Vi er nødt til at blive bedømt individu-
elt, når vi bliver nedslidte, medgav Lene 
Hjorth Jensen fra Beck Pack Systems.

– Så hvad skal jeg skrive? spurgte Su-
sanne Mørkhøj Larsen fra Bornholms 
Energi og Forsyning, som sad klar med 
den sorte tusch.

Efter lidt mere drøftelse kunne hun 
læne sig ind over dugen og notere i et 
af de hvide felter: »Klarere og flere mu-
ligheder – senior/tilbagetrækning«. Og 
så gik debatten ellers videre blandt del-
tagerne i Rønne, som nåede at runde 
både tryghed i ansættelsen, arbejds-
miljø og de særlige bornholmske ud-
fordringer i forhold til efteruddannelse 
(som bornholmerne ofte skal rejse efter).

TILBAGETRÆKNING, TRYGHED 
OG ARBEJDSMILJØ
Lige så vel som i Rønne, blev der skre-
vet flittigt på debatdugene i Hillerød og 
i København. Samtlige duge er nu gen-
nemgået, udsagnene fra dem er samlet 
og kategoriseret, og der er mange punk-
ter at forholde sig til. Inden for tilbage-
trækning eksempelvis gentænkning 
af arbejdsfunktioner i den sidste del af 
arbejdslivet, ret til gradvist nedsat tid før 
pensionsalder fra 60 år og i det hele ta-
get bedre seniorordninger.

Omkring tryghed er det i høj grad 
dagpengeperioden og -systemet, der 

optager os, men der er også forslag 
som lønforsikring via HK, supplerende 
dagpenge til freelancere og en indsats 
mod, at stadig flere skrives ud af over-
enskomsterne. Omkring arbejdsmiljø 
fylder stress og arbejdspres meget.

KONKRET UDMØNTNING 
OG HANDLING
Listen er i det hele taget lang. Deltager-
ne på generalforsamlingen har haft no-
get på sinde, og de er kommet til orde. 
Det er simpelthen gået, præcis som Pe-
ter Jacques Jensen havde håbet:

– På generalforsamlingen har vi fået 
en masse konkrete input fra medlem-
merne. Det sætter vi utrolig stor pris 
på, for det giver os endnu bedre mulig-
heder for at arbejde mod de mål, der 
betyder mest for vores medlemmer, 
siger han.

– Processen er nu den, at jeg laver et 
oplæg til vores bestyrelse på baggrund 
af idéerne. Nogle af dem vil vi kunne im-
plementere i afdelingens drift, nogle vil 
vi udtage til overenskomstkrav, og nog-
le vil blive stillet som forslag til HK/Pri-
vats kongres i september. På den måde 
bliver der tale om konkret udmøntning 
og handling. 

Lars Madsen

Mark Knudsen


