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ARBEJDE (HJEMME)  
I EN CORONATID
Selv om vi nok langt fra er færdige med 
coronakrisen, kan vi allerede nu slå fast, 
at den på i hvert fald ét punkt har be-
tydet en markant ændring i hverdagen 
for rigtig mange af os. Nemlig i form af 
hjemmearbejdspladsernes store gen-
nembrud.

HK’ere i tusindvis blev i marts sendt 
hjem for at arbejde ved skrive-, sofa- og 
køkkenborde, ofte uden andet arbejds-
udstyr end PC, skærm, mus og tasta-
tur. I starten var de fleste af os nok lidt 
i granatchok over denne nye arbejds-
virkelighed, hvor kantinen var erstattet 
af eget køleskab, og det ikke længere 
var muligt at tage kaffe fra automaten. 
Samtidig skulle man vænne sig til, at 
samværet og sparringen med kolleger 
og arbejdsforbindelser var henlagt til 
Teams, Skype og Zoom. 

For nogle har det været rigtig hårdt at 
mangle den sociale kontakt. For andre 
var det en kærkommen anledning til at få 
større indflydelse på arbejdsdagen og 
dermed kunne balancere arbejdstid og 
fritid – den så berømte work-life-balance. 

Fra mange sider hørte vi, at hverda-
gen indledningsvis ikke var så stres-
sende. At timevis brugt på transport 
nu kunne bruges positivt. Og at hjem-
mearbejdspladserne kunne vise sig at 
være et fint supplement til den faste 
arbejdsplads.

Men ikke så langt henne i processen 
begyndte vi også at se ulemperne. 

Sagen er den, at den større indfly-
delse på arbejdsdagen og den bedre 
balance i arbejdslivet kan blive erstat-
tet af en virkelighed, hvor det hele bare 
flyder sammen. Hvilket bærer frisk 
brænde til et bål, vi har set på længe,  
nemlig de manglende rammer om ar-
bejdstiden for privatansatte funktio-
nærer. 

Fører øget brug af hjemmearbejds-
pladserne til en de facto indførelse af 
jobløn for alle? Bliver presset for at løse 
stadig flere opgaver større, når din chef 
ikke kan se, hvis du er presset?

Lægger man de spørgsmål til nog-
le kolossale huller i forhold til indret-
ningen af hjemmearbejdspladser, til 
fraværet af den kreativitet, innovation 
og udvikling, som fællesskaber er for-
udsætningen for, og til det store so-
ciale hul, vi alle får i vores hverdag, så 
er der grund til at stille flere og stør-
re krav i forbindelse med at arbejde 
hjemme.

I vores fagforening vil vi derfor i den 
kommende tid arbejde for, at der hur-
tigt bliver udviklet nogle svar på man-
ge af de spørgsmål, vi går rundt med. 
For det at arbejde hjemme går ikke 
væk igen, når vaccinen mod COVID-19 
er klar.
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»Under min første 
barsel sparede jeg 
70.000 kr. op. Og 

jeg brugte det hele. 
Denne gang endte 
jeg med penge på 

kontoen i sidste ende.«

– Selvstændig grafiker Malene Hald 
har knækket koden til, hvordan  
man får bedre økonomi som 

selvstændig på barsel.
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IMI MED I CORONAKAMPEN
Flere IMI-medlemmer bidrager via deres arbejde til indsatsen mod coronavirussen. Virksomheder 
som Novo Nordisk, Novozymes, FORCE Technology og Eurofins er blandt de aktive

IMI-medlemmer er på flere virksom-
heder med til at bekæmpe coronavirus-
sen, som lukkede Danmark ned i foråret 
og ved IMI-bladets deadline i august at-
ter var i fremmarch herhjemme.

Siden slutningen af marts har labo-
ranter på Novo Nordisk i Måløv analy-
seret patientprøver for coronavirus og 
dermed været med til at øge testkapa-
citeten i Danmark. Analyserne udføres 
af laboranter, som har meldt sig frivilligt 
til arbejdet, og både lønninger og labo-
ratorieomkostninger afholdes af Novo 
Nordisk.

Novo Nordisk Fonden har annonce-
ret en donation på 250 mio. kr. til etab-
leringen af Testcenter Danmark, som er 
forankret under Statens Serum Institut, 
og fonden har også doneret penge til 
en lang række mindre indsatser. Blandt 
de seneste donationer er 20 mio. kr. til 
et forskningsprojekt på Rigshospitalet 
og Københavns Universitet, som skal 
gøre os klogere på, hvordan coronavi-
russen spreder sig hos voksne danskere 
på arbejdspladsen og i hjemmet, samt 
hvordan smitte og immunitet udvikler 
sig over tid. 

KITLER TIL PLEJEPERSONALE
Også søstervirksomheden Novozymes 
har været aktiv. I forbindelse med etab-
leringen af Testcenter Danmark har No-
vozymes således doneret vigtigt udstyr 
til at øge testkapaciteten og hjulpet med 
viden og erfaring.

Derudover har Novozymes bidraget 
med mandskab og udstyr til en ny-
etableret produktion af håndsprit, lige-

som virksomheden har doneret kitler 
til blandt andet plejehjemspersonale 
i Lyngby-Taarbæk Kommune og Slagel-
se Kommune. 

TEST AF MASKER OG 
PÅ OVERFLADER
Hos FORCE Technology i Brøndby har 
IMI-medlemmer rygende travlt med at 
teste og godkende værnemidler som 
f.eks. sikkerhedsmasker. En vigtig op-
gave set i lyset af de mange sager, der 
har været om forfalskede certificeringer 
og ansigtsmasker, som ikke lever op til 
kravene for personlige værnemidler. Ek-

sempelvis blev der i april kasseret hele 
fem mio. masker på baggrund af en stik-
prøvekontrol fra Sikkerhedsstyrelsen.

Hos Eurofins i Glostrup giver coro-
navirussen også arbejde til laboran-
terne. Blandt andet har virksomheden 
udviklet en ny test, som gør det muligt 
nemt og hurtigt at teste, om der er spor 
af coronavirus på faste overflader så-
som håndtag og gelændere. 

Virksomheder kan bruge testen til at 
kontrollere deres rengøringsstandar-
der og vurdere, om den nuværende 
rengøring er grundig nok, og arbejds-
miljøet tilsvarende sikkert.

På Novo Nordisk i Måløv har laboranter meldt sig frivilligt til at analysere 
coronatests og dermed øge den nationale testkapacitet.
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Lars Madsen Novo Nordisk

SLUT MED FORKORTEDE 
FERIEVARSLER I KONTRAKTEN

I forbindelse med den nye ferielov er 
det pr. 1. september ikke længere lovligt 
at aftale forkortede ferievarsler i din an-
sættelseskontrakt. I mange ansættelses-
kontrakter er der ellers skrevet en aftale 
ind om, at arbejdsgiver kan varsle ferie 
med kort varsel, eksempelvis i forbindel-
se med opsigelse. På den måde kan ar-
bejdsgiveren slippe for at udbetale feri-
en. Men det er altså ikke længere lovligt.
Reglerne siger, at din arbejdsgiver skal 

varsle hovedferien 
med et varsel 

på mindst 
tre måne-
der, og se-
nest en 
måned før 

ferien be-
gynder for øv-

rige feriedage, medmindre særlige om-
stændigheder hindrer dette.

Man kan stadig godt i en konkret, ak-
tuel situation lave en individuel aftale 
om ferieafholdelse, som fraviger ferie-
lovens varsler, eksempelvis i forbindelse 
med en opsigelse. Men det skal kraftigt 
understreges, at du som medarbejder 
er helt i din gode ret til at takke blankt 
nej til sådan et forslag.

Er der en aftale om forkortet ferievar-
sel i din ansættelseskontrakt, opfordrer 
HK til, at du får lavet en ny kontrakt, eller 
at der som minimum udarbejdes et til-
læg, der annullerer aftalen.

Husk, at du som medlem i IMI altid er 
mere end velkommen til at få din kontrakt 
læst igennem af en faglig medarbejder. 
Send din kontrakt til imi@hk.dk, eller ring 
på 3330 2945 for at aftale nærmere.

NY UDDANNELSE I 
»DOCUMENT CONTROL«

Document Control handler om kor-
rekt behandling af dokumenter. Det er 
en kompetence, som i stigende grad 
efterspørges, ikke mindst i forbindelse 
med store anlægsbyggerier. Der er tale 
om en disciplin og en jobrolle med man-
ge udviklingsmuligheder, ikke blot in-
den for anlæg og byggeri, men også 
i olie- og energisektoren, medicinalindu-
strien, stat og regioner. HK it, medie & 
industri Hovedstaden tilbyder nu i sam-
arbejde med Scandinavian Document 
Control en uddannelse i Document 
Control bestående af tre moduler, som 
hver især varer to dage. Kursusbeskri-
velse og tilmelding finder du på hk.dk/
kalender under datoen 19. januar 2021, 
som er den første kursusdag.

VÆRD AT TJEKKE: HUSKER DIN ARBEJDSGIVER 
PENSIONSINDBETALINGEN?

Det hænder – og det er på det seneste 
hændt lidt oftere – at vi får henvendelser 
om manglende pensionsindbetaling fra 
arbejdsgiver.

– Det er sager, hvor arbejdsgiverens 
pensionsindbetaling står på lønsed-
len, men når medlemmet så tjekker sin 
pensionsopsparing, viser det sig, at 
arbejdsgiver ikke har afregnet. På den 
måde »låner« arbejdsgiveren medlem-
mets penge, og det må man selvføl-
gelig ikke, fortæller Pia Weber, som er 
faglig sekretær i HK it, medie & industri 
Hovedstaden. 

Pia Weber vurderer, at forårets stig-
ning i denne type henvendelser kan 
hænge sammen med, at der simpelt-
hen er flere, der i corona-krisetiderne 
har gået deres lønseddel efter i søm-
mene.

– Det vil jeg sådan set opfordre alle til 
at gøre, siger hun.

Du undersøger sagen ved at logge 
ind på dit pensionsselskabs hjemme-
side og holde indbetalingerne op mod 
din lønseddel. Mangler der indbetalin-
ger, skal du straks bede din arbejdsgi-
ver rette op på forholdet.

DET HITTEDE PÅ FACEBOOK: 

KOLDE KONTANTER

Et info-opslag fra juni om udbe-
talingen af indefrosne feriepenge 
blev utrolig populært og er årets 
næstmest sete på IMI’s Facebook-
side. Siden opslaget blev lavet, er 
det i øvrigt kommet frem, at man 
selv skal ansøge om at få pengene 
udbetalt. Ifølge en undersøgelse 
lavet for Berlingske i begyndelsen 
af august forventer en ud af fire 
lønmodtagere at lade feriepenge-
ne forblive i fryseren.

Så meget ekstra forældreorlov med 
løn er der i de nye overenskomster 
pr. 1. juli 2020 til den forælder, der 

ikke har taget barselsorloven. 

3 uger
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»JEG KAN KUN 
ANBEFALE DET«

Lars Madsen Carsten Snejbjerg

Birgitte Dawell bruger primært sin ekstra fridag 
på at slappe af - her i den frodige have, som 

hendes mand for det meste passer.
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3 TING 
DU SKAL TAGE  

HØJDE FOR

1
Det koster penge at gå på 

seniorordning. Du vil gå ned i løn, 
når du går ned i timer, og det skal 
du tænke ind i dit månedsbudget. 

2
Din pensionsindbetaling vil 

blive reduceret tilsvarende, da 
den jo er en procentdel af din 
bruttoløn (Birgittes tilfælde er 
anderledes, da det følger en 

lokalaftale på LEO Pharma). Bed 
dit pensionsselskab om at lave 
regnestykket for dig, så du får 
et klart overblik over følgerne.

3
Din ferie og dine feriefridage 

skal afvikles i et forhold svarende 
til den tid, du er gået ned på. 

Holder du seniorfri hver onsdag, 
hvilket svarer til en nedgang i tid 
på 20 pct., så skal 20 pct. af din 

ferie og dine feriefridage lægges 
på onsdage. Det betyder, at har 
du fem feriefridage, så skal den 
ene lægges på en onsdag. Og 

det betyder, at det stadig koster 
dig fem feriedage at afholde en 
uges ferie, også selv om du altid 

har seniorfri om onsdagen.

Laborant Birgitte Dawell er gået på seniorordning og arbejder nu kun 
fire dage om ugen. Det har hun ikke fortrudt så meget som et øjeblik, 
og beslutningen betyder formentlig, at hun ender med at tage lidt flere 
år på arbejdsmarkedet

B irgitte Dawell har ikke sommer-
ferie endnu, men denne onsdag 
morgen midt i juni har nu ikke 

været helt ringe. Hun stod op, da hun 
ikke kunne sove mere. Så lavede hun 
kaffe. Og satte sig en times tid med Sara 
Blædels »Pigen under træet«.

Dernæst gik formiddagen lidt slag 
i slag, hvor Birgitte mest slappede af. 
Men hun fik da nippet rododendronen, 
så den også sætter flot med blomster 
næste år. 

Her lidt over frokost har 65-årige Bir-
gitte indtaget en havestol i terrassepa-
villonens behagelige skygge for at tale 
med IMI-bladet om, hvordan det er at 
have fri sådan en onsdag midt i arbejds-
ugen. Ikke bare i dag. Men hver eneste 
onsdag året rundt.

Sådan har Birgitte nemlig valgt at til-
rettelægge sin seniorordning, og det er 
der en rigtig god grund til.

45 ÅRS SLID
- Det udspringer af, at mit bevægeappa-
rat de senere år ikke har været det bed-
ste, fortæller Birgitte efter at have budt 
gæsterne på vand, saft, øl og hvidvin.

Nogle ville nok mene, at Birgitte her 
underdriver lidt. »Ikke det bedste be-
vægeapparat« dækker således over:

Fem behandlinger for springfinger, 
hvor fingeren låser sig fast i bøjet stilling 
og kun med besvær kan rettes ud igen. 

To operationer for karpaltunnelsyn-
drom, hvor en stor nerve på håndfladesi-
den af håndroden er kommet i klemme.

Nætter, hvor Birgitte er vågnet med 
sovende fingre. 

Dage, hvor hun er kommet fuldstæn-
dig udaset hjem fra arbejde.

45 år som laborant og utallige timers 
belastende arbejde bag stinkskabenes 
luger har sat sine brugsspor i hendes 
krop.

– Det kulminerede en dag, hvor jeg 
skulle ryste en spraydåse og fik ondt 
i skulderen, fortæller Birgitte.

– Jeg kunne hverken løfte armen over 
hovedet eller nå rundt på ryggen. Og så 
tænkte jeg: Nu stopper det!

FRIDAG SKULLE VÆRE ONSDAG
Skulderen måtte Birgitte også opere-
res for efter episoden med spraydåsen 
(en sene var hoppet ud af sit leje). Men 
mens hun var sygemeldt, indførte hen-
des arbejdsplads, LEO Pharma i Balle-
rup, en seniorpolitik. Alle ansatte over 
60 år fik årligt to seniorfridage, og alle 
over 64 fik fem. Desuden var der mu-
lighed for at tage en eller to ugentlige 
seniorfridage med en tilsvarende løn-
nedgang – men med bibeholdelse af 
arbejdsgivers fulde pensionsbidrag.

Dét syntes Birgitte var et godt tilbud. 
Hun vendte det med sin mand, Leif, som 
selv er gået på efterløn og her i somme-
ren 2020 blev folkepensionist. For selv-
følgelig ville det påvirke deres økonomi, 
at Birgitte gik 20 pct. ned i løn. 

– Vi tænkte, at vi lige så godt kunne 
vænne os til at have lidt mindre hen ad 
vejen. Og så var det attraktivt at kunne 
gå ned i tid, mens jeg bibeholdt min 
pensionsindbetaling, siger Birgitte.

– Jeg havde bare det krav, at min fri-
dag skulle være en onsdag. Så kroppen 
kunne få lidt hvile midt på ugen.

Da Birgitte i sommeren 2019 gik ned 
til sin chef og sagde, at hun havde hørt 
om den her nye seniorordning, blev 
hun øjeblikkelig mødt med forståelse 
og opbakning. Samtidig kunne hun bi-
beholde sit nuværende arbejde uden 
væsentlige ændringer ud over en ned-
gang i arbejdsmængden. Og så ville 
hendes arbejde i øvrigt blive tilrettelagt 
så fleksibelt som muligt, så hun undgik 
tunge og gentagne belastninger. 

DET HELT RIGTIGE
– Jeg synes, det er en god ordning, 

det må jeg sige, evaluerer Birgitte her 
ved havebordet et års tid senere.

– Der er bare et eller andet over at 
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Birgitte føler, 
hun har fået stort 
overskud af at gå 

ned i tid. Det er 
både fysisk og 

mentalt, at hun 
har det bedre.

vide, at man ikke skal op på arbejde næste dag. Man 
kan sige, at den følelse, som andre har om fredagen, 
den har jeg både fredag og tirsdag.

I forhold til arbejdet og det slidte bevægeapparat 
har seniorordningen haft lige præcis den effekt, Bir-
gitte havde håbet på.

– Det har været det helt rigtige for mig, og jeg kan 
kun anbefale det. Jeg synes, jeg har fået stort over-
skud. Både fysisk, hvor jeg ikke er nær så træt som før. 
Og mentalt, hvor jeg har en helt anden gnist, når jeg 
kommer på arbejde. Det er fedt, hvis det kan være 
medvirkende til, at jeg arbejder tre-fire år mere. Før-
hen havde jeg godt tænkt på, hvor længe jeg mon 

kunne blive ved. Nu har jeg ambitioner om at blive der 
fire år endnu, indtil jeg fylder 69 og kan fejre 25-års 
jubilæum, siger hun.

Da Birgitte har talt færdig, går hun en tur i haven 
med fotografen. Hendes mand, Leif, er i løbet af inter-
viewet kommet hjem fra en dirt bike-tur med vennerne 
og har taget plads ved bordet. Vi sidder og småsnak-
ker om hans cykel og om haven. Så læner han sig lidt 
frem.

– Birgitte var dødtræt. Hun var ved at være lidt ud-
brændt. Hun kunne komme hjem fra arbejde og dår-
ligt være i stand til at løfte armene, siger han lavmælt. 

– Nu kommer hun i stedet hjem med en opfattelse 
af, at det, hun laver på arbejdet, det er noget, hun godt 
kan klare. Først og fremmest – så er hun bare blevet 
mere glad.  

SENIORORDNINGER  
PÅ HK PRIVATS OMRÅDE
På de fleste af HK Privats landsdækken-
de overenskomster er der bestemmel-
ser om seniorordninger.

Betingelserne kan variere fra over-
enskomst til overenskomst, men er 
i store træk således:

– Du kan tidligst gå på seniorord-
ning fem år før, du bliver folkepensi-
onist.

– Du aftaler selv med din arbejds-
giver, hvor mange timer du går ned 
i tid. Du har ret til at holde det antal 
dage, som svarer til værdien af din 
fritvalgskonto og pensionsindbe-
taling (fratrukket den del, der går til 

forsikringselementer etc.). En fridag 
koster 0,5 pct. Indbetales der eksem-
pelvis 10 pct. til din pension, kan du 
konvertere dette til 20 fridage. Ale-
ne på fritvalgskontoen, som er på 5 
pct., kan du lige nu afholde 10 årli-
ge seniorfridage. Dette stiger til 12 
dage i 2021 og 14 dage i 2022, idet 
fritvalgskontoen stiger til hhv. 6 og 7 
pct. af din løn.

– For at kompensere for nedgangen 
i løn kan du få dit pensionsbidrag ud-
betalt. Dog ikke den del af pensions-
bidraget, som går til administration og 
forsikring.

– Allerede fem år før du går på se-
niorordning, kan du gemme dine fe-
riefridage (højst fem dage om året) 
og få værdien af dem udbetalt, når du 
begynder på din seniorordning.

– Når man først er gået på senior-
ordning, kan man ikke efterfølgende 
vælge færre dage end først aftalt. Til 
gengæld kan man godt vælge flere, 
såfremt der er økonomi til det.

FIND DIN OVERENSKOMST PÅ
www.hk.dk/mithk

Med de nye overenskomster stiger 
fritvalgskontoen til 7 pct. af din løn frem 
mod 2023. Det betyder, at du kan købe 

op til seks seniorfridage ekstra ud 
over dem, du i forvejen havde 

mulighed for.

FLERE 
SENIORDAGE 

MED OK20
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ONLINEKURSER 
HITTEDE UNDER 
NEDLUKNING
HK’s onlinekurser har været særdeles populære under coronanedluk-
ningen. Se her, hvilke kurser der hittede allermest

U nder coronanedlukningen i 
marts og april tog HK’s med-
lemmer mere end tre gange 

så mange onlinekurser på hk.dk end 
i samme periode sidste år. I alt 7.051 
onlinekurser blev gennemført i disse to 
måneder mod blot 1.960 kurser i 2019.

IMI-bladet har fået udarbejdet en Top 
10 over de mest populære kurser, og 
nummer 1 på listen, som er et kursus, 
der er taget over 2.000 gange i første 
halvår 2020, kunne dårligt være mere 
tidstypisk. Det er nemlig det populære 
møde- og samarbejdsværktøj Micro-
soft Teams (som vi i øvrigt bringer en 
guide til på næste side).

– Vi hører, at mange virksomheder 
under coronakrisen har lært, at mange 
arbejdsopgaver kan udføres effektivt 
hjemmefra, når man afholder fokusere-
de møder via for eksempel Teams. Det 
vil vi se mere af i fremtiden. Så det giver 
rigtig god mening, at medlemmerne 
har kastet sig over Teams, siger Claus 
Agø Hansen, der er uddannelsespoli-
tisk konsulent i HK.

Hele tre sprogkurser på begynder-
niveau – i henholdsvis spansk, engelsk 

og fransk – er også at finde på Top 10. 
Et tydeligt signal om, at mange HK’ere 
har en international dimension i deres 
daglige arbejde i form af samarbejds-
partnere eller kolleger.

GAMMEL KENDING 
STADIG POPULÆR
Grundlæggende Excel i tre forskellige 
versioner er også at finde på listen, hvil-
ket ikke er så overraskende. For Excel-
kurser har altid været meget efterspurg-
te blandt HK’s medlemmer – både som 
fysiske kurser og online.

– Det er et af vores mest populære 
tilbud, som sikrer det, HK’erne er kendt 
for. Nemlig at løse problemer klogt og 
effektivt ved brug af praktiske problem-
løsningskompetencer, siger Claus Agø 
Pedersen, som glæder sig over, at flere 
benytter sig af onlinekurserne.

– HK’s onlinetilbud understøtter otte 
kompetencer, som HK Privat har udpe-
get som centrale i forhold til fremtidens 
arbejdsmarked. Det er for eksempel 
forståelse for projektarbejde, praktisk 
problemløsning og teknologiforståel-
se, forklarer han. 

VIDSTE DU ... 
at kurserne er gratis for dig, som er 
medlem af HK? Og at de kan tages 
døgnet rundt og ikke kræver andet, 
end at du logger på som HK-medlem? 

TOP 10 
MEST POPULÆRE  
ONLINEKURSER 

(første halvår af 2020)

1. Microsoft Teams

2. Spansk 1

3. Blindskrift

4. Engelsk 1

5. Det gode cv

6. Excel 2016  
Grundlæggende

7. Excel 2019  
Grundlæggende

8. Excel 2013  
Grundlæggende I

9. Fransk 1

10. Bogføring med  
Microsoft Dynamics C5

VIDERE- OG EFTERUDDANNELSE ONLINE

www.kp.dk/videreuddannelser/fjernundervisning 
Oversigt over online-videreuddannelser på Københavns Professionshøjskole, 
blandt andet er der flere onlineforløb om ledelse.

www.smartlearning.dk 
De otte danske erhvervsakademiers portal for online-uddannelser og -kurser. 
Her finder du en bred vifte af kurser samt akademi- og diplomuddannelser. SE KURSUSOVERSIGTEN HER

www.hk.dk/onlinekurser

Lars Madsen
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Hvis der er en ting, vi har lært under coronakrisen, er det at holde møder og samarbejde over nettet. 
Microsoft Teams er mange virksomheders foretrukne virtuelle værktøj til de ting – her er vores  

10 tips til, hvordan det bliver sjovere, nemmere og mere effektivt at bruge »Teams«

Lars Madsen     Eks-Skolens Grafisk Design / iStock

5. SEND ET INDLÆG VIA MAIL
Vil du skrive til dit team – uden selv at være logget på Microsoft Teams? Du finder teamets mailadresse ved at klikke på teamets navn ude i menuen i venstre side. Fanen »Generel« vil vise sig under teamnavnet, og holder du cursoren over denne, fremkommer tre vandrette prikker, som du klikker på. Vælg »Få mailadressen« og kopiér adressen. Sender du en mail til den, dukker mailen op i jeres samtalerude i Teams. Eventuelle svar kan dog kun ses i tråden – du vil altså ikke modtage en mail, når nogen besvarer indlægget.

4. KOM HURTIGT OMKRING  

MED TASTATURGENVEJE

Hold CTRL og punktum-tasten nede samtidig, så træder me-

nuen med tastaturgenveje frem på skærmen. Der er genveje 

til mange funktioner såsom at starte et videoopkald, åbne en 

chat, vedhæfte en fil eller åbne hjælpefunktionen.

3. OPRET FANEBLADE  
FOR HURTIG OG NEM ADGANG

Øverst i samtaleruden finder du typisk fanebladene »Indlæg«, »Filer« og 

»Wiki«. »Indlæg« er siden, hvor I skriver med hinanden. »Filer« er stedet, 

hvor I kan uploade filer, så alle kan se og redigere i dem. »Wiki« er en di-

gital notesbog, hvor I kan notere vigtige pointer, beslutninger, samle links 

og meget andet. Du kan tilføje flere faner ved at trykke på +-symbolet ved 

siden af fanebladene. En fane kan eksempelvis være et website, som er 

centralt for jeres arbejde i teamet. Den kan også være et dokument, som 

I vil få nemmere adgang til at se og redigere, hvis det har sin egen fane. 

Vær opmærksom på, at dokumenter først skal uploades under fanen »Fi-

ler«, før du kan gøre dem til en selvstændig fane. 

2. BRUG APPS

Ud over at skrive og dele billeder, GIFs og filer, kan du også bruge 

forskellige apps i samtaleruden. Tryk på de tre prikker helt i bunden 

af skærmen. Nu får du mulighed for at vælge mellem en masse 

apps, især nær du klikker på »Flere apps« forneden. Eksempelvis 

kan du med appen »Forms« lave hurtige afstemninger i teamet. 

1. FÅ FOLKS OPMÆRKSOMHED 

Vil du have en bestemt kollega i teamet til at blive opmærksom på noget, 

du skriver, skal du blot taste @ i tekstfeltet og vælge vedkommendes 

navn fra den liste, der kommer frem. Nu vil kollegaen få en notifikation, 

når du har skrevet din besked. Vil du have hele dit teams opmærksom-

hed, skriver du @[teamets navn], så modtager alle en notifikation. Hvis 

du har lyst til at nørde funktionen yderligere, kan du oprette segmenter, 

så en notifikation kun sendes til udvalgte teammedlemmer.

10 TIPS OG TRICKS TIL TEAMS

Dine teams

TEAM Villa Villekulla

Organizer

Generel

Ungdomsorganisering

OK20 afstemning

IMI Bladet

Generel

Deltag i eller opret et team

Start en ny samtale. Brug @ for at omtale en person

Pippi Langstrømpe har tilføjet Annika og Hr. Nilsson til teamet

Pippi Langstrømpe   15/08 08:45

Velkommen til kanalen. Husk den gode tone. :-)

Husk mødet i morgen!!

Venlig hilsen

Annika   15/08 09:12

Tommy   14/08 09:20
Dit webcam er stadig nede?

Hr. Nilsson   15/08 09:34

Tommy   16/08 08:54
Jeg faldt lige over det her ;)

Mødet blev afsluttet: 32 m 18 s

Svar

Svar

Svar

Vis oprindelig besked

www.astridlindgrensvarld.se

Svar

Svar

Teams Generel Indlæg Filer Wiki Websted 

1

4

3

5
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10. OPTAG ET MØDE
Ved at klikke på de tre prikker og vælge »Start optagelse« kan du få en videooptagelse af dit møde. De andre delta-gere vil få en notifikation om, at mødet optages. Lidt ef-ter mødets afslutning vil optagelsen dukke op i dit teams samtalerude. Nu kan du gennemse mødet igen eller dele det med kollegaer, der ikke havde mulighed for at deltage.

9. DEL SKÆRM ELLER PROGRAM  

MED DE ANDRE

Under et videomøde kan du nemt dele din skærm med de øvrige 

mødedeltagere. Klik på ikonet på menulinjen, som forestiller en 

firkant med en pil i. Vælg enten »Skrivebord« for at dele hele din 

skærm, eller vælg blandt dine åbne programmer for kun at dele 

pågældende programrude. Du har også mulighed for at uploade 

en PowerPoint-fil, hvilket er den bedste metode, hvis du vil vise en 

PowerPoint-præsentation. Klik blot på »Gennemse« og dernæst 

»Upload fra min computer«, så er du i gang.

8. SKIFT BAGGRUND UNDER VIDEOMØDER

Imponér de andre mødedeltagere med din opfindsomhed – eller skån dem 

for dit baggrundsrod – ved under et videomøde at klikke på ikonet med de 

tre vandrette prikker og vælge »Vis baggrundseffekter« (bevæg cursoren, så 

en menulinje nederst i billedet træder frem). Nu kan du frit vælge fra rækken 

af billeder, som dukker op i højre side af skærmen. Øverst i dette vindue kan 

du også vælge selv at uploade et foto, hvis du gerne vil se ud som om, du be-

finder dig på en strand i Seychellerne eller bare på et kontor, der er større end 

chefens. Vær ikke bekymret, hvis baggrunden ser spejlvendt ud for dig – den 

vender rigtigt på de andres skærme.  

7. GÅ FRA SKRIFTLIGE BESKEDER TIL VIDEOMØDE
Har I gang i en vigtig tråd i dit team, kan du med et enkelt klik gå fra samtaleruden til et video- møde. Du skal blot klikke på »Møde«-knappen øverst i højre hjørne.

6. GEM VIGTIGE BESKEDER

Samtaleruden kan hurtigt udvikle sig til en lang og uoverskuelig tråd med mange 

indlæg og svar. Du kan søge i den via søgefeltet foroven, men du kan også væl-

ge at gemme de vigtigste indlæg. Hold cursoren over det pågældende indlæg, 

så rækken af emojier dukker op. Klik på de tre prikker til højre for dem, og vælg 

»Gem denne besked«. Du finder dine gemte beskeder ved at skrive »/gemte« 

i søgefeltet øverst. En anden smart ting er, at du blot ved at skrive »/« i søgefeltet 

får en oversigt over samtlige genveje og funktioner i feltet. 

5. SEND ET INDLÆG VIA MAIL
Vil du skrive til dit team – uden selv at være logget på Microsoft Teams? Du finder teamets mailadresse ved at klikke på teamets navn ude i menuen i venstre side. Fanen »Generel« vil vise sig under teamnavnet, og holder du cursoren over denne, fremkommer tre vandrette prikker, som du klikker på. Vælg »Få mailadressen« og kopiér adressen. Sender du en mail til den, dukker mailen op i jeres samtalerude i Teams. Eventuelle svar kan dog kun ses i tråden – du vil altså ikke modtage en mail, når nogen besvarer indlægget.

Vis enhedsindstillinger

Vis mødenoter

Åbn fuld skærm

Vis baggrundseffekter

Tastatur

Start optagelse

Afslut mødet

Deaktiver indgående video

Oplysningsruden er deaktiveret af politikker

Start en ny samtale. Brug @ for at omtale en person

Pippi Langstrømpe har tilføjet Annika og Hr. Nilsson til teamet

Pippi Langstrømpe   15/08 08:45

Velkommen til kanalen. Husk den gode tone. :-)

Husk mødet i morgen!!

Venlig hilsen

Annika   15/08 09:12

Tommy   14/08 09:20
Dit webcam er stadig nede?

Hr. Nilsson   15/08 09:34

Tommy   16/08 08:54
Jeg faldt lige over det her ;)

Mødet blev afsluttet: 32 m 18 s

Team Gæst Møde

2

6

7

9
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SMART 
FINTE

HJÆLPER SELVSTÆNDIGE PÅ BARSEL

Lars Madsen Morten Rode
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Økonomisk kan det være en barsk affære at blive mor som selvstændig. 
Grafiker Malene Hald har lige været på barsel med barn nummer to, 
men ved hjælp af en smart finte var det denne gang med en langt bedre 
økonomi end første gang

D a Malene Hald fik sin første søn 
i 2016 og tog sin første barsel 
som selvstændig, udhulede det 

mere eller mindre økonomien i hendes 
enkeltmandsvirksomhed.

– Jeg havde ellers forberedt mig, for-
tæller Malene, som er grafisk designer 
og illustrator med speciale i bogde-
sign, infografik og kommerciel illustra-
tion.

– Eftersom jeg vidste, jeg skulle på 
dagpenge, have jeg sparet op til at 
betale mine firmaudgifter. Realiteten 
var jo, at jeg som selvstændig med en-
keltmandsvirksomhed under min seks 
måneder lange barsel kun kunne få 
dagpenge og derfor måtte bruge løs af 
min opsparing for at dække udgifterne 
til min virksomhed. Det vil sige husle-
je, Adobe-abonnementer, bogholder, 
regnskabssystem og så videre. Jeg hav-
de også forsøgt at leje min kontorplads 
ud, men det lykkedes ikke, fortæller 
hun. 

– Derfor havde jeg i året op til trukket 
mindre overskud ud af min virksomhed, 
end jeg plejede, og så ellers bare arbej-
det igennem. Bortset fra de sidste par 
måneder som højgravid, hvor jeg ikke 
kunne lave så meget, fordi jeg simpelt-
hen bare var træt det meste af tiden. 
Men jeg fik sparet 70.000 kr. op, og jeg 
brugte alle pengene under min barsel. 
Derfor endte jeg med at få udhulet mit 
firma lidt, siger hun. 

– Det var da træls at se på.

FLINK ARBEJDSGIVER
Da de første spæde tanker om et muligt 
barn nummer to begyndte at tage form, 
gjorde Malene sig mange overvejelser 
om, hvordan hun kunne blive bedre stil-
let økonomisk under en ny barsel.

– På det tidspunkt anede jeg ikke, at 
man kunne lave sin enkeltmandsvirk-
somhed om til et anpartsselskab. Men 
jeg er med i en Facebookgruppe for 
selvstændige kvinder, og på et tids-

punkt var der en, der omtalte mulighe-
den i et indlæg. Jeg kunne ikke finde 
noget på nettet om det, men jeg skynd-
te mig at skrive til hende: Hvad går det 
ud på, fortæl hvordan etc. 

Malene fandt hurtigt ud af, at det ville 
være den helt rigtige løsning for hende 
at omdanne sin virksomhed til et ApS.

– Finten ved at lave et ApS er, at så er 
man ikke længere selvstændig. Man er 
ansat – af sig selv. Derfor kan firmaet få 
udligning til lønudgifter fra den barsels-
fond, alle arbejdsgivere får fra. Og det 
er altså cirka 10.000 kr. mere om må-
neden end dagpengesatsen, fortæller 
hun.

– Helt lavpraktisk skulle jeg udbetale 
løn til mig selv i mindst fire måneder for-
inden – og det skulle være i fire hele ka-
lendermåneder – på et højt nok niveau 
til at kunne få fuld refusion. Da jeg gik 

på barsel drejede det sig om omtrent 
28-29.000 kr. om måneden. Dernæst 
beslutter man, fordi man er en flink ar-
bejdsgiver, at give sig selv løn i seks må-
neder under barslen. Og det kan man 
så søge refusion for.

LØSNING MED OMKOSTNINGER
Det skal understreges, at langt fra alle 
selvstændige vil have glæde af finten. 

Finten ved at lave et 
ApS er, at så er man ikke 

længere selvstændig. 
Man er ansat – af sig selv. 

Derfor kan firmaet få 
udligning til lønudgifter 
fra den barselsfond, alle 

arbejdsgivere får fra.
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Dels kræver den, at man har råd til at ud-
betale en relativt høj løn til sig selv, dels 
er der omkostninger forbundet med at 
etablere og drive et ApS.

– Jeg tog fat i min bogholder, som 
i forvejen samarbejder med en revisor 
og en advokat, for at få stiftet mit ApS. 
Det kostede mig cirka 18.000 kr. Efter-
følgende vil det også koste mig nogle 
penge hvert år, fordi der i et ApS er krav 
om revisorpåtegning af regnskaberne. 
Og så fandt jeg ud af, at jeg i banken 
ikke længere kunne få lov til at bruge 
min private konto, men nu skulle have 
en decideret erhvervsaftale. Det koster 
mig 2.000 kr. om året. Og det er endda 
kun, fordi jeg også har huslån etc. i ban-
ken. Ellers ville det koste 8.000 kr., siger 
Malene.

– Og så er der jo ikke mindst de 28-
29.000 kr., man skal udbetale i løn til sig 
selv i fire hele kalendermåneder inden 
barslen. For de fleste selvstændige gra-
fikere er det en stor mundfuld. Men jeg 
var heldig, at mit 2018 var åndssvagt 
godt, og derfor havde jeg penge i fir-
maet. 

SVAR TIL FAR
På plussiden fik Malene en langt bedre 
økonomi under sin barsel. 

– Under min første barsel sparede jeg 
jo 70.000 kr. op. Og jeg brugte det hele. 

Denne gang endte jeg med penge på 
kontoen i sidste ende, siger hun.

– Herudover gjorde det da mentalt en 
forskel at vide, at jeg ikke skulle vende 
tilbage til en virksomhed med penge-
mangel. Derfor var der ingen panik, 
da jeg startede op igen den 1. maj. 
Ovenikøbet var det jo mit held, at coro-
nakrisen indtraf midt under min barsel, 
hvor jeg stadig fik løn. Så da jeg skulle 
tilbage på arbejde i maj, var samfundet 
begyndt at åbne igen. Selv om jeg godt 
kan mærke, at der stadig er lidt stille. 

Nu står det på Malenes to-do liste 
at finde ud af, om det kan betale sig at 
fortsætte med ApS-modellen, eller om 
hun skal lukke det igen. Det vil hun tale 

med sin bogholder om, siger hun – og 
kommer i samme moment i tanke om, 
at der faktisk er endnu en udgift for-
bundet med at drive anpartsselskabet, 
nemlig til lønsedler. 

25 kr. koster det således Malene, hver 
gang hun med Danløns mellemkomst 
laver en lønseddel til sig selv. 

Til gengæld er der så også en uventet 
fordel knyttet til netop den udgift.

– Nu har jeg omsider et svar på det 
spørgsmål, min far altid stiller, nemlig: 
»Hvor meget tjener du?« Det har jeg 
aldrig rigtig kunnet svare ordentligt på 
tidligere. Men nu kan jeg jo vise ham 
min lønseddel, siger Malene med et 
smil.  

BARSELSFOND PÅ VEJ FOR FULDTIDSSELVSTÆNDIGE

Finten med at stifte et ApS kan blive overflødiggjort i 2021, hvor en ny barsels-
fond ser ud til at blive en realitet. Med den nye barselsfond bliver det nemlig 
muligt for enkeltmandsvirksomheder at søge om barselsudligning.

Barselsfonden er allerede på finansloven her i 2020 og skulle egentlig træde 
i kraft den 1. januar 2021. Men den er blevet forsinket på grund af coronakrisen 
og forventes ikke at være klar før omkring sommeren 2021. 

Barselsfonden bliver i første omgang kun for fuldtidsselvstændige og altså 
ikke for de såkaldte kombinatører, der både er selvstændige og har et deltids-
job. HK vil på længere sigt arbejde for, at de også kan blive omfattet af fonden, 
men det kommer desværre ikke til at ske fra begyndelsen.

IMI-BLADET14



MALENES RÅD: SPAR EKSTRA OP

Nu bliver det lidt kringlet, men Malene 
Hald fortæller, at du ud over at skulle 
kunne udbetale en solid månedsløn 
til dig selv de sidste fire hele måneder 
inden barsel (for at kunne få fuld refu-
sion efterfølgende) faktisk har brug for 
at have endnu mere på kistebunden. 
Forklaring følger:

For det første er dagpengene er 
bagudbetalt. Så hvis du går på barsel 
den 1. oktober, skal du også kunne be-
tale løn til dig selv denne måned, fordi 
dit firma først får dagpengene udbetalt 
den 30. oktober.

For det andet ruller selve refusionen 
kun ind en gang i kvartalet. De første 
tre måneder får din virksomhed derfor 
kun barselsdagpengene, selv om den 
er refusionsberettiget. Derfor skal dit 

firma have penge til at udbetale det, 
der svarer til refusionen, i løn til dig, før 
firmaet rent faktisk får udbetalt refusion. 
For Malenes vedkommende betød det, 
at hun måtte spare op af den løn, hun 
udbetalte til sig selv, så hun kunne låne 
den til firmaet, hvis der manglede pen-
ge til at udbetale løn til hende under de 
første måneder af hendes barsel.

- Inden refusionen blev udbetalt, var 
der en enkelt måned, hvor firmaet ikke 
havde helt penge nok til at udbetale 
min løn. Heldigvis havde jeg sparet op 
af den løn, jeg havde udbetalt til mig 
selv i de fire måneder op til barslen, så 
jeg kunne låne mit firma penge til at ud-
betale mig løn. Det kan naturligvis kun 
lade sig gøre, hvis virksomheden til at 
starte med har en stor nok omsætning 

og indtjening til at kunne trække løn-
nen ud hver måned. Efter endt barsel 
havde jeg en ret stor privat opsparing, 
og mit firma havde omtrent samme tal 
på bankkontoen som før barsel – minus 
udgifter til drift, men jeg har en billig 
husleje – da min løn blev betalt af bar-
selsdagpenge og refusion. Så alt i alt var 
jeg bedre stillet økonomisk efter barsel, 
end jeg var før, forklarer Malene.

3 GODE RÅD  
NÅR DU SKAL PÅ BARSEL SOM SELVSTÆNDIG

TAL MED DINE KUNDER

Fortæl om din graviditet og dine planer 
– og vent ikke til slutningen af din gravi-
ditet, hvor du måske er træt og besvæ-
ret. Er der opgaver, du kan lave lidt på 
forhånd, er der noget, der kan udskydes 
til efter din graviditet etc. 

– Hvis det er kunder, du har et godt 
forhold til, så vil de også gerne hjælpe, 
oplever Malene.  

BRUG DIT NETVÆRK

Under sin første barsel skaffede Malene 
vikarer blandt sine freelancekollegaer, 
så hendes kunder ikke behøvede at 
søge helt væk. Med en vikar i baghån-
den skal kunderne heller ikke være ban-
ge for at hyre en højgravid til en opga-
ve: Du kan garantere, at opgaven bliver 
færdig til tiden og til den aftalte pris. 
Malene lod blandt andet vikarerne få 
adgang til sine gamle filer, så de kunne 
hjælpe kunderne bedst muligt. 

– Vi gav selvfølgelig håndslag på, at 
de ikke snuppede kunderne fra mig, 
siger hun.

LÆG TIL SIDE

Når du er selvstændig og gravid, er der 
ingen kollegaer eller chefer, der kan 
tage hensyn til dig og aflaste dig. Prøv 
derfor at lægge lidt penge til side for-
inden. Under sin seneste graviditet dø-
jede Malene med kvalme de første tre 
måneder og med træthed de sidste tre. 
Det kunne ikke undgå at påvirke hendes 
indtjening. 

– Og jeg har ikke engang været så 
hårdt ramt som andre, jeg kender, si-
ger hun.
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- Det er meget kreativt, og det stimulerer mig 
meget, siger IMI-medlem Nicolai Kofoed Skjølstrup 
om sit job som »Agency & Client Manager« hos 
Berlingske Media i København.
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Navn: Nicolai Kofoed Skjølstrup
Jobtitel: Agency & Client Manager  
Ansat siden: 2016

KORT OM ARBEJDSPLADSEN

Lokalitet:  København
Ansatte:  423 fuldtidsansatte
Overenskomst:  Ja, DMA Funktionæroverenskomst
Tillidsrepræsentant: Ja

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

SERIE: DET VI LAVER

Lars Madsen

Carsten SnejbjergBERLINGSKE MEDIA A/S
Nicolai Kofoed Skjølstrup er Agency & Client Manager i Berlingske Medias Advertising-afdeling. 
Her byder han ind på og opbygger annoncekampagner, og så arbejder han tæt sammen med 
en af Danmarks mest populære influencere

DIN JOBTITEL ER »AGENCY & CLIENT 
MANAGER«, HVAD DÆKKER DET OVER?
I bund og grund er det vores tolkning af en Key Ac-
count Manager for husets større annoncører og medie-
bureauer. Over for vores annoncører går mit arbejde 
blandt andet ud på at pleje vores relationer og dele 
indsigter i, hvad vi kan tilbyde af muligheder, og hvilke 
målgrupper vores forskellige medier er særligt effekti-
ve overfor, så vi kan hjælpe annoncørerne med bedst 
muligt at nå i mål med deres målsætninger. Berlingske 
Media spænder over Berlingske, B.T., Weekendavisen, 
Euroinvestor samt influenceren Anders Hemmingsen. 

LAVER DU OGSÅ OPSØGENDE ARBEJDE?
Ja, vi taler meget med kunder om, hvordan deres mar-
ketingmix og forretning hænger sammen, og hvad der 
er vigtigt for dem at få kommunikeret. For eksempel 
i forbindelse med genåbningen efter corona. Var det 
vigtigt at kommunikere bløde budskaber om tryghed, 
eller skulle de ud og trykke på udsalgsknappen efter at 
have været lukket i halvanden måned? For de fleste har 
det handlet om de bløde budskaber: at man har styr 
på retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og har lavet 
foranstaltninger, så kunderne trygt kan handle. 

HVAD ER DET BEDSTE VED DIT ARBEJDE?
Jeg er uddannet inden for salg og markedsføring og 
skrev speciale om digital forretningsudvikling. Så jeg er 
det helt rigtige sted og trives rigtig godt med dels at 
have min portefølje af kunder, dels stadig være med til 
internt at byde ind med hvordan vi går til markedet med 
forskellige produkter og løsninger. Det fungerer rigtig 
godt for mig at have faste kunder, hvor jeg kan sætte mig 
ind i deres KPI’er, få input fra dem og være kreativ med at 

finde løsninger og lave oplæg til dem, der så forhåbent-
lig matcher og understøtter deres strategi.

SÅ DU SKAL OGSÅ VÆRE KREATIV?
Der er meget kreativt, og det stimulerer mig meget. 
Vi laver mange kampagner, hvor vi byder ind på selv 
at producere sponsorerede artikler eller videoindhold. 
Jeg arbejder en del sammen med Anders Hemming-
sen, hvor vi sammen med annoncøren skaber indhold 
helt fra bunden, som han så pusher ud via Instagram. 
Det er nok det, jeg synes, er rigtig, rigtig sjovt: forløbet 
fra man får en idé til sammen med kunden at få kon-
kretiseret det til nogle konkrete vinkler, og til at det så 
bliver produceret og publiceret.

HVORNÅR TÆNKER DU TYPISK, AT HER SKAL 
DU HAVE ANDERS HEMMINGSEN PÅ BANEN?
Det er typisk, hvis man skal supplere en kampagne 
med et eller andet skævt. Han er et af vores stærkeste 
medier i målgruppen under 24 år. Det seneste år er 
vi også begyndt at lave flere rene Anders Hemming-
sen-kampagner. For eksempel laver vi hvert år den 1. 
januar en tømmermænds-post med Just Eat. For et par 
år siden ændrede Anders Hemmingsen sin status den 
1. januar til at være »i et forhold med Just Eat«. Det er 
jo sindssygt sjovt og giver mening, fordi tre fjerdedele 
af befolkningen ligger og har lidt ondt i hovedet den 
dag og egentlig ikke gider lave mad. Det kræver nogle 
brands, som virkelig er på bølgelængde og i øjenhøj-
de med deres målgruppe, og som er villige til at lege 
med deres kommunikation. Vi skal være rigtig gode til 
at ramme den tone, der er i communityet. Men når det 
lykkes, ser vi en enorm interaktion i forhold til mange 
andre mediekanaler.
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KURSER, MØDER & ARRANGEMENTER Lars Madsen Morten Rode

NY I IMI - PIA HASSEL HANSEN
Du er ny faglig konsulent her i IMI pr. 
1. maj 2020 og kommer fra en stilling 
i HK Handel. Kan du fortælle lidt om, 
hvad du lavede der, og hvad du har 
lavet tidligere?
– Min stilling i HK Handel var grundlæg-
gende magen til den stilling som faglig 
konsulent, jeg nu har fået i IMI. Det vil 
sige behandling af faglige sager og af 
telefoniske og personlige henvendelser 
fra vores medlemmer. Jeg har været 
i HK Handel siden december 2016 og 
i fagbevægelsen siden 1997, hvor jeg 
startede som elev med speciale i admi-
nistration, og derefter arbejdede som 
a-kasse-konsulent i Dansk El-forbund 
København fra 1999 og frem til 2016. 
Fra 2005 til 2016 var jeg desuden tillids-
repræsentant for HK’erne og serviceper-
sonalet/3F. Jobbet som faglig konsulent 
i Handel søgte jeg i 2016, fordi jeg ger-
ne ville prøve kræfter med det faglige ef-
ter så mange år som tillidsrepræsentant.

Selv om du lavede det samme i HK 
Handel som nu, er det så alligevel din 
oplevelse, at der er forskel på arbej-
det eller medlemsgrupperne?
– I Handel havde jeg ligesom i IMI samta-
ler med medlemmer og faglig sparring 
med tillidsrepræsentanter på virksom-
hederne. Men der er nogle forskelle 

i forhold til medlemmerne, ikke mindst 
at aldersgrupperne er meget forskellige. 
IMI’s medlemmer er generelt ældre end 
HK Handels og derfor typisk mere selv-
hjulpne. Det betyder, at det ofte bliver 
mere til sparring end decideret vejled-
ning, når der er udfordringer på virksom-
hederne eller for det enkelte medlem.

Var det en af årsagerne til, at du søg-
te stillingen i IMI?
– Jeg søgte den, fordi jeg gerne ville 
have nye udfordringer, og fordi jeg syn-
tes, jeg matchede både virksomhederne 

og kollegaerne i afdelingen. Det er nog-
le spændende og nye områder at arbej-
de med, og nu får jeg også mulighed for 
at forhandle særoverenskomster, hvilket 
jeg rigtig gerne ville. Jeg sidder blandt 
andet med autobranchen, som jeg glæ-
der mig meget til at arbejde målrettet 
med. Og så glæder jeg mig generelt 
bare til at lære vores medlemmer og 
virksomheder at kende. 

GRILLAFTEN FOR SAMDATA HK HOVEDSTADEN

Traditionen tro afholder SAMDATA 
i september en grillaften for medlem-
merne af SAMDATA HK Hovedstaden.

I år bliver det tirsdag den 15. sep-
tember kl. 17.30-21.00 i HK Hovedsta-
dens gæstekantine. 

Menuen står på ministjerneskud til 
forret, diverse grillet kød, grønsager 

og salater til hovedret og frisk frugt 
med råcreme til dessert. Der vil være 
et udvalg af gode drikkevarer – og be-
søg af en hemmelig gæst!

Tilmelding senest den 10. septem-
ber – du finder arrangementet på 
hk.dk/kalender under datoen for ar-
rangementet.ed6

Pia Hassel Hansen, som er ny faglig konsulent i IMI, glæder sig blandt andet  
til at forhandle særoverenskomster på medlemmernes vegne.
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NYE TILLIDS- 
REPRÆSENTANTER 
MARKETSQUARE
Christian Philip Jakobsen
DMA Funktionæroverenskomst

A/S BLADKOMPAGNIET
Susanne Kattrup Dam
DMA Funktionæroverenskomst

BOXER A/S
Bitten Elizabeth Sundberg
Dansk Erhverv kontorområdet

FREDERIKSBERG  
FORSYNING A/S
Lisbeth Gry Madsen
DI Funktionæroverenskomst 

BORNHOLMS ENERGI  
OG FORSYNING
Lisbeth Bay Jensen
DI Funktionæroverenskomst

NYE ARBEJDSMILJØ-
REPRÆSENTANTER
ACCOBAT A/S
Lili Rosenbæk Lundtofte

ATOS IT SOLUTIONS AND  
SERVICES A/S
Vibeke Eigtved Gammerath

CHR HANSEN A/S, HVIDOVRE
Fadime Kocak
Zahra Malikeh Sayadi Takhtehkar

HALDOR TOPSØE A/S
Mette Christensen Nielsen

HERAX A/S
Ditte Teisner Hjertstedt

NOVO NORDISK A/S
Hacer Sahin

NOVOZYMES A/S
Bettina Stegmann
Helene Bjerrum

WIDEX A/S
Thorbjørn Fridahl

ØRSTED SALES &  
DISTRIBUTION A/S
Susie Wehlast Keller

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

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

NÆSTE MEDLEMSMØDER
16. september
7. og 21. oktober
4. og 18. november

ARRANGEMENTER
23/9  Byvandring i Helsingør
28/10  Bowling 
25/11  Københavns Museum
2/12  Julearrangement

SENIORKLUBBEN  
HK IMI HOVEDSTADEN

Seniorklubben HK IMI Hovedstaden 
blev stiftet 9. marts 2020 og er en sam-
menlægning af Seniorklubben HK Indu-
stri og Seniorklubben Afd. 5.

MEDLEMSMØDER I HK 
HOVEDSTADEN
Medlemsmøder starter kl. 10.00
2/10  Historiefortæller Jens Peter Mad-

sen underholder med erindrin-
ger fra 1950erne.

26/10  Forfatter Helge Baun Sørensen om 
Svenskelejren og tiden derefter.

9/11  Retstegner Anne Gyrite Schütt 
fortæller om arbejdet i retssalene.

7/12  Julebanko og frokost.

ARRANGEMENTER
Tirsdag den 15. september kl. 10.30
Ballerup Museum (inkl. frokost).

Onsdag den 14. oktober kl. 11.00
Summerbird Magasin. Få historien, 
og smag kager og chokolade.

Tirsdag den 3. november kl. 10.00
Hundested Kro – skovtur med frokost.

Torsdag den 12. november kl. 11.00
Keglespil og frokost, Grøndal Multicenter.

Tirsdag den 1. december kl. 14.00
Slentretur i Tivoli.

Kontakt og tilmelding:  
Gøther Mathisen 4072 5502 
goether33@gmail.com

GRAFISK SENIORKLUB
Grafisk Seniorklub er en klub for alle se-
niorer, der i deres arbejdsliv har haft til-
knytning til en grafisk arbejdsplads. 

Efter et forår og sommer i coronaens tegn 
har vi fremover fået nyt mødested: 
Oasen i Kulturstationen Vanløse. 
S-tog, metro og buslinjerne 9a, 10, 22, 26 
og 31 har stoppested lige i nærheden.

Klubbens hjemmeside:
www.hkgrafisk-seniorklub.dk

ARRANGEMENTER
OBS! Møderne finder sted i Oasen.

Tirsdag den 8. september kl 11.00
IMI-formand Peter Jacques Jensen 
fortæller om, hvad der rører sig i HK.

Tirsdag den 14. oktober kl. 11.00
Oktoberfest med bægerklang og 
hornmusik.

Tirsdag den 10. november kl. 11.00
Strejkedrengene fortæller om og syn-
ger kendte strejkesange. De medbrin-
ger sanghæfter, så der bliver mulighed 
for en god gang fællessang.

OBS!
ALLE ARRANGEMENTER  

OG DATOER ER VEJLEDENDE 
OG AFHÆNGIGE AF  

CORONA-SITUATIONEN. 

SPØRGSMÅL 
OM CORONA?
Se HK’s svar på de oftest  
stillede spørgsmål om  
corona og arbejdsliv på 

WWW.HK.DK/CORONA
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3 TING DU IKKE VIDSTE 
OM HK’S LØNFORSIKRING
Med HK’s kollektive lønforsikring får du op til 80 pct. af din hidtidige løn i seks måneder. Mange har allerede 
haft glæde af den, nogle kan få udbetaling fra to lønforsikringer, og alle kan overføre anciennitet, hvis de har 
en lønforsikring i forvejen 

1HAR DU EN LØNFORSIKRING 
I FORVEJEN, KAN DU 
OVERFØRE ANCIENNITETEN

Grundlæggende er reglen sådan, at 
man skal være medlem af både HK’s 
fagforening og HK’s a-kasse for at blive 
en del af HK’s kollektive lønforsikring. 
Lønforsikringen er obligatorisk og ko-
ster 79 kr. om måneden, hvilket opkræ-
ves sammen med dit fagforeningskon-
tingent. 

Du skal være betalende medlem af 
både fagforening og a-kasse i 12 måne-
der for at optjene ret til udbetalinger fra 
lønforsikringen, og du skal opfylde de 
generelle betingelser for udbetaling.

Har du en lønforsikring i forvejen, kan 
du imidlertid overføre ancienniteten fra 
den. Reglerne er sådan, at hvis du alle-
rede har optjent retten til udbetaling fra 
din lønforsikring, så vil du også have ret 
til HK’s lønforsikring med det samme.

 Det gælder også, hvis optjenings-
retten til din lønforsikring var kortere, 

end den normalt er hos HK – eksem-
pelvis seks måneder. Det afgørende 
er, om du har optjent ret til udbetaling 
eller ej.

Hvis du derimod IKKE har optjent ret 
til udbetaling fra din lønforsikring, så 
kan du få anciennitet med for det antal 
måneder, du har nået at optjene. Har du 
eksempelvis indbetalt til din lønforsik-
ring i ni måneder, får du ni måneders 
anciennitet med. Dermed vil du allere-
de efter tre måneders medlemskab af 
HK’s fagforening og a-kasse have op-
tjent ret til at få udbetalinger fra HK’s 
lønforsikring (det er en betingelse, at 
du har optjent en ny dagpengeperio-
de med ret til to års dagpenge på den 
maksimale dagpengesats).

2 NOGLE KAN HAVE TO 
LØNFORSIKRINGER

Hvis du i forvejen har en lønforsikring 
og gerne vil fortsætte med den, kan 
den meget muligvis udskydes, således 

at du først får udbetaling fra den efter 
at have fået fra penge fra HK’s kollektive 
lønforsikring i dine første seks måneders 
ledighed. Det er eksempelvis tilfældet, 
hvis du har en privattegnet lønforsikring 
hos ALKA, som giver dig op til 80 pct. af 
din løn i 12 måneder. Så kan du få lønfor-
sikring i 18 måneder, nemlig først seks 
måneder fra HK og dernæst 12 fra din 
private lønforsikring. 

Tommelfingerreglen er, at du selv skal 
henvende dig til din forsikringsudbyder 
og forhøre dig om dine muligheder.

3 MANGE HAR ALLEREDE 
HAFT GAVN AF DEN

Ligesom med brandforsikringer håber 
man nok ikke på at få brug for sin løn-
forsikring. Men intet er som bekendt 
sikkert, og coronapandemien har ikke 
gjort verden tryggere. Siden foråret har 
omtrent 160 medlemmer af HK it, medie 
& industri Hovedstaden hver måned fået 
udbetaling fra HK’s lønforsikring. 

HAR DU SPØRGSMÅL? 
HK Privats lønforsikringshotline på 33 30 49 99 er åben alle hverdag fra kl. 9-15. 
Du er også meget velkommen til at skrive til lonforsikring_hkprivat@hk.dk

Lars Madsen

LÆS MERE
 HK.DK/ 

LOENFORSIKRING
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