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Nu kan du se den spritnye lønstatistik for HK/Privats medlemmer i et helt nyt og interaktivt design på MitHK på hjemmesiden. På få sekunder får du overblik over, hvor
du ligger lønmæssigt.
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64.000 KRONER TIL JEANETT

Da Jeanett Aastradsen var elev, fik hun ikke
de goder i overenskomsten, som hun havde
ret til.

7/
PENSIONIST I 2015? - SIG TIL, HVIS
DU VIL HAVE HK/PRIVATBLADET

/32

16 /
EN BLØD START

Når du går på pension, får du ikke HK/Privatbladet, medmindre du giver besked om det.

Stressramte har brug for ro og pauser - også
efter at være vendt tilbage på arbejdspladsen efter en sygemelding.
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HK’S NYE LØNSTATISTIK

21 /
MUSIK OG TEATER MED HK

12 /
DET VAR RART AT BLIVE PAKKET
LIDT IND

24 /
ELEV, HER ER DINE RETTIGHEDER!

I HK’s nye lønstatistik-værktøj vælger du
selv, hvor mange detaljer du vil have med.

Det lykkedes Birgitte Marcussen at komme
tilbage til arbejdspladsen igen efter stress.

HK Medlemsfordele har en del gode tilbud
klar, blandt andet til musik og teater.

LEDER + STRIBE / 5

KRYDSORD + SUDOKU / 23
BREVKASSE / 30
KORT & GODT / 36
DET SKER I DIN AFDELING / 40

VIDEREUDDAN DIG!

Gør som hvert 4. medlem: Videreuddan dig.
Du kommer til at tjene mere, mens risikoen
for at blive arbejdsløs falder.

29 /
NU FÅR DU ENDNU FLERE
GRATIS KURSER

2015 byder på nye faglige arrangementer
om dit fag og daglige arbejde.

39 /
LEJ ET FERIEHUS PÅ SAMSØ

Vil du leje sommerhus på Samsø, er det nu,
du skal bestemme dig. Vi trækker lod blandt
de indsendte ferieønsker i uge 8.

⁄⁄ En stressramt kan

NYHEDER / 4 + 6

MÅNEDENS GREJ / 22

at

Tre principielle retssager fastslår elevers
rettigheder til overenskomstgoder som
pension, fritvalgskonto og feriefridage.
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have brug for, at andre
hjælper med at lave
en plan, holde over
blikket og afgrænse
opgaverne.

Psykolog Louise Meldgaard Bruun

KIMS KLUMME / 43
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DISCO KAN GIVE
DIG HØJERE LØN

FÆRRE UNGE
FÅR FRITIDSJOB

⁄⁄ Det er et

Fra den 1. januar kan du bruge DISCO til
at få flere penge ind på lønkontoen hver
måned - endda uden at lege John Travolta
på dansegulvet
SOM NOGET HELT NYT får du

nemlig ret til at få oplyst din
DISCO-kode (arbejdsfunktionskode) fra din arbejdsgiver. Det
betyder, at du kan se chefen i
kortene, når han indberetter din
løn og dine arbejdsfunktioner til
Danmarks Statistik.
- Når du kender din
DISCO-kode, kan du slå op i din
lønstatistik og finde den løn, der
passer præcis til dit job. Så kan
du se, om du er godt lønnet i
forhold til andre med samme arbejde, eller om du skal slå hårdt i
bordet til næste lønforhandling,
siger Marianne Vind, næstformand for HK/Privat.
- Du kan også se, om du har
den rigtige DISCO-kode. Hvis
den er forkert, bliver lønnen
ganske givet også forkert. Det
kan koste dig mange penge,
forklarer hun.

Alle virksomheder, som
indberetter DISCO-koder
på deres medarbejdere, skal
oplyse koden til de ansatte, der
beder om det, fra 2015. Det er
en konsekvens af en ændring i
ligelønsloven, og det er et godt
værktøj til at bekæmpe uligelønnen mellem kvinder og mænd.
- Mange arbejdsgivere kan
få et problem med at forklare,
hvorfor Per og Poul får markant
mere i løn end Berit og Birgitte,
når de laver det samme arbejde.
Det optimale ville være, at
DISCO-koden skulle stå på ansættelseskontrakten, men den
nye ret gør løndannelsen mere
gennemskuelig, siger Marianne
Vind. ⁄⁄
Af Anders Høj Eggers

HVAD ER EN DISCO-KODE?
DISCO-koden beskriver den
enkelte medarbejders arbejdsfunktion. Koden er ikke en
titel, stillingsbetegnelse eller
uddannelse, men fortæller, hvad
opgaverne i ens job er. Man kan
enten have uddannet sig eller
have oparbejdet erfaring for at
kunne løse det job, som udgøres
af en DISCO-kode.
Alle virksomheder med
over 10 ansatte indberetter
DISCO-koder, mens virksomheder med under 10 ansatte i visse
tilfælde gør det - blandt andet
hvis de er medlem af en arbejdsgiverforening under Dansk
Arbejdsgiverforening.
Er du i tvivl, om du har en
DISCO-kode, kan du spørge din
arbejdsgiver eller kontakte din
lokale HK-afdeling.

problem. Det
er sundt at få
en forsmag på
arbejdslivet,
inden man bliver
kastet ud i det,
og der er mange
gode værdier i et
fritidsjob: Man
lærer at levere
noget, at stå til
ansvar og indgå
i et fællesskab
med kolleger.
Ungdomskonsulent i LO
Kasper Sand Kjær til avisen.dk

Telefonnumre til HK
Hovednummer
70 11 45 45
HK’s a-kasse
70 10 67 89
Direkte numre:
HK Hovedstaden
It, medie & Industri
33 30 29 45
HK Hovedstaden
Service
33 30 29 55
service@hk.dk
www.hkservice.dk
Bornholm
56 95 06 08

22.380
har sendt deres tal
ind til HK/Privats
lønstatistik
4 /

ÅRETS LØNSTATISTIK KLAR TIL BRUG
⁄ Et medlem af HK/Privat tjener gennemsnitligt
32.352 kroner om måneden. Det viser HK’s
årlige lønstatistik, der er klar til brug forud for din
eller jeres lønforhandling.
Vi skriver mere om din og dine kollegers lønudvikling i de kommende numre af HK/Privatbladet.
Du kan læse meget mere om de mange oplysninger,
du kan trække ud af lønstatistikken, på side 8-11.

HK Trafik & Jernbane
33 30 43 00
HK Post & Kommunikation
33 30 45 00
Husk at rette dine oplysninger på MitHK, hvis du
flytter, får nyt job, arbejdsplads, mailadresse eller
telefonnummer. Det gør du
ved at gå på hk.dk og logge
ind på MitHK. Derefter
går du i ”Min profil” og
opdaterer der.

MARKED FOR KØB
OG SALG AF ARBEJDSKRAFT
Udtrykket skal nemlig tages helt bogstaveligt - et marked for køb og salg af menneskelig arbejdskraft.
På dette marked er der nogle grundlæggende mekanismer, som styrer priserne - på samme måde som på alle andre
markeder. Først og fremmest er prisen
styret af udbud og efterspørgsel. Stiger
udbuddet, og/eller falder efterspørgslen,
så tenderer prisen til at falde. Er det omvendte tilfældet, altså at efterspørgslen
stiger, og/eller udbuddet falder, så vil priserne stige.
Heldigvis er det ikke markedskræfterne alene, der styrer løndannelsen.
Prisfastsættelsen (løndannelsen) er reguleret af funktionærlov, overenskomster og
lønmodtagernes evne til at optræde kollektivt og til at vedligeholde og forbedre
arbejdskraftens kvalitet gennem efter- og
videreuddannelse. Lønforhandlingerne
foregår lokalt på de enkelte virksomheder. Enten mellem den enkelte medarbejder og virksomheden eller mellem alle
- eller grupper af - medarbejdere og virksomheden. Statistikken afslører, at det er
den sidste form, der kaster mest af sig.
En af HK/Privats vigtigste opgaver er
at stille de bedst mulige værktøjer til understøttelse af de lokale forhandlinger til
rådighed. Vigtigst er overenskomsterne
og deres lønbestemmelser. Hertil kommer HK/Privats lønstatistik. Vi bruger
hvert år en del kræfter på at indsamle
medlemmernes lønoplysninger. Vi kan
glæde os over, at en stigende andel af
medlemmerne også bidrager til lønstati-

LEDER

stikken. Jo flere der bidrager, desto større
vægt kan vi tillægge statistikkens oplysninger.
Lønstatistik 2014 ligger klar nu på
MitHK - og den er blevet meget, meget
nemmere at bruge som værktøj til lønforhandlingen. Her kan man på et øjeblik
sætte sin egen løn i forhold til den respektive branche, region, ansvarsniveau, anciennitet og meget mere. Det kan du læse
meget mere om på side 8-11, hvor det nye
lønværktøj bliver præsenteret.
Derudover kan alle medlemmer ved at
henvende sig til arbejdspladsens kontaktperson i deres HK-afdeling få en ”håndholdt” vejledning til lønforhandlingen.
Ingenting kommer af ingenting - kun
lommeuld! Lige sådan med løn, lønforhandlinger og lønstigninger. Hvis vi ikke
som lønmodtagere tager initiativet, sammenkalder kollegerne, arrangerer forhandlingen og præsenterer vores leder og
arbejdsgiver for de gode argumenter og
de relevante tal fra statistikken, sker der
ingenting.
Så på med vanten!

Foto Lisbeth Holten

ARBEJDSMARKED - smag engang på ordet!
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LÆS MERE SIDE 8-11

A F SIM O N TØGERN,
FO R M A ND F OR
HK/P R IVAT

facebook.com/simontoegern
@simontoegern
simon.toegern@hk.dk
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Som du nok allerede har bemærket, har HK/Privatbladet fået nyt udseende. Bladet har fået en total
makeover visuelt og er trykt på nyt papir.
Indholdsmæssigt skriver vi stadig mest om alt
det, vi plejer: løn- og arbejdsvilkår, overenskomster, arbejdsmiljø, uddannelse, arbejdsmarked
samt faglige sager, love og regler, der vedrører dit
arbejdsliv.
Som noget nyt laver vi i hvert nummer to sider
med et udvalg af forskellige arrangementer, der
foregår i din afdeling. Opslaget ligger på side 4041.
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HVER 5. MANGLER
TILLID TIL LEDELSEN
⁄ Stoler du på ledelsen, når de melder ud, at den nye strategiplan ikke
er en spareøvelse? Og har du tillid
til, at direktionens beslutninger er de
rigtige for firmaet? Hvis svarene på
de spørgsmål er nej, er du bestemt
ikke alene.
Hver femte stoler nemlig i mindre
grad eller slet ikke på, at ledelsen
træffer rigtige beslutninger og kommer med troværdige udmeldinger.
Det viser en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.588 medlemmer af
HK/Privat, som Epinion har lavet. ⁄⁄

6.000
KR.
om året kan du trække
fra i skat for dit
fagforeningskontingent
fra 2015.
6 /
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God læselyst!
Redaktionen

Gå til
generalforsamling
i din afdeling
⁄ Der er mange gode grunde til at møde op til
generalforsamling i din afdeling. I år er en af dem, at
der skal vælges delegerede til HK/Privats kongres,
der er din fagforenings højeste myndighed. Det er
kongressen, der lægger de store linjer for de næste
fire års arbejde. Så kom og få indflydelse! HK/Privats
kongres finder sted 1.-3. november 2015. Generalforsamlingen i din HK-afdeling finder sted i februar
og marts. Nogle af generalforsamlingerne er omtalt
på opslaget ”Det sker i din afdeling” på side 40-41.
Hvis din ikke er med, kan du få datoen i din afdeling
eller finde den på din HK-afdelings hjemmeside. ⁄⁄

HUSK DIT EKSTRA SKATTEFRADRAG
⁄ Fra nytår er fradraget for medlemskab af fagforeninger hævet fra 3.000 kr. til 6.000 kr. om
året. Det giver en årlig gevinst på mellem 600 og
700 kr., når man er fuldtidsmedlem af HK. Du kan
sikre dig pengene løbende i 2015 ved at registrere
fradraget på din forskudsopgørelse. Det forhøjede
fradrag blev en del af finansloven for 2015, som er
aftalt mellem regeringen, Enhedslisten og SF. ⁄⁄

PRIVAT I PRESSEN
HK SYDJYLLAND:
VALGKAMPEN SKAL
HANDLE OM DAGPENGE
Står det til HK i Sydjylland, så
skal den kommende valgkamp
handle om dagpenge. Medlemmerne hos HK Sydjylland er ikke
i tvivl om, at det er trygheden på
arbejdsmarkedet og dagpengespørgsmålet, der fylder mest.
- Der er en stor utryghed,
som handler om, hvad sker der,
hvis jeg bliver ledig i morgen.
Altså det er så markant, at jeg
bliver helt rystet, fortæller formand for HK/Privat i Sydjylland
Henny Fiskbæk til DR Syd.
RÅBENDE CHEFER
PÅ METROBYGGERIET
Historierne om vold og trusler
på metrobyggeriet i København står ikke alene, skriver
tv2.dk. Steen Bonde Jensen,
faglig sekretær i HK It, medie
og industri, kender til en del
medarbejdere på entreprenøren CMT’s hovedkontor, der
har oplevet råbende chefer, der
stiller urealistiske krav.
- Det er jo organisationen
som helhed, der er syg. Ellers
ville de jo slå ned på det her,
men det er ikke synligt, at de har
gjort det, siger han.

OGSÅ FOR FÅ PRAKTIK
PLADSER TIL LABORANTER
Der mangler praktikpladser på
alle områder, også på laborantuddannelsen. Det skriver HK-tillidsrepræsentant Peder Blom i
et læserbrev i Jyllands-Posten.
Antallet af praktikpladser har
været stabilt de seneste fem år,
mens antallet af studiepladser
på laborantskolerne er steget.
Hvis det ikke lykkes at finde en
praktikplads, er uddannelsen
spildt. Virksomhederne bør tage
et socialt ansvar og tage flere
elever ind, opfordrer han.

/

DEBAT

ER VI STADIG
STOLTE AF TIVOLI?
/ VIDSTE DU, AT Tivoli nægtede
deres medarbejdere helligdagsbetaling juleaftensdag og nytårsaftensdag i det forgangne år?
Mange vidste det ikke. En
kollega og jeg brugte derfor en
lørdag eftermiddag og aften i
december 2014 på at fortælle
Tivolis gæster, at det desværre
er den sørgelige sandhed. Alle
lysene strålede om kap i vintermørket, og der duftede lifligt af
brændte mandler og gløgg.
Vi fik positive reaktioner af
mange. En ung mand mente dog
ikke, at det var noget, han havde

lyst til at spilde sin lørdag aften
på at høre om. Men betyder
det, at vi ikke skal forholde os til
virkeligheden og hinanden?
Tivoli har overenskomst med
HK, men helligdagsbetaling er
ikke en del af den. Grunden er,
at Tivoli først i de seneste 5 år
har haft åbent juleaftensdag. I
2014 var årets sidste dag så også
blevet en dag, hvor alle vi, der
har fri, kan vælge at forlyste os i
Georg Carstensens gamle have.
Tivolis direktør og bestyrelse
mener ikke, at helligdagsbetaling er påkrævet. Bestyrelsen

har i stedet valgt at give Lars
Liebst en lønforhøjelse på 1,3
millioner for året 2013. En indskrivelse af helligdagsbetaling til
alle HK-medarbejdere i parken
vil koste 30.000 kroner pr. år.
Hvis du spørger en udlænding, hvad der kendetegner
Danmark, vil Tivoli være på top
3-listen på alle besvarelser.
Men jeg spørger bare: Er vi
stadig stolte af Tivoli?
Med venlig hilsen
Inge Thomsen,
tillidsrepræsentant for HK’erne
i Call Me

Debatindlæg må maksimalt
fylde 2.500 tegn, og redaktionen forbeholder sig ret til
at redigere teksten. Send dit
indlæg på mail til:
redaktionen-privat@hk.dk
Deadline til næste nummer er
mandag 2. februar.

PENSIONIST I 2015?
- SIG TIL, HVIS DU VIL HAVE HK/PRIVATBLADET

Når du går på pension, bliver du automatisk slettet fra listen over modtagere af HK/Privatbladet medmindre du har givet besked om det modsatte. Går du på alders- eller førtidspension i år, kan
du allerede nu give HK en melding, hvis du gerne vil have HK/Privatbladet fremover. Du kan sende
en mail til anitta.winther.mikkelsen@hk.dk eller indsende kuponen på denne side
NB! Hvis du på nuværende tidspunkt er alders- eller førtidspensionist og allerede har tilmeldt dig bladene, skal du intet foretage dig.

JEG ØNSKER FORTSAT AT MODTAGE HK/PRIVATBLADET
Jeg bliver alders/førtidspensionist pr.

(dag/måned/år)

Navn:
Adresse:
Postnummer og by:

Cpr-nummer:

Kuponen indsendes til: HK/Privat,
att. Anitta Winther Mikkelsen, Weidekampsgade 8, 2300 København S. Mærk kuverten ”Bladtilmelding”.

HK⁄PRIVATBL AD ET Nº 1 2 01 5
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Nu kan du se den spritnye lønstatistik
for HK/Privats medlemmer i et helt
nyt og interaktivt design på MitHK
på HK's hjemmeside. På få sekunder
får du overblik over, hvor du ligger
lønmæssigt
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DIT NYE
VÆRKTØJ
TIL AT FÅ
MERE I
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jener du mere eller mindre end
de HK/Privat-medlemmer, som har
et job lig dit eget? Hvordan er dit
lønniveau sammenlignet med andre
i dit geografiske område? Og på hvilke
arbejdspladser inden for din branche
kan du få den største løncheck?
Alt det og meget mere kan du få svar
på i HK’s helt nye lønstatistik, som er
udregnet på tal indsamlet i efteråret
2014.
42 procent af HK/Privats medlemmer
i ordinært job har bidraget med
oplysninger om deres lønforhold, så
tallene er meget sikre.
Det er blevet meget nemmere og
mere overskueligt at bruge HK’s
lønstatistik. Den har nemlig fået en
heftig indholdsmæssig og grafisk
opgradering i forhold til tidligere år.
Blot ved at indtaste oplysninger om
din arbejdssituation, kan du derfor få
en fuld lønrapport med detaljerede
oplysninger om, hvor dit lønniveau
burde ligge.

HK⁄PRIVATBL AD ET Nº 1 2 01 5
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SÅ MEGET
KAN DU SØGE
PÅ I DEN NYE
		 STATISTIK
I HK’s nye lønstatistik-værktøj vælger du selv, hvor mange
detaljer du vil have med. Du kan nøjes med din stillingsbetegnelse og løn. For at få endnu mere præcise resultater
kan du supplere med din anciennitet, branche, region, antal
timer, arbejdsplads og ansvarsniveau

TJEK DIT
LØNNIVEAU

SE DIN
LØNUDVIKLING

Ligger du over eller under
gennemsnittet i forhold til de
informationer, du har givet?
Det er det første, du får svar
på her. På en tidslinje kan du
desuden se, inden for hvilket løninterval de midterste
50 procent af alle dem, som
har givet samme informationer som du, ligger inden for.
25 procent ligger lavere end
dette interval, mens 25 procent ligger over dette løninterval. Tryk ”Se fuld lønrapport”
for at få mere detaljerede oplysninger.

Lønstatistikken er beregnet på tal indsamlet i oktober
2014. Men hvad bør du tjene
i dag i forhold til prisstigningerne i Danmark? Og hvad
med i 2015? Lønprognosen
beregner, hvad din løn bør
være i løbet af det næste års
tid, hvis du skal have mulighed for at lægge lige så mange
varer i din indkøbskurv, som
du hidtil har gjort. Prognosen bliver opdateret fire gange
om året.

10 / A F J E S P E R P E D E RSEN / IL LUST R ATIO N SIN E J ENSEN

FIND UD AF, HVOR TJEK LØNNEN I
FOLK SOM DIG
HELE LANDET
TJENER MEST
Er du bogholder? Jamen hvad
tjener bogholdere så i andre
virksomheder? Du kan se din
egen løn placeret på en graf
i sammenligning med de arbejdspladser, som aflønner
bogholdere bedst. Eller administrationssekretær, grafiker
eller noget helt fjerde, hvis det
er det, du har tastet ind som
din stilling. Måske er det her,
du skal søge hen ved et jobskifte?

Lønnen er gerne højere øst for
Storebælt end vest for. Inddelt
i regioner kan du se gennemsnitslønnen for din faggruppe
rundt om i Danmark.

SE
LEDERLØNNINGER
Har du ledelsesansvar eller
andet særligt ansvar, får du
formentlig mere i løn. Få et
overblik over, hvad gennemsnitslønnen for din faggruppe
er, alt efter hvilket ansvarsniveau de har.

SE, HVAD
ERFARING
BØR GIVE
Jo mere erfaring du har i dit
job, desto mere bør du også få
i løn. En graf viser den gennemsnitlige løn for HK-medlemmer opgjort efter deres
anciennitet.

SØG PÅ DIN
DISCO-KODE
Når du indtaster din stillingsbetegnelse i lønstatistikken, kan du vælge i stedet
at søge på din DISCO-kode
- hvis du har én. Det har du,
hvis du arbejder på en virksomhed med mere end 10
ansatte. De skal nemlig indberette løn og arbejdsfunktioner
(DISCO-kode) til Danmarks
Statistik. Virksomheder med
under 10 ansatte indberetter
også i nogle tilfælde lønstatistik - blandt andet hvis de er
medlem af en arbejdsgiverorganisation under DA. Siden
den 1. januar i år har du ret til
at få oplyst din DISCO-kode af
din arbejdsgiver.

NB!
Vær opmærksom på, at jo
mere specifik du er, desto
større er risikoen for, at der er
for få indberetninger fra medlemmer til, at lønstatistikken
kan udregne din rapport. Der
skal således være mindst fire
andre personer, der laver det
samme som du. I så fald må
du eventuelt prøve at fjerne
nogle af kriterierne.

SE EN VIDEOGUIDE
TIL DEN NYE
LØNSTATISTIK
Genvej på nettet:

FÅ SVAR PÅ, HVAD
HK KAN GØRE FOR
DIN KARRIERE
Nederst i lønrapporten kan
du klikke dig videre til mere
hjælp til at komme videre. Du
kan få råd til, hvordan du får
mere i løn: Hvad skal du gøre
før, under og efter en lønsamtale? Du kan desuden tage
HK’s onlinekursus ”Individuel lønforhandling”, som
klæder dig på til at tage ansvar og initiativ under samtalen. Endelig kan du tage et
karrietjek for at få svar på, om
du udnytter dine evner. Svar
på en række spørgsmål - så får
du svar på din mail og information om, hvad HK kan gøre
for din karriere.

BIT.LY/1FZ5Q2E
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STRESS
I HK/Privatbladet
nummer 9 begyndte vi
en artikelserie, hvor vi
belyste stress fra forskellige vinkler. Artiklerne i dette nummer
runder serien af.

Da BIRGITTE MARCUSSEN startede på arbejde igen efter stress,
blev hun pakket ind i vat og bomuld. Chefen tog styringen og
skærmede hende fra beslutninger, opgaver og faglige spørgsmål
fra kollegerne. Derfor lykkedes det at komme tilbage til
arbejdspladsen igen
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Det var rart at
blive pakket
lidt ind
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D

EN FØRSTE

dag, Birgitte Marcussen var
tilbage på sit arbejde efter seks
ugers sygemelding med stress,
var hun der i en time. Hun nåede kun lige at hilse på kollegerne og åbne sin computer
for at slette forældede mails.
Og så var det hjem igen.
- Jeg skulle ikke sætte mig
ned og lave en masse. Jeg
skulle bare komme og fornemme, hvordan det føltes i
maven at være tilbage, fortæller Birgitte Marcussen, der
hele tiden var på vagt over for
stress-signaler som snurren i
maven, rysteture og gråd.
Efter en time kom chefen
og prikkede hende på skulderen og sagde: ”Du skal hjem
nu.”
- Det var lidt mærkeligt,
men jeg kunne også godt selv
mærke, at det nok var meget
godt, siger hun og erkender:
- Det var svært at komme
tilbage og se de andre have
travlt. Man vil rigtig gerne
hjælpe, men kan ikke …
Gennem et halvt år havde
Birgitte Marcussens arbejdsplads, Domea, der admini-
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strerer almene boliger, været
gennem større omstruktureringer. Opgaver og arbejdsområder skulle flyttes, og
medarbejdere blev sygemeldt
eller sagde op. Imens løb hun
og de tilbageværende kolleger
stærkere for at nå de opgaver,
som andre efterlod. Bunkerne
bare voksede og voksede, i
takt med at arbejdsdagene
blev længere, og depoterne
blev fyldt op med cola og hele
plader Marabou chokolade.
- Men til sidst måtte jeg
smide håndklædet i ringen,
fortæller Birgitte Marcussen, som knoklede under det
hårde pres fra januar til sommerferien i 2013.
- Pludselig mærkede jeg
efter, og så brasede jeg sammen. En morgen efter min ferie kunne jeg bare ikke tage
på arbejde. Jeg kunne simpelthen ikke overskue det.
Bare det at stå op og komme i
tøjet, det kunne jeg ikke. Jeg
ville bare være i fred.

ØVELSE I AT SIGE NEJ
Efter omkring seks uger med
ro, lange gåture, psykologhjælp og samtaler med sin
læge tog Birgitte Marcussen
en beslutning om at prøve at
køre forbi kontoret. Bare for at
se, hvordan det ville gå.
- Jeg skulle lige sidde ude
på parkeringspladsen og tage
mod til mig, før jeg gik ind ad
døren. Men da jeg først kom
ind, blev jeg taget godt imod
af kollegerne. Jeg fik snakket
med min chef om, at jeg godt
kunne tænke mig at starte op
igen. Men det måtte jeg kun,
hvis psykologen sagde, at det
var okay, fik jeg at vide af min
chef.
Den første dag tilbage på
arbejdspladsen var hun der en
time. Resten af ugen fik hun
lov at være der to timer. Men

stadig ikke som en del af bemandingen.
- Der blev lavet en aftale
om, at de andre i afdelingen
gerne måtte komme hen til
mig og spørge, hvordan jeg
havde det. Men de måtte ikke
spørge om arbejde. Hvis de
havde spørgsmål om noget
fagligt, skulle det gå igennem
min teamleder for at undgå
for mange bunker på mit
bord, siger hun og erkender:
- Det er skide svært at sige
nej. Jeg ville gerne vise, at jeg
var den samme som før. Men
det var jeg ikke. Jeg kan stadig godt komme til at gøre det
i dag - sige ja til noget og bagefter mærke, at her skulle jeg
nok have sagt nej. Det er noget, man skal øve sig på. For
eksempel at sige: Ja, jeg kan
godt gøre det her, men det bliver ikke lige nu.

ANDRE TOG
BESLUTNINGERNE
Birgitte Marcussen er overbevist om, at grunden til, at det
lykkedes for hende at komme
så relativt gnidningsløst tilbage på arbejde igen, er, at
andre tog beslutningerne for
hende. At chefen skærmede
hende fra kolleger, opgaver og
ikke mindst hendes egne krav
til sig selv.
- Det var faktisk rigtig rart
at blive pakket lidt ind i vat.
Min chef tog styringen. Alt
var besluttet. Jeg skulle ikke
tage stilling og sætte grænser.
Når man har det sådan, som
jeg havde det, kan det være
svært bare at beslutte, hvilken
bluse man skal have på, forklarer hun.
Efter aftale med lægen
og psykologen fik hun gradvist lov at gå op i tid med en
time mere om dagen hver uge.
Hver fredag talte hun og chefen om, hvordan det var gået,

og hvordan det skulle være
ugen efter.
- Jeg var meget træt, når
jeg kom hjem. Jeg skulle hele
tiden mærke efter, hvordan
føltes det her lige nu. Jeg var
blevet enormt følsom over for
støj, og derfor blev jeg hele tiden nødt til at mærke efter: Er
det for meget nu? Er jeg nødt
til at tage en pause?
Samtidig var hun slet ikke
oppe på den samme mængde
opgaver som kollegerne i kundeserviceafdelingen, hvor
der både foregik administration og blev taget telefoner fra
boligadministrationens lejere. Hun fik kun en opgave
ad gangen. Efterhånden som
hun kom op i tid, fik hun lov
at prøve at logge sig ind på telefongruppen og tage imod opkald. Men i længden gik det
ikke. Ligesom det ikke lykkedes at springe fra en arbejdsdag på seks timer til en hel
dag til klokken 16.

ET HÅRDT SLAG
- Det gik rigtig godt i starten,
men efter en uge kunne jeg
ikke klare det mere, siger hun
og forsøger at forklare:
- Jeg havde meget store
problemer med støjen i kundeservice, hvor der sidder
mange mennesker, og telefonerne bimler og bamler hele
tiden. Jeg kunne ikke lukke
støjen ude. Jeg begyndte at få
de fysiske reaktioner igen - jeg
rystede og følte generelt fysisk ubehag. Så jeg
måtte
gå til-

⁄⁄ Min chef

tog styringen.
Alt var
besluttet. Jeg
skulle ikke
tage stilling
og sætte
grænser.

bage til min chef og sige, at
det her var nok ikke den bedste beslutning, fortæller Birgitte Marcussen, som blev
nødt til at træde nogle skridt
baglæns til en sekstimers arbejdsdag.
Samtidig måtte hun gøre
sig en svær erkendelse, da
chefen sagde: ”Det er ikke,
fordi jeg vil af med dig. Jeg vil
gerne beholde dig. Men jeg
synes, du skal gøre dig den
tanke, om du er det rigtige
sted …”
- Det var et mega hårdt
slag. Men da jeg kørte hjem,
faldt mine skuldre fem centimeter. Hun havde jo ret. Jeg
kunne rigtig godt lide arbejdsopgaverne, men al den støj

kunne jeg ikke have.
Birgitte Marcussens afdelingschef tilbød at lede efter
et andet job til hende i organisationen. I mellemtiden blev
hun flyttet fra kundeserviceafdelingen til et roligt område
på en anden etage. Og i efteråret blev hun omplaceret til et
servicecenter i en mindre lokalafdeling med kun to andre
kolleger.
- Det var rigtig rart. Når
man har været nede med
stress, så har man bare tit og
ofte begrænsninger. Det kan
være hukommelsen, at man
ikke kan tåle støj eller bare
ikke er så hurtig som før. Og
det bliver man nødt til at tage
hensyn til. ⁄⁄

FOR BIRGITTE
MARCUSSEN
VAR DET VIGTIGT ...
⁄ at trappe langsomt op i
arbejdstid. Første uge var
arbejdsdagen på en-to timer.
Næste uge var hun tre timer
på arbejde. Arbejdsdagen
blev øget med en time hver
uge.
⁄ at have en klar og konkret
aftale med chefen om plan
for arbejdstid og opgaver.
⁄ at have begrænsede og
afgrænsede arbejdsopgaver.
⁄ at blive skærmet fra krav
og faglige spørgsmål fra
kolleger.
⁄ at have løbende samtaler
med læge, psykolog og chef,
også efter opstart på arbejdet igen.

⁄ 15

En
blød
start
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TILBAGE TIL JOBBET EFTER STRESS
Stressramte har brug for ro og pauser - også efter at være vendt tilbage på
arbejdspladsen efter en sygemelding. Påvirkningerne i hjernen efter stress
er nemlig så store og langvarige, at det kræver tid, træning og tålmodighed at
komme til at fungere normalt igen. Men prognosen er god, hvis der bliver taget
de rigtige hensyn
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VI HAR TALT MED

MALENE FRIIS ANDERSEN,

psykolog og postdoc hos
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
(NFA). Har netop skrevet
ph.d.-afhandling om
langtidssygemeldte med
stress eller depression.
Forfatter til antologien
”Nye perspektiver på
stress i arbejdslivet”.

LOUISE MELDGAARD BRUUN,

psykolog på Ambulatorium for mani og depression ved Aarhus Universitetshospital, Risskov. Har
skrevet bogen ”Saml tankerne” for Psykiatrifonden
om at håndtere kognitive
vanskeligheder.

PIA HARTVIG,

arbejdsmiljøvejleder i HK
Østjylland. Siden 2008
har hun rådgivet stressramte HK’ere.

HEIDI LISETTE BILLE, arbejdsmiljøkonsulent i HK/
Privat. Har deltaget i
redaktionen af BAR Kontors nye arbejdshæfte om
at forebygge stress, ”Tag
hånd om stressen”.
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H

ALVDELEN af
alle stressramte får problemer
med at huske, koncentrere
sig og holde overblik, viser en
undersøgelse fra Psykiatrifonden. For mange fortsætter
problemerne, længe efter at
stress-symptomerne er væk.
Det er bare rigtig svært at opdage for alle andre, både i familien og på arbejdspladsen
- og ofte også for den stressramte selv.
- Kognitive vanskeligheder er noget af det, der kan
gøre det svært at vende tilbage til arbejdet. Måske føler
man sig følelsesmæssigt klar,
men evnen til at koncentrere
sig, multitaske, holde overblik og mange bolde i luften
er ikke stabiliseret. Problemet er, at det kan give urealistiske forventninger til, hvad
den stressramte kan klare, siger Louise Meldgaard Bruun,
der er psykolog på Ambulatorium for mani og depression
ved Aarhus Universitetshospital, Risskov.
Hun har mange års erfaring med at arbejde med de
kognitive vanskeligheder, der
knytter sig til stress, angst og
depression.
- I yderste konsekvens kan
det betyde tilbagefald, hvis
man skruer op på 100 procent
for hurtigt. Men det kan også
give konflikter på arbejdspladsen, hvis alle har en forventning om, at en kollega,

der har været syg, nu er rask
og tilbage på fuld styrke, siger
psykologen.
Hun har ligeledes skrevet
bogen ”Saml tankerne” for
Psykiatrifonden om at håndtere kognitive vanskeligheder.
Udfordringen er, at kognitive
vanskeligheder er usynlige.
- Ingen kan se, at man har
store vanskeligheder med at
huske. At man har problemer
med at holde opmærksomheden på tv-programmer, samtaler eller huske, hvad man

lige har læst i en bog. Mange
får problemer med at skabe
sig overblik over en arbejdsopgave og at tilrettelægge arbejdet, siger hun og fortæller, at
frygten for demens og frustrationer over, at man ikke kan
tage sig sammen, ikke er ualmindelige.
- Men det svarer til at ville
løbe en tur på et brækket ben.
Et brækket ben får man gips
på og skal holde i ro. Det bliver bedre, men det kræver, at
man får den rette restitution.

⁄⁄ Det er desværre de

færreste steder, hvor
arbejdspladsen formår
at tage folk tilbage og
tage hensyn og have
tålmodighed.

Arbejdsmiljøvejleder i HK Pia Hartvig

Det er faktisk det samme efter
stress. Da har hjernen også
været overbelastet i en lang
periode, og det kræver altså ro
og langsom tilbagevenden, understreger psykologen og anbefaler:
- Derfor kan en stressramt
have brug for, at andre hjælper med at lave en plan, holde
overblikket og afgrænse opgaverne. Rutiner er rigtig god
medicin, men de kan være
vanskelige at etablere selv,
når man er ramt af kognitive
vanskeligheder.

MANGEL PÅ TID
OG TÅLMODIGHED
Det store problem er bare,
at mange steder er der hverken tid eller tålmodighed til at
lade folk vende langsomt tilbage med begrænsede opgaver.
- Det er der ikke særlig meget plads til i det moderne arbejdsliv. Buen er spændt i
forhold til effektivitet, og det
gør det sværere at lave en rehabiliteringsplan, konstaterer
Louise Meldgaard Bruun.
Samme erfaring har Pia
Hartvig, der er arbejdsmiljøvejleder i HK Østjylland.
Siden 2008 har hun rådgivet stressramte HK’ere. Det
er hendes oplevelse, at mens
stress dengang var noget, der
fik folk til at overveje deres situation og finde nyt arbejde,
så er mange mere pressede til
at blive i deres job i dag, hvor
hun også møder mænd, der
ender på lykkepiller og psykiatrisk skadestue.
- Nogle har kørt sådan et

eller to år. De er rigtig langt
nede og kommer sjældent tilbage på arbejdspladsen igen,
siger Pia Hartvig, der vurderer, at det i det hele taget er
blevet sværere at vende tilbage
som stressramt.
Samme erfaring har HK/
Privats arbejdsmiljøkonsulent
Heidi Lisette Bille, som derfor gentager fagforeningens
mantra om, at forebyggelse er
den allervigtigste faktor i forhold til at komme stress til livs
og undgå udbrændte medarbejdere, som aldrig vender tilbage til deres job.
- Der er så meget vundet
ved det for alle parter. Ofte
går det først op for folk, hvor
dyrt det er, og hvor svært det
er at komme tilbage, når skaden er sket. Men man behøver
ikke at vente på, at ens medarbejdere går ned med stress,
før man tager forebyggelsen
alvorligt. Desværre er det typisk der, man ser den største
motivationsfaktor til at finde
ud af, hvad det så er, vi skal
gøre, siger Heidi Lisette Bille.
Desværre halter det i det
hele taget med motivation,
ifølge arbejdsmiljøvejleder Pia
Hartvig:
- Dengang det var sværere
at få arbejdskraft, var der en
motivation til at få folk tilbage.
I dag søger man bare en anden. En, der er robust. Det
er desværre de færreste steder, hvor arbejdspladsen formår at tage folk tilbage og tage
hensyn og have tålmodighed,
siger hun ærgerligt og nuancerer billedet lidt:
- Det er sværere at få chan-

MENTALE
FØLGEVIRKNINGER
EFTER STRESS
⁄ FUNKTIONSNEDSÆTTELSE er en
naturlig følgevirkning af mentale
helbredsproblemer som fx stress
og deraf følgende depression
eller angst. Det kan dreje sig om:
⁄ KOGNITIVE FUNKTIONER, som er
de tankeprocesser, der handler
om opmærksomhed, koncentration og problemløsning. Der kan
betyde midlertidig nedsættelse
af opmærksomhed og koncentration, som gør det vanskeligt
for medarbejderen at lave mange
opgaver på én gang og få et
tilstrækkeligt overblik over mange
informationer. Det kan også betyde vanskeligheder med at planlægge og gennemføre opgaver.
⁄ SOCIALE FUNKTIONER. Socialt
samvær kan opleves krævende.
Det betyder, at et job med mange
og skiftende samarbejdsrelationer
kan være særligt belastende for
personer med mentale helbredsproblemer som fx stress.
⁄ INITIATIV OG ENERGI. Sænket
energiniveau og manglende initiativ er normale følgevirkninger efter stress. Det er sjældent udtryk
for modvilje mod arbejdsopgaver,
men derimod for et behov for at
få tilpasset kravene i en periode. I
takt med, at funktionsevnen genvindes, kan kravene sættes op.
Kilde: Hvidbog om mentalt helbred,
sygefravær og tilbagevenden til arbejde, Det
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Få mere viden om kognitive vanskeligheder
på

www.psykiatrifonden.dk
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⁄⁄Er der ressourcer til at give støtte? Har lederen
luft i sin kalender til at give den nødvendige
opfølgning? Kollegerne skal også have den
fornødne plads til at give støtte, og det kan man
ikke forlange, hvis de er fyldt 110 procent op.

Psykolog Malene Friis Andersen

cen på de små arbejdspladser
end i de større virksomheder,
hvor der er mulighed for at omplacere folk eller lægge noget arbejde over til andre. Det kan
være svært, hvis man sidder som
bogholder hos en håndværksmester. Men der skal en ændring til,
når folk kommer tilbage, for at
det lykkes. Hvis de kommer tilbage til det samme, er det kun
et spørgsmål om tid, konstaterer
Pia Hartvig.

BEGRÆNSET STØTTE
Samme konklusion lyder fra Malene Friis Andersen, der er autoriseret psykolog og postdoc hos
Det Nationale Forskningscenter
for Arbejdsmiljø (NFA). Her har
hun netop indleveret sin ph.d.-afhandling, hvor hun har lavet
51 interview med langtidssygemeldte med stress eller depression. Desuden er hun forfatter til
antologien ”Nye perspektiver på
stress i arbejdslivet”, der udkom
i 2013.
- Forskningen viser, at når en
stressramt vender tilbage til arbejdspladsen, så er det vigtigt, at
der er støtte, og at der planlægges
en optrapning, forklarer hun.
- Men det, vi også ser, er, at
når folk vender tilbage, så er driften og produktionen på arbejdspladsen i fokus. Og det gør det
rigtigt vanskeligt fra de velmenende kolleger og ledere at yde
den støtte, konstaterer Malene
Friis Andersen.
- Typisk er kolleger tålmodige
et par måneder. Men det er ikke
kun et par måneder, man har
20 /

brug for støtte i form af nedsat arbejdstid eller begrænset arbejdsmængde som stressramt. Det
kan tage meget længere tid, forklarer forskeren, som synes, det
er ærgerligt for alle, at der er så
stort et gap mellem intention og
implementering af de tit velmenende tilbage-til-arbejdet-planer.
- For selvfølgelig kan folk med
stress komme tilbage til arbejdet igen. Der er faktisk ret god
prognose i forhold til sygemeldte
med andre helbredsproblemer.
Men forskningen viser også, at
der er en gensygemelding på
over 20 procent hos medarbejdere med mentale helbredsproblemer som stress. Så vi behøver
ikke at hive den store lommeregner frem for at se, at den rigtige
støtte og indslusning kan betale
sig, fastslår stressforskeren og
anbefaler:
- Som organisation skal man
starte med at se det her som noget, der ikke bare handler om
den sygemeldte, men også om
den afdeling og den leder, den sygemeldte skal tilbage til. Er der
ressourcer til at give støtte? Har
lederen luft i sin kalender til at
give den nødvendige opfølgning?
Kollegerne skal også have den
fornødne plads til at give støtte,
og det kan man ikke forlange,
hvis de er fyldt 110 procent op.
Vi er nødt til at gøre bæredygtig
tilbagevending til et organisatorisk anliggende på lige fod med
drift og produktion, understreger
Malene Friis Andersen. ⁄⁄

EN GOD INDSLUSNINGSPLAN

Et bud på en startplan er cirka 2-4
timers arbejde om dagen i 3-4 dage om
ugen. Herfra trappes op i tid og opgaver, efterhånden som du/den stressramte får det bedre og kan magte mere.

Hvis forløbet skal lykkes, er det vigtigt, at
⁄ I har aftalt, hvad der skal ske i de
timer, du er på arbejdspladsen.
⁄ det er aftalt hvilke konkrete opgaver
skal du varetage, og hvilke skal du
skånes for.
⁄ opgavemængden bliver tilpasset den
nedsatte tid.
⁄ tidspunkter med spidsbelastninger
undgås.
⁄ arbejdsdagen tilrettelægges med så
meget struktur og forudsigelighed
som muligt.
⁄ starte med rutineprægede opgaver.
⁄ undgå afbrydelser (fx eget kontor i
opstarten).
⁄ holde jævnlige evalueringssamtaler
med lederen, gerne en gang om ugen.
⁄ holde fast i en ugentlig fridag til
restitution.
På den måde skabes de bedste rammer for at undgå overbelastning igen.
Læs mere om opstart efter stress
”Efter stress? - om at komme tilbage til
arbejde efter stress”, Arbejdsmedicinsk Klinik
Regionshospitalet Herning. Find den på

www.amkherning.dk/stress

GODT MATERIALE OM
STRESSFOREBYGGELSEN

Find BAR Kontors nye arbejdshæfte om at forebygge stress,
”Tag hånd om stressen”, hurtigt på
nettet med denne genvej:
bit.ly/barkontorstress

Du kan også bestille den hos din
lokale HK-afdeling. Den har varenummer 4418057304.

MUSIK OG TEATER MED HK

Trine Pallesen
som Mylady i
De 3 Musketerer.

HK Medlemsfordele har en del gode tilbud klar til de kommende måneder.
Her er et udsnit af dem, der handler om musik og teater. Find alle fordelene
på hkmedlemsfordele.dk, hvor du også finder links til køb af billetter

SMILET ER DEN KORTESTE AFSTAND

Stykket er inspireret af artisten og humoristen Victor Borge. En
forestilling om musik med pianoet og sangen som omdrejningspunkt.
På scenen er Frank Thiel og Trine Gadeberg.
HVORNÅR: 20. januar til 1. februar. Onsdag til fredag kl. 20, lørdag
kl. 17 og søndag kl. 15
HVOR: TEATER V, Prøvehallen, Porcelænstorvet 4, 2500 Valby
PRIS: Fra 40 til 195 kr.

Jon Lange som
Kong Ludvig den
13. i De 3 Musketerer.

DE 3 MUSKETERER
Festlig og fængende 80’er rockmusical. Persongalleriet er kulørt og
genkendeligt i denne flabede og succesfulde opdatering af Dumas’
klassiske fægtedrama, hvor dueller udkæmpes med guitarer frem
for kårder, og hvor rockklassikere fra Kiss, Eurythmics, Twisted
Sister og Madonna driver den actionfyldte handling frem.
Oplev Kirsten Lehfeldt som musketer-kaptajnen Treville og Trine
Pallesen som en forførende, læderklædt Mylady.
HVOR OG HVORNÅR:

⁄ Østre Gasværk, København, onsdage og torsdage frem til 1.
februar
⁄ Værket, Randers, 14. februar kl. 19.30.
⁄ Musikteatret Holstebro, 19., 20. og 21. februar kl. 19.30.
⁄ Tinghallen, Viborg, 22. februar kl. 20.
⁄ Arena Nord, Frederikshavn, 25. februar kl. 20.
⁄ MCH, Herning Kongrescenter, 26. februar kl. 20.
⁄ Aalborg Kongres og Kulturcenter, 1. marts kl. 16 og 20.
⁄ Vejle Musikteater, 3. marts kl. 20 og 4. marts kl. 20.
⁄ Aarhus Musikhus, Aarhus 7. marts kl. 15 og 20.
Samt 8. marts kl. 15.
⁄ MusikTeatret Albertslund, Albertslund, 12 marts kl. 19.30.
PRIS: Som HK-medlem får du 20 % rabat på billetten.

JOHN & JOEL
Robin
Foto
borg

Skjold

HK Medlemsfordele har fået adgang til et begrænset antal billetter
til John & Joel – en rejse gennem 25 af de største Elton John- og
Billy Joel hits. Først til mølle …
På scenen er er det Broadway-stjernen Alvin Le Bass og Christoffer
Brodersen fra BaSix. I alt medvirker der otte af tidens mest velsyngende skuespillere og musikere i teaterkoncerten.
HVOR OG HVORNÅR: Glassalen i Tivoli, 7. marts kl. 19.30.
PRIS: Som HK-medlem får du 25 % rabat på billetten.

⁄ 21

/

MÅNEDENS GREJ
POST-IT®

PERSONLIG
HUSKESEDDEL

⁄⁄ Da først folk begyndte at

/ SPENCER SILVER fra firmaet 3M
stod i 1968 med en tilfældig opfindelse, han i flere år ikke anede,
hvad han skulle bruge til: en blanding, der klæbede ganske let, men
som man meget nemt kunne fjerne
igen. En ansat i samme firma, Art
Fry, havde et problem. Han sang
i kirkekor i sin fritid og var godt
træt af, at de små lapper papir, han
lagde i sin salmebog for at huske,
hvad de skulle
synge, hele
tiden faldt ud.
Således blev
en verdensomspændende sensation
skabt.

bruge Post-it® noter, var det
som at give dem marihuana.
Når først du er begyndt, kan du
ikke stoppe.”

Jack Wilkins, commercial tape markering director i 3M i
1970’erne, efter at medarbejderne i 3M selv begyndte at bruge
de gule lapper

/ 150 mennesker fik et spørgeskema. På de 50 var en Post-it®
klistret på med en besked om
at bruge et par minutter på at
besvare det - 76 procent svarede. 50 fik samme besked, bare
skrevet på skemaet - 48 procent
svarede. Og 50 fik bare skemaet kun 36 procent svarede. Når der
er en Post-it, mener folk i højere
grad, at de gør en personlig tjeneste, lød konklusionen.

GULE LAPPER TIL
COMPUTEREN

Hvem kan
undvære en
gul lap ?

POST-IT® NOTES KAN
KØBES I MERE END

150

LANDE

GUL VED
ET TILFÆLDE

/ Den karakteristiske gule (canary
yellow) farve blev valgt, fordi den havde
en god følelsesmæssig forbindelse til
brugeren, og fordi den var en fin kontrast til hvidt papir. Sagde 3M dengang.
Men sandheden er, at der ikke var
andre farver papir i laboratoriet, da de
arbejdede på at udvikle Post-it®.

Fyret på farvet papir
/ De små sedler har også
fundet plads i kulturen. Carrie fra tv-serien Sex and the
City blev i et afsnit droppet
af kæresten på en Post-it®.

EN LANG RÆKKE
IT-VIRKSOMHEDER
HAR UDVIKLET
SMÅ HUSKESEDLER
TIL DET DIGITALE
SKRIVEBORD. DEN
TIDLIGST KENDTE
ER HELT TILBAGE
FRA 1994 OG TIL
COMMODORE 64.
MENS DU I DAG
EKSEMPELVIS KAN
LÆGGE STICKY
NOTES PÅ DIT
SKRIVEBORD I
WINDOWS.

/// POST-IT® NOTENS HISTORIE////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1968

1974

1977

1978

1980

1984

/ Spencer Silver
fra 3M opfinder
ved en tilfældighed den svagt
klæbende lim

/ Art Fry, også
ansat i 3M, kommer med ideen til
at bruge limen til
bogmærker

/ Sedlerne bliver
lanceret under
navnet "Press ’n
Peel" i fire amerikanske byer uden
den store succes

/ 3M uddeler
gratis vareprøver i
staten Idaho - med
stor succes

/ Sedlerne er
tilbage i amerikanske butikker
- nu under navnet
”Post-it® Notes”

/ Post-it® noter
/ Post-it® bliver
bliver 3M’s bedst introduceret i Casælgende produkt nada og Europa
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1981

1997
/ 3M’s patent
løber ud - dog må
ingen andre kalde
det post-it® Notes
eller bruge den
særlige gule farve,
canary yellow.
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KRYDSORD & SUDOKU

DEN LETTE

Find løsningen på www.hk.dk/privat

HK har for nylig
ført og vundet tre
sager i Højesteret.
Dommene fastslår
elevers rettigheder til
overenskomstgoder
som pension,
fritvalgskonto og …
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elskov
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formode
fjerne is
oversættelse
20
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DEN SVÆRE

Sværhedsgrad: middel let

korrigerede

ens

koloni
_

joule

rundtosset

volt

tove

dreng

tegnebog

retning
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_
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kasket
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pige
tog

køretøj
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liter
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sløv
stand
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anonym
findes
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ramme

efter q

orden

Udfyld de tomme felter, således at alle tallene 1-9 forekommer i hver række og kolonne. Desuden skal hvert af
de ni kvadrater også indeholde tallene 1-9.

Sværhedsgrad: svær

del
pusler
forstad

vide
sølv
om s

ens
satsen

stiverne

Send krydsordsløsningen til
HK/Privatbladet
Weidekampsgade 8, 0900 København C
Mærk kuverten ”krydsord”, eller send en mail til
krydsord-privat@hk.dk. Mailen skal være forsynet
med løsningen samt navn og adresse. Løsningen skal
senest være os i hænde 2. februar 2015.

VINDERE AF KRYDS NUMMER 10, 2014

LØSNING AF KRYDS NUMMER 1, 2015

Gavekort på 200 kroner til Matas:
Annelise Lund Hansen, Krokusvej 21, 8620 Kjellerup

Kodeordet:

Gavekort på 150 kroner til Matas:
Else Rothmann, Peter Svinths Vej 16, 7442 Engesvang
Gavekort på 100 kroner til Matas:
Bent Nasser, Tjørnelyparken 68, 2670 Greve

Fornavn:
Efternavn:
Adresse:
Postnr.:
By:
Telefon:

KODEORDET VAR: METEOROLOGI
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ELEV,
HER ER DINE
RETTIGHEDER!
Tre principielle sager, som HK har ført i Højesteret i efteråret
sidste år, fastslår elevers rettigheder til overenskomstgoder
som pension, fritvalgskonto og feriefridage

VI HAR TALT MED

KLARA ELISABETH HOFFRITZ,

politisk juridisk konsulent
i HK/Privat, advokat

D

ET KAN godt
være, at din arbejdsgiver ikke
har tegnet overenskomst. Og
at dine kolleger dermed hverken har ret til pension, fritvalgskonto eller feriefridage.
Men hvis du er ansat som
elev på sådan en virksomhed, så har du altså ret til en
del af goderne. Som elev er
du nemlig dækket ind af erhvervsuddannelsesloven. Og
ifølge den skal elevens løn
”mindst udgøre den løn, der
er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet”.

LØN ER MERE END
GRUNDLØN
Det er der for så vidt intet nyt
i. Men henover sensomme24 / A F J E S P E R P E D E RSEN

ren og efteråret sidste år nedkom Højesteret med hele tre
principielle domme på sager,
som HK har ført for medlemmer. Tre domme, som
fastslog elevernes rettigheder
-og som støttede HK i opfattelsen af, hvordan loven skal
tolkes.
Et af de væsentligste
spørgsmål var; Hvad er løn?
Hvad tæller med i lovens lønbegreb? Er det kun grundlønnen? Eller skal det forstås
bredere?
Det skal forstås ganske
bredt, har HK hele tiden
ment. Og nu har Højesteret sagt god for den tolkning.
Tilbage i august sagde den
første af dommene, at pension er en del af lønnen. Og
tre måneder senere udvidede
retsstatens højeste instans i
den næste af dommene begrebet til også at indbefatte
fritvalgskonto og feriefridage.
- Vi har set alt for mange
arbejdsgivere uden overenskomst, som ikke har villet anerkende, at elever har
krav på andre goder end den
aftalte løn - som ofte ikke engang svarer til overenskomstens mindstesats for elever.
Men de her domme slår me-

get klart fast, at arbejdsgiverne ikke kan snige sig uden
om. Alle elever har krav på
pension, fritvalgskonto og feriefridage, hvis det følger af
overenskomsten på området,
siger Klara Hoffritz, der er advokat i HK/Privat.
For pensionen gælder i øvrigt, at en arbejdsgiver må betale elevens eget bidrag igen,
hvis det ikke løbende er tilbageholdt ved udbetalingen af
løn. I to af dommene kom arbejdsgiveren derfor til at betale dobbelt, da eleven altså
har krav på at få pengene sat
ind på en pensionsordning.

OVERENSKOMST OG LØN
SKAL STÅ I AFTALEN
I den sidste af de principielle
domme slog Højesteret fast,
at det er HK’s overenskomst,
som er såkaldt referenceoverenskomst på kontorområdet.
Det vil sige, at det er denne
overenskomst, som uorganiserede arbejdsgivere (der altså
ikke er medlem af en arbejdsgiverforening) skal følge i forhold til deres elever.
I sagen, som HK førte
imod et advokatfirma, hævdede arbejdsgiveren ellers,
at han lige så vel kunne følge
Krifas overenskomst. Men

⁄⁄I så godt som alle de

elevsager, vi får ind, er en del af
problemet, at ikke alle felter i
uddannelsesaftalen er udfyldt.
Klara Elisabeth Hoffritz, politisk juridisk konsulent i HK/Privat

nej, det kunne han ikke,
sagde Højesteret.
- Det er meget vigtigt, at
det er slået fast, så vi ikke
kommer til at se arbejdsgivere
shoppe rundt efter den billigste og dermed dårligste overenskomst for deres elever,
siger Klara Hoffritz.
Faktisk havde advokatfirmaet slet ikke skrevet i uddannelsesaftalen, hvilken
overenskomst man fulgte. Det
skal man. Ligesom lønnen
skal fremgå af aftalen. Men
meget ofte sker det ikke.
- I så godt som alle de elevsager, vi får ind, er en del af
problemet, at ikke alle felter i
uddannelsesaftalen er udfyldt.
Det kan være overenskomsten
eller lønnen. Det giver hver
gang arbejdsgiveren en bøde,
siger Klara Hoffritz.
- Så elever i ikke-overenskomstdækkede virksomheder skal altså være ekstra
opmærksomme på, at deres
uddannelsesaftale er udfyldt
korrekt for ikke at blive snydt.
Ellers skal de straks tage fat
i HK.

KONKURRENCEKLAUSULER
ER UGYLDIGE FOR ELEVER
Endelig tog Højesteret i den
ene af de tre sager også fat

i brugen af konkurrenceklausuler over for eleverne.
Klausuler, der lægger store
begrænsninger for at blive ansat i lignende virksomheder,
når elevtiden er ovre.
Men sådanne klausuler
skal altså stå mål med, hvilke
opgaver man rent faktisk har.
Og ifølge funktionærloven er
de kun gyldige over for medarbejdere i ”en betroet stilling”.
- Det vil gælde for 99,9 procent af alle elever, at de ikke
kan have en konkurrenceklausul, for de bliver altså
ikke ansat i det, man vil kalde
betroede stillinger, siger Klara
Hoffritz.
- Det, vi rigtig ofte ser, er,
at arbejdsgiverne ukritisk
standardkopierer klausulerne
ind i alle kontrakter, også elevernes. Så kan det godt være,
at arbejdsgiveren bagefter siger, at det aldrig var intentionen at tage den i brug (som det
var tilfældet i en af HK’s sager
i højesteret, red.), men du kan
selvfølgelig ikke bare skrive
noget i kontrakten og bagefter
sige, at du ikke mente noget
med det. ⁄⁄
LÆS MERE OM DE TRE ELEVSAGER
PÅ NÆSTE OPSLAG

PARAGRAFFERNE
I ELEVSAGERNE
OM ELEVERS
RETTIGHEDER I
FORHOLD TIL
OVERENSKOMST

Erhvervsuddannelseslovens §55,
stk. 2:
”Lønnen skal mindst udgøre den løn,
der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet.”

OM MANGLENDE
INFORMATIONER I
UDDANNELSESAFTALEN

Ansættelsesbevislovens § 2:
”Arbejdsgiveren skal give lønmodtageren oplysninger om alle væsentlige
vilkår for ansættelsesforholdet.”
Herunder ”angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der
regulerer arbejdsforholdet.”

OM KONKURRENCEKLAUSULER

Funktionærloven §18:
”Hvis en funktionær forpligter sig til, at
vedkommende af konkurrencehensyn
ikke må drive forretning eller anden
virksomhed af en vis art eller tage
ansættelse i en sådan…[…] kan kun
indgås af en funktionær, der indtager
en betroet stilling.”
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JEANETT BLEV
SNYDT FOR
FRITVALGSKONTO
OG FERIEFRIDAGE
64.000 kroner. Så meget skal JEANETT AASTRADSENs tidligere
arbejdsgiver, hvor hun var ansat som elev, betale hende. Det siger en
principiel dom fra Højesteret, efter at hun i elevtid ikke fik fritvalgskonto,
kompensation for ikke afholdte feriefridage og den fulde pension

D

ET VAR DE ekstra feriefridage, som fik Jeanett Aastradsen til at
reagere. Hun havde igennem hele sin fireårige elevtid hos en københavnsk revisor afholdt sine feriefridage oveni den
fem ugers lovbestemte ferie. Ganske som
hun havde ret til.
Da hun blev færdig som elev i 2010,
var der ikke kunder nok til, at hun kunne
blive fastansat. Så da hun skulle stoppe,
gik hun til sin chef og bad om at få de feriefridage, som hun ikke havde nået at afholde, udbetalt.

26 / A F J E S P E R P E D E RSEN / FOTO L ISB ET H HO LTEN

- Min chef sagde, at han ville undersøge, om jeg havde ret til at få udbetalt feriefridagene. Da jeg stoppede, lagde jeg
også overenskomsten på hans bord, så
han kunne se mine rettigheder. Men jeg
hørte ikke fra ham i en uge, og så tænkte
jeg, at det kunne være en god idé at gå til
HK, siger Jeanett Aastradsen, der i dag
er 38 år og arbejder på løntilskud i et anden revisionsvirksomhed.

ELEVER HAR RET TIL
OVERENSKOMSTENS GODER
Det viste sig at være en god idé. For foruden striden om feriefridagene fandt HK
Service Hovedstaden hurtigt andre problemer. Der var aldrig blevet oprettet en
fritvalgskonto, og arbejdsgiveren havde
ikke indbetalt Jeanett Aastradsens andel af pensionen til hendes pensionsopsparing.
- Alt det var jeg slet ikke opmærksom
på. Jeg gik ud fra, at det havde min arbejdsgiver selvfølgelig styr på. Når jeg
kiggede på min lønseddel, kunne jeg jo
se, at der stod pension, men jeg tænkte
aldrig over, at jeg ikke fik det fulde beløb. Det havde jeg - sikkert som så mange
andre - ikke sat mig ind i, må jeg indrømme, siger Jeanett Aastradsen.

⁄⁄ Når jeg kiggede

på min lønseddel,
kunne jeg jo se, at
der stod pension,
men jeg tænkte aldrig over, at jeg ikke
fik det fulde beløb.
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⁄⁄ Pengene kan jeg

selvfølgelig altid bruge.
Men det har ikke været
det vigtigste.
Men hun har ret til alle de goder. Ligesom alle andre elever har det, da de er
sikret gennem erhvervsuddannelsesloven. Her står, at ”lønnen skal mindst udgøre den løn, som er fastsat ved kollektiv
overenskomst inden for uddannelsesområdet”. Uanset, om en arbejdsgiver i øvrigt har tegnet overenskomst eller ej.

HVAD ER LØN?
Og i november sidste år nåede Højesteret
frem til, at lønbegrebet i erhvervsuddannelsesloven også dækker fritvalgskonto
og udbetaling for ikke afholdte feriefridage.
Det betød, at hendes tidligere arbejdsgiver i den principielle sag blev
dømt til at betale Jeanett Aastradsen i alt 64.000 kroner. Heri er der
også en godtgørelse på 10.000 kroner for manglende information i
hendes uddannelsesaftale, samt en
urimelig konkurrenceklausul.
- Pengene kan jeg selvfølgelig altid
bruge. Men det har ikke været det vigtigste. Det er, at det er det mest rimelige.
Jeg skal selvfølgelig have det, jeg har krav
på. Og samtidig hjælper min sag jo også
andre elever, siger Jeanett Aastradsen,
der er lettet over, at sagen nu er overstået
- efter fire år i tre forskellige instanser;
først i tvistighedsnævnet, siden i Sø- og
Handelsretten og endelig i Højesteret.
- Det har jo taget lige så lang tid
som min elevtid. Det er ikke sådan,
at jeg har tænkt over det hver dag,
men det er aldrig fedt at skulle sagsøge sin arbejdsgiver. Det har da været lidt hårdt, at sagen har kørt over så
mange år, og jeg har da også været nervøs hver gang, jeg skulle møde op til retssagen igen. ⁄⁄
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ANDRE ELEVSAGER
I HØJESTERET
5.500 KRONER
TIL ØKONOMIELEV
En økonomielev fik i august tilkendt
godt 5.500 kroner fra sin tidligere
arbejdsgiver. Pengene skal sættes ind
på elevens pensionsopsparing.
Dermed kom arbejdsgiveren til at
betale dobbelt. For han havde i stedet
for at sætte dem ind på en pensionsopsparing løbende udbetalt beløbet
sammen med lønnen. Men det må man
ikke, fastslog Højesteret. Og selv om
eleven altså dermed fik for meget i løn,
kan arbejdsgiveren ikke kræve dem
tilbagebetalt, da det var hans egen
fejl, og eleven ikke handlede i ond tro,
da hun modtog pengene.
Dommen slog samtidig fast, at
pension er en del af lønbegrebet i
erhvervsuddannelsesloven - og at alle
elever altså har krav på pension.

43.000 KRONER
TIL ADVOKATSEKRETÆRELEV
Der manglede indbetaling til pen
sionen. Der var ikke oprettet en
fritvalgskonto. Og arbejdsgiveren
havde ikke skrevet i uddannelsesaftalen, at det var HK’s overenskomst,
som gjaldt.
Alt det gav en advokatsekretærelev medhold i et krav på 43.000
kroner.
Arbejdsgiveren argumenterede for,
at det ligeså godt kunne være Krifas
overenskomst, som man fulgte, og at
der derfor ikke kunne være et krav om
pension og fritvalgskonto. Men højesteret slog fast, at det er HK’s overenskomst, som er den gældende på dette
uddannelsesområde for elever ansat
i en virksomhed uden overenskomst.
Derfor skulle der efterbetales for alle
de løndele, som arbejdsgiveren ikke
løbende havde udbetalt.

NU FÅR DU
ENDNU FLERE
GRATIS KURSER

FÅ DE NYE
KURSUSTILBUD
PÅ MAIL
Langt de fleste af HK’s kurser
annonceres først i nyhedsbrevene.
De bliver sendt på mail til alle de
medlemmer, vi har mailadresse på.
Har vi ikke din mailadresse, så sørg
for at opdatere den nu. Det gør du
ved at gå på hk.dk og logge ind på
MitHK. Derefter går du ind i ”Min
profil” og skriver din mailadresse.

PÅ HJEMMESIDEN

2015 byder
på nye faglige
arrangementer om
dit fag og daglige
arbejde

HK/Privats tilbud om foredrag,
workshops, kurser og fyraftensmøder bliver også annonceret på vores
hjemmeside. Gå på hk.dk/privat,
klik på ”Servicecenter” i menulinjen
og derefter ”Gratis kurser til dig” i
den grå boks til højre. Du kan skyde
denne genvej:
bit.ly/HKfokuspådinfaglighed

G

ÅR DU Og drøm-

mer om en faglig
opdatering i det
nye år, kan du
godt begynde at
glæde dig. HK/
Privat har mindst 40 spændende gratis workshops, foredrag og kurser på vej til dig i
løbet af året.
De faglige arrangementer
er en del af HK/Privats fagpolitiske strategi, der blev til i
2014. Et af hovedpunkterne
i strategien er, at der i højere
grad skal fokuseres på medlemmernes daglige arbejde og
interesseområder. HK/Privat
lagde ud sidste efterår med at
invitere alle til 19 forskellige
arrangementer.
- De mange faglige arrangementer sidste efterår kørte for

HAR DU EN
IDÉ TIL ET
ARRANGEMENT?
Har du forslag til
spændende oplægsholdere eller nye
faglige tilbud? Send
en mail med dine
idéer til forslag@
hk.dk

fulde huse næsten alle sammen. Den succes bygger vi
videre på i år med flere målrettede tilbud til medlemmerne, siger Marianne Vind,
næstformand i HK/Privat.
De første kurser finder sted
allerede fra slutningen af januar og handler om mødeledelse, forhandlingsteknik og
storytelling. Hvis vi har din
mailadresse, er du allerede
blevet inviteret via HK/Privats nyhedsbrev.

STOR SPROGKONFERENCE
Desuden byder april på en
ny, stor konference om formidling, der er en videreudvikling af sprogkonferencen,
som du måske kender fra den
tidligere Landsforening for
Kommunikation. Her kan du
AF AND ERS HØJ EGGERS

blandt andet blive klogere på
personlig formidling, marketing med et digitalt tvist
og godt sprog. Vi præsenterer hele programmet, når det
er klar.
LAK’s sprogkonference
har altid været meget attraktiv
for medlemmerne, og nu får
alle HK/Privats medlemmer
chancen for at deltage, fortæller Marianne Vind.
De mange andre tilbud
kommer i en lind strøm
hen over foråret og efteråret
2015. Der bliver noget for ethvert fag, og du kan løbende
læse mere om dem i HK/Privats nyhedsbreve og på bit.
ly/HKfokuspådinfaglighed,
hvor du også kan finde eventuelle restpladser på januar-kurserne. ⁄⁄
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BREVKASSE

DE ANDRE
HAR FRI
MED LØN
JEG HAR VÆRET UDSENDT som
vikar fra et vikarbureau og fik lige
før jul at vide, at jeg skulle bruge
feriedage den 24/12 og den
31/12, selv om alle de ansatte i
virksomheden, jeg var udsendt
til, havde fri med løn. De fik også
søgnehelligdagsbetaling for juledagene. Kan det passe, at jeg ikke
skal have det på samme måde?
Vh. Ina

KÆRE INA

Svaret afhænger af, om det
bureau, du er udsendt via, har
overenskomst. Hvis bureauet
ikke har overenskomst, så skal
du med hensyn til løn, ferie og
helligdage stilles, som hvis du var
ansat direkte i den virksomhed,
du er udsendt til. Det betyder, at
du ikke skal bruge feriedage den

24/12 og 31/12, hvis de ansatte
i virksomheden har fri med løn
og det følger af en aftale, som
brugervirksomheden er bundet
til, f.eks. ved en overenskomst,
lokalaftale, personalehåndbog
eller kutyme. Det vil ofte være
tilfældet for dage, hvor virksomheden er lukket. Du kan af
samme grund også have ret til
betaling for søgnehelligdage. Hvis
bureauet har overenskomst, er
tingene helt anderledes. I det
tilfælde er det underordnet, hvad
de, der er ansat i virksomheden,
du er udsendt til, får. Bureauet
skal alene henholde sig til sin
egen overenskomst og den
kontrakt, de har lavet med dig. Af
overenskomsten kan det fremgå,
hvis den 24/12 og 31/12 er
lukkedage med løn, og det kan
fremgå, at der ydes betaling for
søgnehelligdage.
Du bør kontakte din lokale HK-afdeling for at få afklaret, hvordan
dine rettigheder er i forhold til
lige netop det vikariat, du har
været ansat i omkring jul og nytår.
Med venlig hilsen
Jesper Schmidt Sørensen

KANTINEN LIGGER
FOR LANGT VÆK
Vi har 30 minutters selvbetalt frokostpause på min
arbejdsplads, der er kæmpestor. For vores afdeling tager
det 3-4 minutter at gå over til kantinen. Vores arbejdsgiver
er ret nøjeregnende, så vi har fået besked på først at måtte
rejse os og gå over i kantinen, når frokostpausen begynder.
Når vi kommer derover, skal vi stå i kø ved buffeten, og til
sidst står vi i kø for at aflevere brugt service og bakker. Alt i
alt har vi nu kun cirka et kvarter til at spise. Er det rimeligt?
Vh.
Vandrerne

KÆRE VANDRERE

I har en halv times pause, som I selv vælger, hvad I bruger
til. Dvs. I kan vælge at spise jeres medbragte mad tættere
på jeres arbejdsplads og dermed spare til- og fratiden. I kan
overveje at ændre spisetidspunkter, så medarbejderne
samlet set spreder sig over længere tid til frokosten, så der
bliver færre i kø ad gangen. Hvis I har arbejdsgiverfastsatte
spisepauser - og I er omfattet af en overenskomst - kan
I sammen med jeres tillidsrepræsentant - hvis I har valgt
en sådan - forsøge at indgå en lokalaftale, der tilgodeser
problematikken. Hvis I ikke er omfattet af en overenskomst,
er I meget velkomne til at kontakte jeres lokale HK-afdeling.
Med venlig hilsen
Jesper Schmidt Sørensen

PRINCIPPER FOR EN AFSKEDIGELSESRUNDE
I VORES SAMARBEJDSUDVALG,

hvor jeg sidder som medarbejderrepræsentant, har vi lige
fået at vide, at der er en stor fyringsrunde på vej, da vi skal have
indført ny teknologi. Den skal vi til
at lægge en køreplan for sammen
med arbejdsgiverne. Jeg er ret
ny på posten, så jeg aner ikke,
hvordan man kan gribe sådan en
opgave an. Der vil i første omgang
blive tilbudt frivillige fratrædelsesordninger, er vi blevet enige
om. Men virksomheden kommer
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ikke uden om decideret at fyre
en del også. Har du nogle gode
råd til, hvad vi skal tage højde for i
processen?
Vh.
SU-repræsentanten

KÆRE
SU-REPRÆSENTANT

Det er en rigtig beklagelig situation, I står i.
Og det er fint, at I er blevet
tilbudt en fratrædelsesordning.
Men virksomheden skal gøre

andre tiltag, inden der skrides til
afskedigelser.
I første omgang skal virksomheden finde ud af, hvilke
kompetencer der er brug for,
og dernæst udarbejde en
kompetenceafklaringsplan for
medarbejdere. I de tilfælde, hvor
medarbejderens kompetencer
ikke kan passes ind, skal arbejdspladsen forsøge at omplacere
eller omskole den enkelte til
andet arbejde i virksomheden.
Hvis dette heller ikke er

muligt, kan medarbejderen, alt
efter hvor lang anciennitet han/
hun har, have ret til passende
frihed i opsigelsesperioden for at
opkvalificere sig til andet arbejde.
Du kan læse meget mere i samarbejdsudvalgsaftalen mellem LO
og DA på side 8-9. Du kan finde
en pdf-udgave på nettet af den
her: bit.ly/Samarbejdsudvalgsaftalen
Mange hilsner
June Halvorsen		

MIN CHEF
KAN IKKE TAGE
BESLUTNINGER
FOR KNAP ET ÅR SIDEN fik jeg ny
chef i min afdeling, der arbejder
sammen med firmaets øvrige afdelinger på kryds og tværs. Desværre trækker han alle mulige beslutninger i langdrag, det er som
om han er bange for det. Det gør,
at en given opgave, som der skal
træffes beslutning om, inden den
bliver udført, bliver trukket helt
urimeligt i langdrag. Hvilket så
igen betyder, at vi medarbejdere
så skal udføre den på nul komma
nul dut, når tidsfristen kommer
så tæt på, at han bliver nødt til at
tage stilling. Hvad pokker stiller vi
op med det?
Hilsen
Team A

KÆRE TEAM A

Det kræver nok lidt analyse af
beslutningsprocessen i firmaet.
Måske kan din chef ikke træffe
beslutninger, men hvorfor kan
han ikke? Lad os lige springe fra
individniveau til organisationsniveau. Hvad nu hvis: Det er svært
for lederne af de forskellige
afdelinger at koordinere tingene
mellem sig - og derfor bliver
beslutninger forhalet, indtil de
er nødt til at træffe en beslutning? Hvad nu hvis: Lederne af
de forskellige afdelinger har en
intern kamp om, hvem der skal
tage opgaven - måske fordi alle
har nok at gøre. Og ”taberen” får
så opgaven ud i sin afdeling?
Hvad sker der, hvis vi ser
nærmere på ledelsesniveauet:

Har din chef overblik og gennemslagskraft? Har de andre ledere
det? Har han følingen med, hvor
meget I har at lave i afdelingen?
Har de andre ledere det? Og
hvilke krav bliver stillet til lederne
oppefra?
På dette niveau kan I foreslå,
at I bliver inddraget langt tidligere
i afdelingens planlægning, så I
får mulighed for at påvirke de
beslutninger, der har betydning
for jeres arbejde. Samtidig får I
mere viden om, hvad der foregår
på ledelsesniveauet, og dermed
bedre muligheder for at navigere.
Min pointe er, at det ”nemmeste” er at kigge nærmere på
din chef som individ og derudfra
finde forklaringer på tingenes
tilstand. De kommer nemt til at
lyde i retning af: Det er, fordi han
er, som han er. Det klogeste er at
kigge på flere niveauer på samme
tid og så sammenholde dem. Det
giver større viden om situationen
- som i jeres tilfælde er beslutninger i sidste øjeblik. Større
viden kan give flere og bedre
handlemuligheder. Det giver ikke
nødvendigvis et klart facit, men
virkeligheden er jo som regel
mere kompliceret og nuanceret
end en hurtig analyse af personens talenter og færdigheder.
Så ikke nogen klare svar
herfra, men et klart ønske om en
forbedring i jeres arbejdssituation. God arbejdslyst med det.
Bedste hilsner
Kitty Dencker

ELEVERS RET TIL SELVVALGT UDDANNELSE
JEG ER I GANG MED uddannelse

til mediegrafiker. Jeg har set
nogle overbygningskurser i nogle
programmer, som jeg rigtig godt
kunne tænke mig at blive specialist i. Men de er vildt dyre, så jeg
kan ikke betale selv. Nu var der
en af mine uddannede kolleger,
der sagde, at hun mente, at jeg
kunne komme på gratis kursus
via en kompetencefond. Har det
noget på sig?
Vh. Tobias

HEJ TOBIAS

nelsesudgifter. Eftersom du er
elev, dækkes kun udgifter til
fritidsundervisning, det vil sige
uddannelse, som ligger ud over
din arbejdstid.
Hvis du klikker dig ind på
www.selvvalgtuddannelse.dk,
kan du finde jeres overenskomst
og alle nødvendige informationer,
som du har brug for til at søge
kompetencefonden.
Vi ønsker dig held og lykke
med dit kursus.
Bedste hilsner
Claus Agø Hansen

Hvis du arbejder i en virksomhed,
som har overenskomst med HK/
Privat, har du mulighed for at
søge dækning til dine uddan-

HK/
Privats
brevkassepanel
svarer på
FLEMMING FISCHER
alle spørgskonsulent i a-kassen
mål, men kan
ikke gå i dybden
med mere
specielle forhold.
JESPER SCHMIDT SØRENSEN
Svarene kan derfor
faglig chef
ikke altid være helt
fyldestgørende. Er du
i tvivl om, hvorvidt et
KITTY DENCKER
svar også gælder dine
arbejdspsykolog
arbejdsvilkår, bør du kontakte din HK-afdeling.
Hvis der mangler spørgsCLAUS AGØ HANSEN
mål fra læserne, udarbejder
uddannelseskonsulent
redaktionen brevkasseindlæg
om relevante emner i samarbejde
med eksperterne.
Har du spørgsmål til panelet, så
MORTEN SKOV
mail til: redaktionen-privat@hk.dk
konsulent på
pensionsområdet
JUNE HALVORSEN
arbejdsmiljøkonsulent
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VIDEREUDDAN DIG!
Gør som hvert 4. medlem af HK/Privat:
Videreuddan dig. Du kommer til at tjene
mere, og risikoen for at blive arbejdsløs falder

VI HAR TALT MED

MIE DALSKOV PIHL,

chefanalytiker i
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). Hun er
privatøkonom i AE
med speciale inden
for uddannelse,
indkomster og
familieøkonomi.

MARIANNE VIND,

næstformand i
HK/Privat, hvor hun
blandt andet har
uddannelse som
sit resortområde.
Uddannet laborant
i 1995. Tager p.t.
en mastergrad i
kommunikation på
RUC.
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U HAR HUS, have, bil og børn. El-

ler i hvert fald noget, der ligner: et højt udgiftsniveau, et
krævende job og en bunke forpligtelser. Og så har du jo en
HK-uddannelse allerede. Så
hvorfor i alverden skulle du spekulere på
at videreuddanne dig?
For at få flere udfordringer og flere
penge. Og en større jobsikkerhed og mere
faglig selvtillid. Og som sidegevinst: personlig udvikling.
Mange af dine fagfæller er allerede i
gang eller har været det. 24 procent af
HK/Privats medlemmer har videreuddannet sig ved at tage et eller flere fag på
akademi- eller diplomniveau. Det viser
en ny undersøgelse, foretaget af Epinion
for HK/Privat blandt 1.310 medlemmer.

STØRRE BELØB PÅ LØNSEDLEN
At næsten hvert fjerde medlem har løftet sig uddannelsesmæssigt, glæder Marianne Vind, der er næstformand i HK/
Privat:
- Som HK’er med en handelsskoleuddannelse har man et fint fundament med
en række solide kernekompetencer. Men
det er rigtig godt, at så mange har indset,
at det er hensigtsmæssigt at bygge oven
på erhvervsuddannelsen med egentlig videreuddannelse. For så slipper man for
at skulle konkurrere med akademikerne,
man får større faglig stolthed - og flere
penge.

UDDANNELSE
BETALER SIG
- ALTID
En faglært HK’er
beslutter sig som
31-årig for at løfte
sig et uddannelsesniveau op ved
at tage en hel
akademiuddannelse. Hun er 34 år, da
hun bliver færdig.
Nye, spændende
jobmuligheder
byder sig til, og hun
arbejder frem til
62-årsalderen. Hun
kommer i gennemsnit til at tjene cirka
1,5 millioner kroner
mere i løbet af sit
arbejdsliv, end hvis
hun var forblevet
faglært. Det viser
en beregning, Arbejderbevægelsens
Erhvervsråd har
lavet i samarbejde
med HK.
Dokumentationen
for, at uddannelse
betaler sig, finder
du på nettet her:
bit.ly/
uddannelsebetalersig
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Undersøgelsen viser, at godt halvdelen af dem, der har taget akademi- eller
diplomfag, faktisk har gennemført hele
uddannelsen: 8 procent har fuldført en
akademiuddannelse, og 5 procent en diplomuddannelse.
Og for dem venter der beviseligt mere
på lønsedlen og større jobsikkerhed, fortæller Mie Dalskov Pihl, der er chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
- Det at tage en egentlig videreuddannelse er en rigtig stor gevinst, både for
den enkelte og for samfundet. For den enkelte giver det bonus i form af en højere
erhvervsindkomst set over et livsforløb.
Også selv om man har været på arbejdsmarkedet i en del år, før man begynder at
videreuddanne sig. Og så er man mindre
udsat for ledighed, når man har papir på
en videregående uddannelse.
Mie Dalskov Pihl har sammen med
HK lavet en analyse af, hvad der sker for
HK’ere, der løfter sig et uddannelsesniveau fra faglært til for eksempel merkonom, der er en akademiuddannelse. Har
man en kontoruddannelse i bagagen og
bygger ovenpå med en akademiuddannelse, når man er i starten af 30’erne, vil
man ved pensionsalderen have tjent 1,5
millioner kroner mere, end man ellers
ville have gjort.
Og så vil man i øvrigt gennemsnitligt
set have gået ledig i kortere tid i løbet af
sit arbejdsliv, end hvis man var forblevet
faglært.
- En af grundene til, at ens jobsikkerhed stiger, er, at man har papir på sin
kunnen. Rundt om på landets arbejdspladser sidder der i tusindvis af HK’ere
med selvlærte kompetencer inden for
mange forskellige områder, der burde
gøre sig selv den tjeneste at få noget formel videreuddannelse, mener næstformanden i HK/Privat, Marianne Vind.
Hun tilføjer:
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HVAD ER EN
AKADEMI
UDDANNELSE?
Akademiuddannelser henvender sig
til dig, der har en
erhvervsuddannelse
inden for et relevant
fagområde eller en
gymnasial uddannelse. I alle tilfælde
skal du også have
erhvervserfaring.
Akademiuddannelserne betegnes
også som videregående voksenuddannelser (VVU). De
er opbygget som
deltidsuddannelser
over op til tre år, og
der er deltagerbetaling. Nogle akademiuddannelser kan
også tages på fuld
tid over et år.

- Det at have et bevis på sin kunnen,
et eksamensbevis, betyder i det hele taget
utrolig meget. Både til den årlige lønforhandling, til MUS-samtalen, men også til
en jobsamtale. Det skaber respekt om ens
job, hvis man selv er stolt af det, man laver. Og så giver det mere i løn og stabilitet
på arbejdsmarkedet.

PERSONLIG UDVIKLING MED I KØBET
Næstformanden lægger også vægt på
den personlige udvikling, man får med i
tilgift ved at videreuddanne sig. Marianne Vind er selv i gang med at tage en
masteruddannelse i kommunikation, så
hun ved af personlig erfaring, hvor givende det er at sidde på skolebænken og lære
noget spritnyt:
- Det kan godt være hårdt arbejde.
Men samtidig får du nye udfordringer og
møder nye faggrupper. Du får ny viden
og bliver introduceret til andre indgangsvinkler på tingene. Tilsammen giver det
en personlig udvikling, som man altså
ikke får ved sidemandsoplæring i en virksomhed, siger hun.
UDDANNELSE ER ALTID GODT
11 procent af HK/Privats medlemmer
har nøjedes med at tage enkelte fag inden
for en akademi- eller diplomuddannelse.
Og det er også helt fint, mener Marianne Vind:
- Det skal jo ikke nødvendigvis være et
mål i sig selv at tage en hel uddannelse,
hvis man vurderer, at man kun har brug
for nogle få fag for at styrke sine kernekompetencer.
Chefanalytikeren i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er enig:
- En utrolig vigtig pointe er, at uddannelse altid er godt - hele livet. Efteruddannelse, typisk korte kurser, der opdaterer
ens faglige kunnen på et afgrænset felt,
er godt. Videreuddannelse, hele overbyg-

HVAD SKAL
DU BLIVE
KLOGERE PÅ?
Vil du bygge oven
på din erhvervsuddannelse på diplomeller akademiniveau,
så tjek på vores
hjemmeside, hvilke
uddannelser der
vil være relevante
med din jobprofil.
Er du bogholder,
kan du fx tage en
akademiuddannelse i økonomi- og
ressourcestyring.
Arbejder du i en
personaleafdeling,
er akademiuddannelsen i HR relevant
for dig. Er du
receptionist, kunne
akademiuddannelsen i kommunikation
og formidling være
noget for dig. Du
skyder genvej med
denne adresse: bit.
ly/HKuddannelse

HVAD ER EN
DIPLOMUDDANNELSE?
Diplomuddannelser
henvender sig til dig
med en kort eller
mellemlang videregående uddannelse.
De er opbygget som
deltidsuddannelser
over to til tre år, og
der opkræves deltagerbetaling. Nogle
diplomuddannelser
kan også tages på
fuld tid over et år.

ninger, er endnu bedre,
fastslår Mie Dalskov Pihl.
Vi runder af med en
opfordring fra næstformanden til de 3 ud af 4 i
medlemsskaren, der ikke er
kommet i gang med at videreuddanne sig endnu:
- Vi ved godt, at det for mange medlemmer er svært at skulle skaffe tiden og
den energi, der skal til for at påbegynde
en uddannelse. Og at tanken om et eksamensbord decideret afskrækker mange.
Men prøv det alligevel! Du kan tage den i
små bidder og se, om du kan lide den. Og
de fleste HK-afdelinger har både kurser
i studieteknik og eksamensforberedelse,
som kan hjælpe dig videre. ⁄⁄

SÅDAN KOMMER DU I GANG
HVIS DU HAR OVERENSKOMST

HVIS DU IKKE HAR OVERENSKOMST

/ Har du en overenskomst med kompetencefond/uddannelsesfond, kan du tage akademi- og diplomfag som selvvalgt
uddannelse.
Disse overenskomster giver frihed til at tage uddannelse efter
eget valg i op til 10 dage om året, når du har været ansat seks
måneder på arbejdspladsen. Du kan opspare retten til selvvalgt
uddannelse i tre år.
Som hovedregel får du dækket 85 procent af din løn (nogle få
overenskomster giver fuld løndækning) af din kompetencefond,
når du er på selvvalgt uddannelse. Du får også deltagerbetalingen og undervisningsmaterialet betalt. Det samme gælder transportudgifter og overnatning i forbindelse med internatkurser.
I overenskomsterne er der dog forskel på, hvor mange dage
man har ret til årligt. Ligesom der er forskel på, hvilke typer
uddannelse man kan tage.
Se detaljerne i bestemmelserne om selvvalgt uddannelse i din
overenskomst på

/ Er du ikke dækket af en overenskomst, skal du selv aftale
efter/videreuddannelse med din chef - medmindre dine efteruddannelsesmuligheder allerede er skrevet ind i din kontrakt. Et
af argumenterne for, at arbejdspladsen bør finansiere din efteruddannelse (tid og penge), er naturligvis, at din virksomhed får
gavn af dit kompetenceløft. Vær så konkret som muligt: Hvilke
nye områder vil du kunne arbejde med, efter at du har været på
uddannelse?
Siger din arbejdsgiver nej, kan du muligvis få adgang til
Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). SVU er en delvis løngodtgørelse (80 procent af dagpengesatsen), som du kan få, når
du har fri uden løn for at deltage i uddannelse. Der er en hel del
forskellige betingelser, der skal være opfyldt, for at man kan få
SVU. Se mere på
svu.dk

kortlink.dk/hk/fgr8
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KORT & GODT

SÅDAN
BLIVER DU
FORFREMMET

⁄ Drømmer du om at blive forfremmet på din arbejdsplads, skal du
vise din leder, hvad du kan. Her får du en håndfuld simple råd, der kan
bringe dig nærmere en forfremmelse:
ARBEJD HÅRDT, vis at du er pålidelig og sætter en ære i at være grundig.
FIND EN ERFAREN KOLLEGA, som du kan tale åbent med om arbejde. En
god mentor kan se dine fejl og mangler, give dig feedback og klappe dig på
skulderen.
VÆR ALTID HØFLIG og hold dig fra sladder og bagtaleri. Lyt med, men
hæv dig over konflikter. Det er vigtigt at være vellidt og respekteret for en høj
integritet.
SØG OM EFTERUDDANNELSE og vis, at du stræber efter nye mål og viden. Tag
initiativ til sociale sammenkomster eller fælles projekter på arbejde. Vis, at du kan
gå forrest og tage ansvar.
VÆR IKKE GENERT, når du har samtaler med din nærmeste chef. Bidrag med relevante indspark til møder og i andre situationer, hvor I er samlet som gruppe. Hvis ikke
du gør opmærksom på dig selv, risikerer du at blive overset.

+
+

+

+

+

Kilde: Søndagsavisen.dk

STRESSET?
Ingen hjælp
at hente
ved chefen

⁄ Er du stresset? Og føler du, at
din leder ignorerer dit problem?
Så er du ikke ene om den følelse.
En international undersøgelse foretaget af jobsøgningssiden
Monster viser, at 66 % ud af
7000 svarpersoner er af den
opfattelse, at der ikke er meget
hjælp at hente hos chefen, når
opgaverne bliver for mange, og
stressen presser på.

3

GRUNDE TIL
TRÆTHED PÅ
ARBEJDET
⁄ Der kan være mange grunde til at
være træt af jobbet, men hvis du også er
træt på jobbet, kommer her tre mulige
årsager til hvorfor. Teorierne stammer fra
et nyt canadisk studie:
MANGLENDE STØTTE HJEMMEFRA: Føler
du, at du ikke kan vende din dag med din
partner, har du større risiko for at brænde ud på arbejdet. En forstående partner
er ligeså vigtig som en støttende chef for
at undgå udbrændthed.
DU ER IKKE SOCIAL NOK: Folk, der har et
støttende netværk uden for jobbet, har
mindre tilbøjelighed til at have mentale
problemer forbundet med udbrændthed
på jobbet. Det er derfor vigtigt en gang
imellem at mødes med nogle venner - og
det skal være nogle, der ikke har noget
med dit arbejde at gøre.

DU HOLDER IKKE FROKOSTPAUSE - I
HVERT FALD IKKE VÆK FRA DIN ARBEJDSSTATION: Hvis du skipper din frokostpau-

se, bliver du mindre motiveret og produktiv. Det dræner dig for mental energi og
giver dig ikke tid til at genoplade.

Kilde: News.health.com

Kilde: avisen.dk

7 UD AF 10 KAN FINDE PÅ AT TAGE PÅ ARBEJDE,
SELVOM DE HAR SYMPTOMER PÅ SYGDOM

Kilde: Rådgivningsvirksomheden Alectias arbejdsmiljøbarometer, hvor Epinion har spurgt 1.000 danskere. Gengivet i Søndagsavisen.
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Storrumskontorer
sluger tiden
⁄ Mere end 100 arbejdstimer pr. ansat om året går til spilde i storrumskontorer. Det
vurderer seks ud af 10 kontoransatte i en undersøgelse, fra analyseselskabet IDA lavet
for Jabra, der er en del af GN Store Nord, der laver høreapparater og headsets.
Samlet er over 4000 kontoransatte i Danmark, Sverige, Norge og Finland blevet
spurgt - heraf er 1005 interviews gennemført i Danmark.
Det er koncentrationsevnen, der bliver udfordret, når man deler kontor med en masse kolleger, der snakker på tværs.
- Det er klart, at har man et arbejde, der kræver, at man skal koncentrere sig og
fordybe sig, så reducerer det produktiviteten, hvis man hele tiden bliver forstyrret, siger
professor Helge Hvid.

GO’ APP

WUNDERLIST
⁄ Med Toggl Time Tracker kan du
bedre holde styr på dit tidsforbrug.
Med app’en kan du notere, hvilken
opgave du er i gang med og hurtigt
starte og stoppe et ur, der fortæller
dig, hvor lang tid du bruger på hver
enkelt opgave. Toggl kan downloades til alle smartphones og tablets.
Og den er gratis.

Kilde: Avisen.dk

⁄⁄Tvangen

til smagfuld
strategisk selv- og
organisationssnak
skaber en
selvrygklappende
verden, som ingen i
længden kan holde
ud at leve
og arbejde i.
Steen Nepper Larsen, lektor ved Institut for
Uddannelse og Pædagogik, på lederweb.dk

Robotterne skal bestemme
⁄ Hvad siger du til at have en robot til at udstikke ordrer
på arbejdspladsen? Det lyder umiddelbart ikke som
drømmescenariet, men faktisk kan det højne kvaliteten af
arbejdet.
Et nyt forsøg fra Massachusets Institute og Technology,
hvor en arbejdsproces blev styret af henholdsvis et menneske, en
robot og en robot og et menneske i samarbejde, viser, at når en
robot bestemmer, bliver arbejdet ikke bare udført mere effektivt,
det gør også medarbejderne mere tilfredse.
Flere af forsøgspersonerene sagde, at robotten forstod dem
bedre, og at robotten øgede effektiviteten.

23%
⁄

AF HK/PRIVATS MEDLEMMER
ER BANGE FOR AT BLIVE
AFSKEDIGET

Kilde: Finans.dk
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Vi nærlæser
lige med

Det er sin sag både at have styr på det, der står
med småt, og det, der står mellem linjerne. Så er
det godt, at du har folk til det. Som medlem af HK
får du nemlig gratis rådgivning af vores faglige
og juridiske eksperter. Med over 100 års erfaring
og næsten 300.000 medlemmer i ryggen har vi de
faglige kompetencer og de nødvendige muskler til
at støtte dig i dit arbejdsliv.

/

SOMMERHUS PÅ SAMSØ

LEJ ET FERIEHUS

Vil du leje sommerhus på Samsø, er det nu, du
skal bestemme dig. Vi trækker lod blandt de
indsendte ferieønsker i uge 8. Emballage- og
bogbinderbranchens medlemmer i HK/Privat
og 3F-Industri har førsteret.
Feriebyen har 24 velindrettede huse,
der ligger på en dejlig grund lige ned til egen
badestrand i Sælvig. To huse er opført i 2003,
alle øvrige 22 huse er løbende blevet renoveret gennem de seneste år.
Til feriebyen hører en nyrenoveret børnevenlig legeplads, udendørs bordtennis, kæmpe skakspil, fodboldbane, to petanquebaner,
og der er trådløst internet, 20/20 megabit.
Feriebyen har som en ekstra sikkerhed sin
egen hjertestarter.
I A- og B-husene er der brændeovne, og
de er indrettet med tre soveværelser beregnet til seks personer. De øvrige 18 huse har
hver to soveværelser til fire personer, men
med mulighed for yderligere to sovepladser
i stuen. Der er dynetæpper og hovedpuder, men du skal selv medbringe sengetøj. I
køkkenet forefindes alt nødvendigt udstyr til
seks personer. Husene er med el-opvarmning, og i 16 af husene er der også gulvvarme.
Alle huse er udstyret med gode møbler samt
farve-tv og radio med cd-afspiller.
Efter lodtrækningen er overstået, og
der stadig er ledige huse, tilbydes disse til
øvrige medlemmer inden for de ovennævnte
områder.
Udlejningen starter i påsken 2015 og
fortsætter frem til uge 42.
Se eventuelt mere om husene på

PRISER FOR LEJE AF FERIEHUSENE

Husene er opdelt i fire grupper.
GRUPPE A: To nyopførte huse fra 2003:
3.000 kroner pr. uge.
Indeholder tre soverum med seks faste
sovepladser.
GRUPPE B: Fire nyere huse, 100 procent
nyrenoveret i 2004/11:
2.800 kroner pr. uge.
Indeholder tre soverum med seks faste
sovepladser.
GRUPPE C: Ni huse, alle 100 procent nyrenoveret i 2004/10:
2.500 kroner pr. uge.
Indeholder to soverum med fire faste sovepladser + to i stuen.
GRUPPE D: Ni ældre huse, blandt andet med
ny dejlig terrasse og nyrenoveret i 2009/14:
2.000 kroner pr. uge.
Indeholder to soverum med fire faste sovepladser.

Oveni kommer el-forbrug, der koster 3 kroner
pr. kilowatttime.
I forårets helligdage kan husene lejes for
enkelte dage for henholdsvis 500, 450, 400
og 300 kroner pr. overnatning + el-forbrug.
De to A-huse kan ligeledes lejes i vinterhalvåret for 2.000 kr. pr. uge + el. Ved leje i enkeltdage er prisen 400 kroner pr. overnatning.
Pensionister og efterlønnere i emballageog bogbinderbranchen kan leje husene til halv
pris - undtagen i juni, juli og august.
Andre grupper betaler normal leje.

LEJEPERIODEN

løber fra lørdag til lørdag. Du flytter ind
efter klokken 14.00, og du skal være ude af
huset næstfølgende lørdag klokken 11.00.
Tidspunkterne gælder også ved udlejning
i forårets helligdage. Tidspunkterne skal
overholdes af hensyn til klargøring/eftersyn til
næste lejer. Du gør selv huset rent efter brug,
men kan også købe dig til rengøring.
Efter den 1. april kan du forhøre dig om
ledige huse ved at ringe direkte til den tilsynsførende på Samsø på tlf. 86 59 18 21
(dagligt mellem kl. 16.00 og 17.00).
OBS! Fra og mad sæson 2015
er rygning i husene ikke tilladt.

CAMPINGPLADSEN
På feriehusenes område er der også en god
og velindrettet campingplads med plads til 20
telte/campingvogne, som medlemmerne kan
gøre brug af. Der er nyrenoveret køkken og
bad samt sports- og legeplads. Alle pladser
har el-tilslutning. Priserne er 150 kroner pr.
døgn for campingvogn, telt 100 kr. pr. døgn inklusive alle personer - el er med i prisen.
Du kan også være fastligger i perioden fra
påske til og med uge 25, eller i perioden fra
uge 33 til uge 42.
Ønsker du at benytte pladsen, ringes direkte
til den tilsynsførende på Samsø på
tlf. 86 59 18 21
(dagligt mellem kl. 16.00 og17.00).

FERIEBYENS ADRESSE ER:
Havvejen 51, 8305 Samsø.

www.grafiskeferiehuse.dk

SÆLVIG FERIEHUSE SAMSØ, SÆSON 2015 ANSØGNING OM LEJE AF FERIEHUS
Navn:
Postnr.:

Adresse:
By:

Sæt kryds i, hvilken prisgruppe du ønsker at leje.
2.000 kroner
2.500 kroner
2.800 kroner

Tlf.
3.000 kroner

Cpr-nr.:
Prioriter gerne med 1,2, 3 og 4.

I hvilken uge eller uger? Sæt kryds. Husk! Alle uger går fra lørdag klokken 14 til lørdag klokken 11.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Er der optaget i denne uge, ønsker jeg uge nr.:
Hvor mange skal bo i huset?
Husene kan lejes i perioder, der strækker sig over to uger, i forbindelse med forårets helligdage.
Huset ønskes lejet i en periode fra:
/
til
/
Husene udlejes fortrinsvis i hele uger fra lørdag til lørdag.
Sæt kryds hvis du er:
pensionist/efterlønner?
grafisk arbejder?
bogbinder?
Kuponen sendes til: Morten Hesselberg Bjørnøvej 51, 5700 Svendborg, mrk. ”Ferie på Samsø”. Vi skal have den senest fredag 13. februar 2015.
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DET SKER I DIN AFDELING
• Skagen

Du kan altid ringe til HK på

70 11 45 45

• Hjørring
• Frederikshavn

HK/Nordjylland

• Nykøbing

Bornholm
• Rønne

• Hobro
• Viborg

• Holstebro

• Randers

HK/Østjylland

HK/MidtVest

grønland
• Nuuk

• Grenaa

• Silkeborg
• aarhus

• herning

HK Hovedstaden
• roskilde
• Lillebælt
• kolding

HK/Sydjylland
• Rødekro

Gå efterlønstiden i møde med ro i maven.
TID: Tirsdag 3. februar kl. 19-21.30,
STED: ROFi-centret, Kirkevej 26, Ringkøbing
TID: Tirsdag 3. marts kl. 19-21.30
STED: Fagforeningshuset, Jægervej 12, Skive
Tilmeldingsfrist: 1 uge før

⁄ LÆR MERE OM LINKEDIN
• Hillerød

• Esbjerg

Se flere arrangementer i HK Midtvest,
og tilmeld dig på: hk.dk/kalender

⁄ EFTERLØNSMØDE FOR DIG MELLEM 58 OG 60 ÅR

• Aalborg
• Thisted

• Skive

⁄ HK MIDTVEST

• københavn

HK/Sjælland
• ODENSE

• slagelse

HK/Midt
• Svendborg

• nykøbing falster

⁄ HK NORDJYLLAND

Se flere arrangementer i HK Nordjylland,
og tilmeld dig på: hk.dk/kalender

⁄ FUCK JANTELOVEN - HER KOMMER X-FACTOR-LOVEN
Foredrag med samfundsforsker Johannes Andersen, AAU.
TID: Torsdag 5. februar kl. 19
STED: HK Nordjylland, Sydhavnsvej 13, Thisted
Tilmeldingsfrist: 29. januar
TID: Onsdag 11. februar kl. 19
STED: HK Nordjylland, Gartnervej 30, Aalborg SV
Tilmeldingsfrist: 4. februar
TID: Torsdag 12. februar kl. 19
STED: HK Nordjylland, Østergade 23, Hjørring
Tilmeldingsfrist: 5. februar

⁄ GENERALFORSAMLING I DIT LOKALOMRÅDE
TID: Onsdag 11. februar kl. 18
STED: HK Nordjylland, Fredensgade 5, Frederikshavn
Tilmeldingsfrist: 6. februar
TID: Mandag 23. februar kl. 18
STED: HK Nordjylland, Østergade 23, Hjørring
Tilmeldingsfrist: 18. februar
TID: Mandag 2. marts kl. 19
STED: Bowl’n'Fun, Jyllandsvej 15, Hobro
Tilmeldingsfrist: 16. februar
TID: Onsdag 25. februar kl. 18
STED: HK Nordjylland, Sydhavnsvej 13, Thisted
Tilmeldingsfrist: 20. februar

⁄ HK KVIKSTART-MØDE FOR NYOPSAGTE

Optimer din LinkedIn-profil til jobsøgning og hør om virksomhedsprofiler.
TID: Tirsdag 17. februar kl. 19-21.30
STED: Fagforeningshuset, Jægervej 12, Skive
TID: Tirsdag 17. marts 2015 kl. 19-21.30
STED: HK MidtVest, Fredericiagade 27, Holstebro
Tilmeldingsfrist: 1 uge før

⁄ MENTAL STYRKETRÆNING

Få redskaber og styrke til at gennemføre forandringer i dit liv.
TID: Tirsdag 24. februar kl. 19-21.30
STED: Folkets Hus, Tegltorvet 2, Struer
Tilmeldingsfrist: 17. februar

⁄ SEKTORGENERALFORSAMLING I HK PRIVAT MIDTVEST
TID: Lørdag 7. marts kl. 10
STED: Fagforeningshuset, Jægervej 12, Skive
Tilmeldingsfrist: 27. februar

⁄ HK ØSTJYLLAND

Se flere arrangementer i HK Østjylland,
og tilmeld dig på: hk.dk/kalender

⁄ FÅ STYR PÅ DIN SKAT - ÅRSOPGØRELSEN

Kom godt i gang med at indberette og ændre i din personlige skattemappe.
TID: Torsdag 19. februar kl. 18-20.30
STED: HK Østjylland, Sødalsparken 22, Brabrand
Tilmeldingsfrist: 13. februar

⁄ ELEVARRANGEMENT: SKRIV FAGPRØVE

Mange bruger meget tid på at skrive fagprøve, og er usikre på, hvad der
forventes, og hvordan opgaven skal løses. Vi gennemgår, hvordan du
arbejder med en større skriftlig opgave.
TID: Onsdag 25. februar kl. 17-20
STED: HK Østjylland, Sødalsparken 22, Brabrand
Tilmeldingsfrist: 24. februar
TID: Onsdag 4. marts kl. 17-20
STED: HK Østjylland, Østervold 18, 2., Randers
Tilmeldingsfrist: 3. marts

⁄ 8. MARTS-CHAMPAGNEBRUNCH

Kom til champagnebrunch i anledning af Kvindernes Internationale
Kampdag.
TID: Søndag 8. marts kl. 9-12
STED: HK Østjylland, Sødalsparken 22, Brabrand
Tilmeldingsfrist: 27. februar

Informationsmøde for HK-medlemmer i opsagt stilling.
TID: Mandag 9. februar kl. 16-19
STED: HK Nordjylland, Gartnervej 30, Aalborg SV
Tilmeldingsfrist: 4. februar

⁄ GENERALFORSAMLING I HK PRIVAT ØSTJYLLAND

⁄ GENERALFORSAMLING I HK PRIVAT NORDJYLLAND

⁄ FÆLLES GENERALFORSAMLING HK ØSTJYLLAND

TID: Torsdag 5. marts kl. 17.15
STED: HK Nordjylland, Gartnervej 30, Aalborg SV
Tilmeldingsfrist: 26. februar
4 0/

TID: Onsdag 18. marts kl. 19. Spisning kl. 18
STED: HK Østjylland, Sødalsparken 22, Brabrand
Tilmeldingsfrist: 11. marts (kun nødvendigt, hvis du deltager i spisning)
TID: Tirsdag 24. marts kl. 18.30. Spisning kl. 17.30
STED: HK Østjylland, Sødalsparken 22, Brabrand
Tilmeldingsfrist: 17. marts (kun nødvendigt, hvis du deltager i spisning)

⁄ HK SYDJYLLAND

⁄ HK HOVEDSTADEN

⁄ LEV I NUET OG FOREBYG STRESS

⁄ NÅR NOK ER NOK!

⁄ GØR DEN TREDJE ALDER TIL DIN BEDSTE TID

⁄ KONFLIKTHÅNDTERING PÅ JOBBET

Se flere arrangementer i HK Sydjylland,
og tilmeld dig på: hk.dk/kalender
Mindcoach og ressourcekonsulent Heidi Munksgaard fortæller
om, hvordan du kan undgå at blive ramt af stress.
TID: 28. januar kl. 19-21
STED: HK Sydjylland Kolding, Jupitervej 1, Kolding
Tilmeldingsfrist: 25. januar
Foredrag med forfatteren Hanne Faldborg.
TID: 3. februar kl. 19-21.30
STED: HK Sydjylland Esbjerg, Borgergade 2-4, Esbjerg
Tilmeldingsfrist: 2. februar. Tag gerne en ledsager med.

⁄ KVIKSTART-MØDE FOR NYOPSAGTE

Informationsmøde for HK-medlemmer i opsagt stilling.
TID: 23. februar kl. 16-18
STED: HK Sydjylland Esbjerg, Borgergade 2-4, Esbjerg
Tilmeldingsfrist: 22. februar

⁄ SKAL DU SNART PÅ EFTERLØN?

Orienteringsmøde om efterlønsordningen. For medlemmer født
i 1955 eller tidligere.
TID: 24. februar kl. 16.30-18
STED: HK Sydjylland Rødekro, Brunde Øst 16, Rødekro
Tilmeldingsfrist: 22. februar. Tag gerne ægtefælle/samlever med.

⁄ BOLIGHANDEL FRA A TIL Z

TID: 9. marts kl. 19-21
STED: HK Sydjylland Kolding, Jupitervej 1, Kolding
Tilmeldingsfrist: 5. marts. Tag gerne en ledsager med.

Se flere arrangementer i HK Hovedstaden,
og tilmeld dig på: hk.dk/kalender
Kom og få konkrete værktøjer, der hjælper dig med at finde dine værdier,
holde fast og blive lykkelig!
TID: 5. februar kl. 17-19.30
STED: HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, Kbh. S
Tilmeldingsfrist: 28. januar
Dette foredrag er for dig, som vil lære at tacle de vanskelige situationer, der
naturligt opstår i arbejdsmæssige sammenhænge.
TID: 17. februar kl. 17-19.30
STED: HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, Kbh. S
Tilmeldingsfrist: 10. februar

⁄ SELVSTÆNDIG – BEDRE SENT END ALDRIG

Overvejer du at springe fra lønmodtager til selvstændig sent i arbejdslivet?
Kom og hør hvordan.
TID: 16. marts kl. 17-19.30
STED: HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, Kbh. S
Tilmeldingsfrist: 9. marts

⁄ BLIV FAGLÆRT PÅ MAX 11 UGER

I samarbejde med uddannelsescenter CPH WEST har vi lavet en GVU –
Grundlæggende Voksen Uddannelse - særligt for ufaglærte medlemmer af
HK. Kom og hør om muligheden for at blive faglært på 11 uger.
TID: 22. april 17-19.30
STED: HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, Kbh. S
Tilmeldingsfrist: 15. april

⁄ HK MIDT

⁄ HK SJÆLLAND

⁄ GENERALFORSAMLING HK PRIVAT MIDT

⁄ HK KVIKSTART-MØDE FOR NYOPSAGTE

Se flere arrangementer i HK Midt,
og tilmeld dig på: hk.dk/kalender

Kom til generalforsamling og gør din stemme gældende. Vi får også
besøg af en spændende foredragsholder!
TID: Tirsdag 24. marts 2015 kl. 19-21.30 (spisning fra kl. 18-19)
STED: Odin Havnepark, Lumbyvej 11, Odense C
Tilmeldingsfrist: 19. marts (kun nødvendigt, hvis du deltager i spisning)

⁄ BRANCHESEKTION-/KLUBGENERALFORSAMLINGER

DL-F Midt, ITMK samt BS Organisationer, Privat Service og Produktion i
HK Midt holder egne generalforsamlinger med fælles spisning og fælles
foredrag af Freddy Meyer: ”Gå gladere hjem fra arbejde, end da du kom”.
TID: Onsdag 4. februar 2015 kl. 17-21
STED: Odin Havnepark, Lumbyvej 11, Odense C
Tilmeldingsfrist: 29. januar (kun nødvendigt, hvis du deltager i spisning)

⁄ DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

Er du interesseret i at vide mere om dine rettigheder og muligheder i den
fleksible efterløn, så har vi orienteringsmødet til dig. Mødet henvender sig
til medlemmer, der nærmer sig efterlønsalderen eller lige har passeret den.
TID: Onsdag 11. marts kl. 17-19
STED: Vesterballevej 3A, Fredericia
Tilmeldingsfrist: 9. marts
Afholdes også i Odense og Svendborg henholdsvis den 18. og 26. marts.

Se flere arrangementer i HK Sjælland,
og tilmeld dig på: hk.dk/kalender

Informationsmøde for HK-medlemmer i opsagt stilling. Vi kommer ind på
strategier i jobsøgningen, både på nettet, de sociale medier og i netværk. Du
får en introduktion til HK’s jobformidling og kurser, og sammen gennemgår
vi dine muligheder for kompetenceudvikling.
TID: Mandag 2. februar kl. 17-19
STED: HK Sjælland, Hersegade 13, Roskilde
Tilmeldingsfrist: 29. januar

⁄ BUSINESS TYSK

Tredages kursusforløb med intensivt business tysk.
TID: 9. februar kl. 8.30-16.30, 10. februar kl. 12.00-16.30
og 12. februar kl. 8.30-16.30
STED: Grønnegade Kaserne, Grønnegade 10, Næstved
Tilmeldingsfrist: 2. februar

⁄ SEKTORGENERALFORSAMLING HK/PRIVAT SJÆLLAND
TID: Torsdag den 19. marts kl. 17-21
STED: Valbyvej 65, Slagelse
Tilmeldingsfrist: 13. marts

TILMELDING OG FLERE TILBUD

Du tilmelder dig arrangementerne og kan se endnu flere tilbud på

hk.dk/kalender
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HVOR MEGET KAN DU SPARE
PÅ DINE FORSIKRINGER?
HK medlemmer sparer i gennemsnit 3.000 kr ved at skifte til Alka.
Se hvor meget du kan spare. Tag testen på HK.DK/SPAR.

VIND EN
REJSE TIL
10.000 KR

HK.DK

HK_Annonce_Forsikring_210x280.indd 1
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KIMS KLUMME

VELKOMMEN TIL 2015

nen er drukket, og vi er - for
længst - trukket i arbejdstøjet.
For 2015 bliver et år med
store begivenheder. Ikke mindst
fordi vi skal til valgurnerne - et
folketingsvalg venter lige om
hjørnet. Ingen ved præcis, hvornår statsministeren udskriver
valget - men valgår bliver det.
I HK vælger vi at spørge jer,
medlemmerne, hvilke emner og
problemer I synes, vi skal tage
med til politikerne. Emner og
problemer, som politikerne kan
forpligte sig på under valget og
forhåbentlig finde løsninger på
efter valget.
I løbet af januar måned har
vi været rundt i HK’s lokale afdelinger for at spørge jer direkte
på medlemsmøder, men I kan
også give jeres mening til kende
i et spørgeskema, som vi vil dele
med jer online.
Så hold øje med spørgeskemaet - det vil ligge på hk.dk,
sendes ud med nyhedsbreve
og blive linket til på Facebook.
Brug det, og giv jeres mening til
kende, så vil vi gøre vores allerbedste for at bære den videre til
Christiansborg.
I sensommeren 2014 sendte
vi et spørgeskema ud til alle
medlemmer af HK - og 18.000
var så venlige at sende svar tilbage: I bad os om at sætte mere
fokus på arbejdsmiljø.
Derfor bliver 2015 året, hvor
vi sætter arbejdsmiljøet i centrum. Ikke nødvendigvis det,
der kan forbedres med et nyt
hæve-sænke-bord eller en mou-

setrapper. For vi vil sætte fokus
på den gode arbejdsplads og det
psykiske arbejdsmiljø. Vi skal
trives med vores arbejde, vores kolleger og vores ledere, så
vi kan blive endnu bedre til og
glade for vores job.
Vi vil også sætte ekstra skub
på HK’s jobformidling.
Allerede i slutningen af
2014 søsatte vi HK’s JobBørs et elektronisk mødested for de
HK-medlemmer, der leder efter et job, og de arbejdsgivere,
der leder efter medarbejdere.
Allerede nu har næsten alle ledige medlemmer lagt deres cv
på JobBørsen, og 300 har fundet et job. I 2015 vil vi opnå
endnu bedre resultater, for jobformidling er ét af vores kerneområder.
Om kort tid vil de offentligt
ansatte HK’ere få en ny overenskomst. Forhandlingerne blev
skudt i gang i december, og alt
peger i retning af, at et resultat vil blive nået inden for den
kommende måned. HK’s forhandlere er et bolværk mod
forringelser på det offentlige
område, og det er vigtigt, at de
af jer, der er offentligt ansatte
medlemmer af HK, giver jeres mening til kende: Husk at
stemme om resultatet, når det
foreligger. Jeres overenskomster
forudsætningen for ordnede arbejdsforhold, og det er vigtigt for
forhandlerne at vide, om de har
fulgt jeres mandat.
Glædeligt 2015.

Foto Lisbeth Holten

KRUDTET ER FYRET AF, champag-

AF KI M S I M ONS E N
F ORM AND FOR
HK DANM AR K

HK⁄PRIVATBL AD ET Nº 1 2 01 5

⁄ 43

PASSER
PENGENE?
Tag et løntjek på HK’s meget brugervenlige lønstatistik.
På få minutter får du fuldt overblik over, om din
lønindplacering er passende.

DU KAN:

⁄ Se gennemsnitslønnen
⁄ Se prognosen for næste
års lønstigning samt
anbefalinger til lønsamtalen
⁄ Downloade en fuld
lønrapport og se, hvad
andre tjener i virksomheder,
brancher og regioner

hk.dk/raadogstoette/loenstatistik

