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JEG HAR FÅET ET NETVÆRK AF DEN ANDEN VERDEN

- Jeg har fået en større forståelse for, hvorfor mennesker agerer, som de gør. Og et
kæmpe netværk i tilgift, siger Gitte Vinther, der har taget akademifaget ”Ledelse i
praksis”. Hun bruger sin viden både som tillidsrepræsentant på sin arbejdsplads og i
sit virke som formand for Aalborg Dame Roklub.
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Oplag
97.500
Dette blad omdeles med
Post Danmark 20.-21. marts.
Næste nummer udkommer
24. april 2015. Indlæg til
dette nummer skal være
redaktionen i hænde senest
27. marts 2015.
Redaktionen påtager sig
intet ansvar for stof, der
indsendes uopfordret.

SE MIDTERSIDERNE
2 /

/

INDHOLD

Foto Jakob Carlsen

Illu
str
ati
on

DER ER FORANDRINGER HELE TIDEN

Bente Mikkelsen og Bente Faber har været
ansat i Post Danmark, siden dengang med
arbejderne levede en beskyttet tilværelse. I dag
er konstante omstillinger hverdagskost.

12 /
KRISEÅRENE ER SLUT

HK/Privats medlemmer kan nu lægge lidt
flere varer i indkøbskurven.

14 /
SIDSTE ÅR ER LÆNGE SIDEN

Medarbejderne i Post Danmark har de senere
år skullet indstille sig på store forandringer.

17 /
FORSTÅ FORANDRINGERNE

Skal du som medarbejder være 100 procent
med på en større forandring, skal du forstå,
hvorfor den er nødvendig.
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KRYDSORD + SUDOKU / 23
BREVKASSE / 30
KORT & GODT / 36
DET SKER I DIN AFDELING / 40

De mandlige medlemmer af HK/Privat tjener i
gennemsnit 10 procent mere end kvinderne. Og
endnu mere, når de får et ansvar, der ligger ud
over det umiddelbare i deres jobfunktion.

32 /
FORBEREDELSE ER VEJEN UDEN
OM EKSAMENSANGST

26 /
SÅDAN SIGER DU NEJ
PÅ DEN GODE MÅDE

38 /
UNDGÅ MUSE-FÆLDERNE

På Posthus Odense Banegård har de indstillet
sig på, at deres arbejdsplads formentlig
lukker i løbet af 2015.

Du er ikke vrangvillig eller uvenlig, selv om du
siger nej til en opgave på jobbet. Faktisk er
du nødt til at sige nej en gang imellem for at
være effektiv og levere god kvalitet.

Hvis du præcist ved, hvad eksamenen går ud
på, så er risikoen for at opbygge eksamens
angst betydeligt mindre.

Hver 8. har haft en dårlig MUS-samtale med
deres leder. Læs, hvordan du i hvert fald kan
gøre dit til, at MUS-samtalen bliver en succes.

⁄⁄ Skab ro. Sluk

NYHEDER / 4 + 6
MÅNEDENS GREJ / 22

ULIGELØN ER STADIG ET FAKTUM

18 /
SNART SLUT MED
PAKKER PÅ POSTHUSET

I HVERT NUMMER
LEDER + STRIBE / 5
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mobilen. Gør
MUS-samtalen
behagelig. Det
gælder for både
dig og din leder.
Claus Agø Hansen, uddannelsessekretær
i HK/Privat

KIMS KLUMME / 43
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FIND OS PÅ HK.DK/PRIVAT

MINDSTELØNNEN
FOR ELEVER STIGER
DEN 1. MARTS 2015 stiger mindstelønnen for

elever med 1,9 procent. Det er et resultat af
sidste års overenskomstforhandlinger, hvor det
blev aftalt at hæve mindstelønningerne med 1,9
procent hvert år fra 2014-2016.
- Elever har dog kun krav på en automatisk
lønregulering, hvis de er mindstelønnet, pointerer
faglig chef i HK/Privat Kim Jung Olsen.
Får du mindsteløn, skal du altså være opmærksom på, om din løn stiger fra og med marts 2015.
- Gør den ikke det, skal du først kontakte dit
lønkontor, som forhåbentlig kan hjælpe dig. Får
du stadig ikke din lønstigning, må du kontakte din
tillidsrepræsentant eller HK-afdeling, siger Kim
Jung Olsen.
Selv om du er elev på en virksomhed uden
overenskomst, har du ret til mindstelønnen og
stigningen i overenskomstperioden. Det sikrer
erhvervsuddannelsesloven. ⁄⁄

MANGEL PÅ
PRAKTIKPLADSER

⁄⁄ Det skriger

MINDSTELØNSSATSER PR. 1. MARTS 2015
for kontorelever på HK/Privats to største overenskomster
FOR KONTORELEVER UNDER
OVERENSKOMSTERNE MED DANSK ERHVERV
Elev på 1. år
Elev på 2. år
Elev på 3. år
Elev på 4. år

10.468 kr./md.
11.681 kr./md.
12.851 kr./md.
13.921 kr./md.

FOR KONTORELEVER UNDER FUNKTIONÆROVERENSKOMSTEN MED DANSK INDUSTRI
Elev på 1. år
Elev på 2. år
Elev på 3. år
Elev på 4. år

10.570 kr./md.
11.715 kr./md.
12.880 kr./md.
13.925 kr./md.

da til himlen,
at ikke engang
hver fjerde
danske
virksomhed
med faglærte
ansætter
lærlinge. Det
er ikke rettidig
omhu.

LO-sekretær Ejner K. Holst
til Ugebrevet A4

Er du i tvivl om, hvilken overenskomst du hører under,
så tjek din uddannelsesaftale, hvor det skal stå.

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

23 %

af virksomheder
med faglærte
ansatte har elever
4 /

FOR FÅ VIRKSOMHEDER TAGER ELEVER
⁄ Kun 23 % af virksomhederne med faglærte ansatte tager ansvar for at uddanne fremtidens arbejdskraft. Det viser nye beregninger fra konsulentfirmaet
Deloitte, der er lavet på bestilling for Undervisningsministeriet. Deloitte har regnet sig frem til, at 24.816
virksomheder, der i dag har faglært arbejdskraft, men
ingen lærepladser, sagtens kunne ansætte elever. Hvis
alle tog en elev, eksisterede praktikpladsmangel ikke.

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.

/

LEDER

AF S I M O N TØ GE R N ,
F O R M A N D FO R
H K / P R IVAT

I DETTE NUMMER af HK/Privat-bladet kan
du læse om lønstatistikken og lønudviklingen for HK/Privats medlemmer
gennem det sidste år. Det er positiv læsning!
Efter at lønnen har været gået helt i
stå gennem kriseårene, så er der igen
kommet gang i lønudviklingen. Det betyder, at købekraften igen er stigende for
HK/Privats medlemmer. Ikke voldsomt
og næppe noget, der holder finansministeren vågen om natten. Det er en udvikling, som spejler den generelle udvikling
i produktiviteten. Det er en udvikling,
der er skabt af virksomhedernes ansatte,
og som det kun er naturligt, at medarbejderne får del i gennem generelle lønstigninger.
Den ulige løn mellem mænd og kvinder består fortsat. Og den er fortsat betydelig (10 %). Den gode nyhed er, at det ser
ud til, at forskellen mindskes. Heller ikke
her er der tale om store og revolutionerende forandringer, men en fortsat udvikling i retning af lidt mere lige lønforhold.
Mere bemærkelsesværdigt er det, at
lønforskellen mellem mænd og kvinder synes at blive større, jo mere ansvar
man(d) påtager sig. Hvad er det for en logik, der siger, at et mere ansvarsfuldt job
skal honoreres bedre, hvis en mand påtager sig jobbet?
Intet kommer af ingenting! Sådan er
det også med den positive lønudvikling.

Foto Lisbeth Holten

SMÅT, MEN GODT
Den er skabt af engagerede tillidsfolk og
dygtige HK/Privat-medlemmer. Og måske - hvad angår uligelønnen - af moderne
indstillede ledere, som kan gennemskue
gamle og fordomsfulde kønsstereotyper.
HK/Privat vil fortsat understøtte den
positive udvikling gennem udgivelse af
lønstatistik, support af lokale lønforhandlinger og et falkeblik på de virksomheder,
som fortsat opererer med kønsroller a la
Matador.
Politisk har HK/Privat arbejdet på,
at virksomhederne forpligtiges til at give
tillidsrepræsentanterne alle relevante
lønoplysninger. Det har ført til, at virksomhederne nu er blevet forpligtiget til
at oplyse den enkelte medarbejder om,
hvilken DISCO-kode man indberetter
for vedkommende. Det betyder, at du
selv kan tjekke, om din arbejdsgiver lønner dig som ansat til almindeligt kontorarbejde, receptionist eller fx bogholder.
Inden 2017 får vi også nye regler, som
både skærper og udvider pligten til at udarbejde kønsopdelte lønstatistikker virkning.
Kampen for ligeløn er ikke en sport for
de utålmodige! Men vi kan dog glæde os
over, at de mange små skridt bringer os i
den rigtige retning!
Læs mere side 8-13

facebook.com/simontoegern
@simontoegern
simon.toegern@hk.dk

HK⁄PRIVATBL AD ET N º 3 2 01 5

⁄ 5

/

KORT NYT

FØLG OS PÅ FACEBOOK.COM/HKPRIVAT

HOLD NU DEN FERIE,
DU HAR RET TIL
DU HAR IKKE HOLDT FERIE længe nok,

hvis du stadig kan huske dit password,
når du vender tilbage til jobbet. Så gør
dig selv en tjeneste, og hold en lang,
sammenhængende sommerferie.
Sådan lyder beskeden fra Marianne
Vind, næstformand for HK/Privat, til de
tusindvis af danskere, der skal have lagt
ferieplaner for sommeren.
Baggrunden er en webrundspørge
blandt cirka 3.000 modtagere af HK/
Privats nyhedsbrev, der viser, at hver
tredje adspurgte holdt ferie i adskilte
uger sidste sommer. Endda på trods af
at ferieloven giver lønmodtagere ret til

DU KAN STADIG
LEJE ET FERIEHUS
I RØSNÆS
⁄ Du kan stadig nå at leje
et feriehus i Bogbindernes
Ferieby - Røsnæs - også i
skoleferien til sommer. Er du
interesseret, så ring til Birthe
Larsen på 28 31 08 02.

27.100

fuldtidsstillinger
bliver varetaget
af vikaransatte
i Danmark
6 /

at holde tre ugers sommerferie i træk.
15 procent svarer, at de ikke kunne
holde fri, fordi chefen eller kollegerne
var på ferie, mens 61 procent hellere
ville holde ferie i kortere perioder
Men uanset om turen går sydpå
eller til Costa del baghave, bør du
holde mindst tre sammenhængende
ferieuger for din egen skyld.
- Det tager tid at få ladet batterierne ordentligt op igen, så få hvilet ud i
mindst tre uger. Ellers kommer du ikke
ordentligt ned i gear. Det er både spild
af god ferie og hårdt ved dit helbred,
siger Marianne Vind. ⁄⁄

Nærlæs din marts-lønseddel
HAR DU OVERENSKOMST med fritvalgskonto,
får du fremover indbetalt 1,7 procent af din løn
i stedet for det seneste års 1,3 procent. Stigningen
gælder fra 1. marts 2015 og skal derfor kunne ses på din
lønseddel for marts.
- Så husk at tjekke din lønseddel for marts, når den
kommer. Har du ikke fået pengene, skal du i første
omgang gå til lønkontoret på din arbejdsplads. Hvis det
ikke hjælper, skal du hive fat i din tillidsrepræsentant eller
gå til din lokale HK-afdeling, siger Kim Jung Olsen, faglig
chef i HK/Privat.
Langt de fleste af HK/Privats overenskomstdækkede
medlemmer har en fritvalgsordning. Som hovedregel
kan man vælge at få pengene udbetalt (nogle dog kun i
forbindelse med afholdelse af fridage), eller at beløbet
bliver overført til pensionsordningen. ⁄⁄

BOOM I VIKARBESKÆFTIGELSEN
⁄ I 2010, hvor antallet af vikarer nåede sit lavpunkt, var der omkring 21.000 vikarer. I dag er
der lidt mere end 27.100. Virksomhedernes voksende brug af vikaransatte vækker kun beskeden
glæde hos Simon Tøgern, formand for HK/Privat.
- Grundlæggende er det godt, at flere finder arbejde. Men når folk kommer i job, ser vi helst, at de bliver
ansat på ordinære vilkår, siger han til Ugebrevet A4.

PRIVAT I PRESSEN
MASSIV PROTEST
MOD RYANAIRS VILKÅR
Flere hundrede var mødt op
foran Arbejdsretten, da der var
første møde om Ryanairsagen.
Flyselskabet siger, at de skaber
nye arbejdspladser i Danmark,
men det bed ikke på Ulla Jeppesen, formand for HK It, medie
og industri.
- Hensynet til antallet af arbejdspladser står ikke over hensynet
til gode arbejdsforhold. Derfor
er det afgørende vigtigt, at
fagbevægelsen står sammen om
det her, sagde hun til Politiken.

MILLIONER TIL
HK-MEDLEMMER
I 2014 vandt HK/Privat Sjælland 184 faglige sager mod
forskellige arbejdsgivere. Det
gav i alt 15 millioner kroner til
medlemmerne, viser en opgørelse. Det skriver Lolland-Falsters Folketidende.
- Det er aldrig rart at blive ramt
af mobning, konkurser eller
usaglige fyringer. Heldigvis kan
vi ofte skaffe medlemmerne
oprejsning og en pose penge,
siger Kurt Jørgensen, formand
for HK/ Privat Sjælland.

NU SKAL DER
LØNKRONER PÅ KONTOEN
Siden 2008 har det været småt
med lønforhøjelser, skriver
Avisen.dk. Men efter mange års
løntørke er tålmodigheden ved
at slippe op.
- Interessen for at forhandle
løn er voksende efter en række
år, hvor der har været fokus på
løntilbageholdenhed på grund
af krisen, siger Jesper Schmidt
Sørensen, faglig sekretær i
HK/Privat.

SPAR op til
2.000 kr. om
året på din
bilforsikring
- det er da
en god score

Som medlem
får
du endda 10%
rabat

7 ud af 10 får en billigere bilforsikring hos Alka. Nogle sparer 2.000 kr.
Sparer du ingenting - så giver vi en Alka Superliga fodbold (værdi 150 kr.)

BEREGN DIN PRIS PÅ ALKA.DK ELLER RING 70 12 14 16
HK⁄PRIVATBL AD ET Nº 1 2 01 5
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ULIGE
ER STADIG
ET FAKTUM
De mandlige medlemmer af HK/Privat tjener i gennemsnit 10
procent mere end kvinderne. Og endnu mere, når de får et ansvar,
der ligger ud over det umiddelbare i deres jobfunktion

8 /

A F J E S P E R P E D E RSEN / IL LUSTR AT IO N SINE J EN SEN

T

AG EN MAND, der arbejder som salgsagent inden

for it-branchen. Han tjener i gennemsnit 34.312
kroner om måneden. Samme medarbejder - bare
kvinde - må i snit nøjes med 30.232 kroner om
måneden. Ingen af dem er ledere eller er blevet
tildelt ”et særligt betroet ansvar” - alligevel tjener
mændene 11,9 procent mere end kvinderne.
Der er masser af lignende eksempler: Medarbejdere inden
for lagerarbejde: Mændene tjener 10,4 procent mere end kvinderne. Almindeligt kontorarbejde: Mændene tjener 3,6 pro-

cent mere end kvinderne. Systemadministratorer: Mændene
tjener 9,2 procent mere end kvinderne.
- Det er jo åbenlyst uretfærdigt. Jeg tror, at det allervigtigste er, at alle bliver klar over, at der er uligeløn i Danmark. Der
er ikke nogen, der synes, at uligeløn er o.k. Mange mener bare
ikke, at der er et problem på netop deres arbejdsplads, siger Marianne Vind, der er næstformand i HK/Privat.
- Så vi bliver nødt til at blive ved med at sige det højt. Og vores
medlemmer bliver nødt til at tale åbent om det med deres kolleger. Kun sådan kommer vi uligelønnen til livs.

HK⁄PRIVATBL AD ET Nº 3 2 01 5
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⁄⁄ Der har altid været en skævvridning i

forhold til de arbejdsopgaver, som mænd
og kvinder typisk har. Det er enormt
fastgroet og svært at bryde igennem.
Mona Larsen, seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

VI HAR TALT MED

MONA LARSEN,

seniorforsker ved
Det Nationale
Forskningscenter
for Velfærd

MARIANNE VIND,

næstformand i
HK/Privat

TRODS ALT MINDRE ULIGELØN
Vi har siddet her før. Mindst én gang om
året - når HK/Privat præsenterer sin årlige lønstatistik. Den måske mest afgørende konklusion hvert år er, at de
kvindelige HK’ere får mindre i løn end
deres mandlige kolleger.
Løngabet falder dog år for år. De nyeste tal - indsamlet i efteråret 2014 blandt
42 procent af HK/Privats medlemmer viser, at mænd tjener 10,0 procent mere
end kvinderne. Året før var tallet 12,0
procent. Mens lønforskellen for 10 år siden var på 16,7 procent (se faktaboks på
side 15).
- Det er selvfølgelig den gode nyhed,
at forskellen trods alt falder. Vi kan også
sagtens glæde os over, at uligelønnen på
HK’s område er lavere end så mange an-

MERE I LØN TIL MÆNDENE
HK/Privats mandlige medlemmer tjener mere end kvinder i alle
jobstatus-kategorier. Lønforskellen er sådledes i de enkelte kategorier:
Ledere/mellemledere*
Medarbejdere med et særligt betroet ansvar
Øvrige medarbejdere
*Det er ikke muligt at skille ledere og mellemledere i lønstatistikken.

10 /

8,2 %
12,4 %
7,7 %

dre steder. Men det går stadig alt for langsomt, siger Marianne Vind.
- En del af forklaringen på, at forskellen bliver mindre, kunne formentlig
være, at der er begyndt at komme reelle
lønforhandlinger i stedet for de 0-løsninger, vi har set i de senere år. Det har i sig
selv måske rettet op på nogle skævheder.

KUN NOGET AF FORSKELLEN
KAN FORKLARES
En tidligere analyse af uligelønnen blandt
HK/Privats medlemmer viser, at omkring 40 procent af lønforskellen kan
forklares. Først og fremmest i forhold til,
hvilke jobfunktioner mænd og kvinder
har, men også i forhold til blandt andet
jobstatus og erfaring. Men det efterlader
altså fortsat 60 procent uforklaret. Altså,
andet end at man er enten mand eller
kvinde.
Skiller man årets lønstatistik ad, viser den klart største lønforskel sig blandt
medlemmer, som har svaret, at de har
et ”særligt betroet ansvar”. Mens der for
menige medarbejdere er et løngab på 7,7
procent, er det således her på hele 12,4
procent.
Men hvad er det, der sker? Hvorfor stiger lønforskellen så markant, så snart
en mand eller en kvinde får ekstra opgaver, som ligger uden for den umiddelbare
jobfunktion? Det er i høj grad historisk
betinget, men derudover ret irrationelt,

/
mener Mona Larsen, der er seniorforsker
ved Det Nationale Forskningscenter for
Velfærd, og som forsker i uligeløn.
- Der har altid været en skævvridning
i forhold til de arbejdsopgaver, som mænd
og kvinder typisk har. Det er enormt fastgroet og svært at bryde igennem. Men
den enkelte arbejdsgiver bør nøje overveje, om man har et lønsystem, der systematisk er gunstigt for det ene køn - selv
om deres arbejdsfunktioner skaber den
samme værdi for virksomheden. Som minimum kan man forvente, at det er tydeligt for enhver, hvad det er, man belønner
ekstra for. Det gør det ulige noget nemmere at gå efter og er også med til at motivere medarbejderne, siger Mona Larsen.
- Det kan eksempelvis være, at man
sætter stor pris på, at folk bliver to timer længere - og det er det måske mest
mænd, som gør. Men det er aldrig blevet sagt, at det er det, der skal til, og kvinderne er måske ikke blevet spurgt. Så
mange gange tror jeg også, at ledere går
ud fra, at nogle har lyst eller ikke lyst til
noget, og virkeligheden er anderledes.

Kvindelige medlemmer
af HK/Privat tjener
gennemsnitligt

”HAN ER JO SÅ DYGTIG”
Næstformand i HK/Privat Marianne
Vind er også helt overbevist om, at danske ledere ikke sidder og bevidst giver
mænd mere i løn end kvinder for det
samme arbejde. Men det sker alligevel.
Selv for de bedste.
- Jeg kender til et eksempel fra en tillidsrepræsentant på en virksomhed, hvor
der var tre elever, som blev færdiguddannet samtidig: to kvinder, som begge var
i begyndelsen af 30’erne, og som begge
havde erhvervserfaring fra tidligere arbejdspladser og en helt ung mand. De
blev alle fastansat – men manden blev tilbudt 1.000 kroner mere i løn, selv om de
skulle lave samme arbejde, fortæller Marianne Vind.
- Det blev selvfølgelig taget op med lederen. Og hans forklaring var, at ’han jo
er så dygtig’. Men samtidig kunne han
ikke drømme om bevidst at give uligeløn,
og han var ulykkelig over det. Det blev
selvfølgelig også ændret. ⁄⁄

ind på pensionen af deres
arbejdsgiver

31.650 KR.
og får sat

3.309 KR.

ind på pensionen af deres
arbejdsgiver

Mandlige medlemmer af
HK/Privat tjener
gennemsnitligt

34.827 KR.
og får sat

3.539 KR.

Mandlige medlemmer
af HK/Privat tjener altså
gennemsnitligt

10,04 %

mere end de kvindelige
medlemmer og får sat

6,95 %

mere ind på deres
pensionsopsparing

HK⁄PRIVATBL AD ET N º 3 2 01 5
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KRISEÅRENE
ER SLUT

D

IN LØN ER STEGET 2 PROCENT i løbet af det

seneste år. Det viser HK’s lønstatistik
2014 blandt andet. Tallene, der præsenteres her på siderne, kommer fra HK’s
nyeste lønstatistik. Den er baseret på lønoplysninger indsamlet i efteråret 2014. 42
procent af HK/Privats medlemmer i ordinært job har
bidraget med oplysninger om deres lønforhold.
- Det er selvfølgelig meget positivt og et udtryk for, at
virksomhederne er begyndt at tjene penge igen. Men tallene dækker også over meget forskellige billeder. Der er
nogle af vores medlemmer, som formentlig stadig står
helt stille, mens man i andre brancher giver gode lønstigninger, siger Simon Tøgern, der er formand for HK/
Privat.
- Og så håber jeg da også, at det er et udslag af, at flere
og flere af vores medlemmer er blevet bedre til at forhandle løn - og bruger HK/Privats lønstatistik til det.
Du kan læse mere om lønudviklingen inden for dit
område på branchesektionssiderne midt i bladet (undtagen HK Luftfart).

HK/Privats medlemmer kan
nu lægge lige så mange varer
i indkøbskurven, som før den
økonomiske krise satte ind. Og lidt
til. To gode år for reallønnen - som
er din lønstigning minus inflationen
i Danmark - har således indhentet
tilbagegangen i købekraften, som
HK/Privats medlemmer oplevede
fra 2010 til 2012

Tag et løntjek på HK’s meget brugervenlige lønstatistik. På få minutter får du fuldt overblik over, om din lønindplacering er passende.
Find den her:

hk.dk/loenstatistik

MÅNEDSLØN FOR HK/PRIVATS MEDLEMMER
Antal indberetninger

Nedre kvartil

Median

Øvre kvartil

Gennemsnitlig
månedsløn

Arbejdsgiverbetalt
pensionsbidrag

22.387

27.858

31.375

35.747

32.352

3.361

Gennemsnitslønnen er alle lønninger lagt sammen og divideret med det
samlede antal lønninger. Der er ikke oplyst nogen højeste eller laveste løn.
Lønspredningen i gruppen er derfor større, end tallene giver udtryk for. I stedet er der oplyst en nedre kvartil, en median og en øvre kvartil. De skal læses
sådan, at hvis der er 100 personer i en gruppe, og deres løn er listet op efter
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størrelse, så vil nummer 25 i rækken være nedre kvartil, nummer 50 medianen, og nummer 75 øvre kvartil. Halvdelen af gruppen har en løn, som ligger
mellem den nedre og øvre kvartil. Lønningerne er før fradrag af eget bidrag til
pension, mens arbejdsgivers bidrag er opført for sig selv.

/

LØNNIVEAUET I DE FORSKELLIGE BRANCHER
Branchesektion*
Organisationer
It, Medie & Kommunikation
Privat Service
Produktion
Sundhed & Velvære
Transport & Turisme
HK Luftfart

Antal indberetninger

Månedsløn

Arbejdsgiverbetalt
pensionsbidrag

2.710
3.003
4.664
8.609
1.624
1.264
285

35.675
33.626
32.238
32.024
28.390
30.288
31.190

4.986
2.885
3.566
3.077
2.790
2.811
3.069

*Alle HK/Privats medlemmer er også med i en af HK/Privats syv branchesektioner, der er opdelt efter – som navnet
antyder - brancher. Du kan læse mere om lønudviklingen inden for dit område på branchesektionssiderne midt i bladet
(undtagen HK Luftfart).

SÅDAN HAR DIN REALLØN UDVIKLET SIG SIDEN 2006
Lønstigning 1

Forbrugerprisindeks 2

Reallønsfremgang/
tilbagegang

2006

4,7 %

1,5 %

3,2 %

2007

4,8 %

1,7 %

3,1 %

2008

4,7 %

3,7 %

1,0 %

2009

3,3 %

1,0 %

2,3 %

2010

2,4 %

2,5 %

-0,1 %

2011

2,2 %

2,8 %

-0,6 %

2012

2,0 %

2,3 %

-0,3 %

2013

1,7 %

0,7 %

1,0 %

2014

2,0 %

0,5 %

1,5 %

1. Lønoplysningerne, der ligger til grund for beregningerne, er indsamlet blandt HK/Privats
medlemmer i efteråret i det pågældende år.
2. Forbrugerprisindekset i oktober det pågældende år. Forbrugerprisindekset kaldes også
inflation.

SÅDAN ER LØNNEN STEGET SIDEN SIDSTE ÅR

Branchesektion*
Organisationer
It, Medie & Kommunikation
Privat Service
Produktion
Sundhed & Velvære
Transport & Turisme
HK Luftfart
I alt / i gennemsnit

Antal
indberetninger
1.562
1.489
2.059
4.862
608
469
39
11.088

Lønstigning i procent
1,2 %
1,5 %
2,1 %
2,2 %
2,8 %
1,9 %
3,0 %
2,0 %

Statistikken over lønstigninger er baseret på medlemmer, der har haft det samme job i både
2013 og 2014 og har indberettet deres lønoplysninger begge år.
*Alle HK/Privats medlemmer er også med i en af HK/Privats syv branchesektioner, der er
opdelt efter – som navnet antyder - brancher. Du kan læse mere om lønudviklingen inden for
dit område på branchesektionssiderne midt i bladet (undtagen HK Luftfart).
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Hverdagen i
Post Danmark er
præget af store
forandringer, men
også anderledes
spændende
udfordringer i forhold til dengang,
postetaten var
en beskyttet
virksomhed med
monopol. Derfor
er Bente Faber
(tv.) og Bente
Mikkelsen også
blevet i Post Danmark i henholdsvis 25 og 33 år.

HK POST & KOMMUNIKATION NEDLAGT SOM AFDELING
⁄ Da Dansk Post & Giroforening i 1998 fusionerede
med HK, var der omkring 4.800 medlemmer af 
HK Post & Kommunikation.
De senere års afskedigelser er imidlertid også
gået hårdt ud over HK’erne. Så hårdt, at HK Post &
Kommunikation, der p.t. har omkring 1.200 erhvervs-
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aktive medlemmer, ved årsskiftet valgte at nedlægge
sig som afdeling for i stedet at blive en klub under HK
Service Hovedstaden.
Ved den lejlighed stoppede Isa Rogild som formand,
mens tidligere næstformand Eigil Johannesen fik rollen
som klubformand for HK’erne i Post Danmark.

Posthusene er ikke nær så
velbesøgte, og danskerne
sender ikke nær så mange
breve. Medarbejderne
i Post Danmark har de
senere år skullet indstille
sig på forandringer, færre
medarbejdere og nye
måder at tjene penge på

SIDSTE
ÅR ER
LÆNGE
SIDEN

E

FTER AT kong Christian 4. i 1624
skabte det danske postvæsen, gik
det de næste godt 375 år kun én
vej med væsenets kerneopgave,
brevene: Der kom flere og flere
af dem.
Lige indtil seneste årtusindskifte. Så
knækkede kurven.
Teknologien havde fostret internettet,
e-mailen var en stor succes og tog sin del
af behovet for kommunikationen mellem
A og B. Oveni formulerede de danske politikere en af verdens mest ambitiøse digitaliseringsstrategier, som skulle sende
Danmark mod det papirløse samfund.
Netbanken gjorde det overflødigt at besøge sit posthus for at betale regninger.
Og oveni igen kom den økonomiske krise
i 2008, som fik brevmængden til for alvor
at styrtdykke.
Antallet af breve sendt i Danmark i
2014 var således kun godt og vel en tredjedel sammenlignet med år 2000. De
egendrevne posthuse er i stor stil lukket.
Og en hel del er blevet afskediget.
- Det er selvfølgelig rædselsfuldt for de
ramte, og der har været perioder, hvor det
har føltes, som om den ene afskedigelses-
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⁄⁄ Vi sidder ikke tilbage med en fornemmelse
af, at Post Danmark kunne have gjort noget
grundlæggende anderledes.

Eigil Johannesen, klubformand for HK’erne i PostNord Danmark

runde bare overtog den anden, siger Eigil Johannesen, der er klubformand for
HK’erne i PostNord Danmark.

HELLER INGEN SKIBE I MARSTAL
Målt i antallet af medarbejdere er Post
Danmarks del af PostNord blevet en betydelig slankere udgave af sit gamle jeg.
Der er dog ingen verbale tæsk til Post
Danmark fra Eigil Johannesen, når han
skal beskrive udviklingen.
- Vi sidder ikke tilbage med en fornemmelse af, at Post Danmark kunne have
gjort noget grundlæggende anderledes.
Man kan ikke stoppe digitaliseringen.
Det ville svare til at insistere på, at der
fortsat skal bygges skibe i Marstal og sys
billige kjoler i Herning. Det nytter ikke
noget, siger Eigil Johannesen.
- Vores faglige strategi har hele vejen
handlet om saglighed, og når det kunne
aftales ordentlige outplacementforløb til
de afskedigede. De skulle have ordentlige
tilbud, når de var på vej ud af butikken.
Og det er alt sammen sket i helt åben dialog med ledelsen.
FÆRRE MEDARBEJDERE I FREMTIDEN
På topchefens kontor midt i København
breder der sig dog ingen panikstemning.
Godt nok er kalkulen, at antallet af breve
fortsat vil falde indtil 2020 - og så stabilisere sig. Til gengæld er der god vækst på
andre områder, ikke mindst pakkerne.
- Vi er i gang med en meget stor omstilling af vores virksomhed, drevet af en
meget aggressiv teknologisk udvikling.
Det betyder formentlig også, at vi skal
være færre medarbejdere i fremtiden, siger Henning Christensen, der er direktør
i PostNord Danmark.
- Så der er ingen tvivl om, at medarbejderne skal løbe hurtigere, men det tror
jeg også, at vores medarbejdere ser som
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en positiv udfordring. Vi er gået fra at
være en noget beskyttet virksomhed til at
være i fuld konkurrence. Og det betyder
også, at vi må fokusere ekstra meget på
kundernes behov, og at der er nogle arbejdsopgaver, som vi mere kynisk skærer væk.
Så selv om brevene stadig skal være
en del af Post Danmark, så skal virksomheden altså i højere grad tjene sine penge
andre steder.
- Der er i princippet ingen grænser for,
hvad vi kan levere. Det ser heldigvis ud,
som om danskerne vil have bragt mere
og mere hjem. Og der er vi i en unik situation, fordi vi er landsdækkende seks
dage om ugen, når ud til alle husstande
og har et godt brand, siger Henning Christensen.

ALLE SKAL HAVE
SAMME VERDENSBILLEDE
For Henning Christensen og den øvrige
ledelse gælder det selvfølgelig om at få
medarbejderne med på omstillingen.
Først og fremmest handler det om at lære
de nye forretningsområder at kende. Det
klares i langt overvejende grad ved direkte oplæring af allerede ansatte - eksempelvis nu, hvor man arbejder på at
sætte sig på distribution af fødevarer.
- Men derudover er det også et mantra for os at have dialog omkring de udfordringer, som er tydelige. Vi er nødt til
at have samme verdensbillede af, at nogle
ting falder, fordi kunderne vil have noget helt andet. Ellers kan medarbejderne
ikke se nogen mening med, at vi er nødt
til at skære i antallet af medarbejdere og
ændre i arbejdsopgaverne. Her har vi en
meget vigtig samarbejdspartner i fagforeningerne, siger Henning Christensen. ⁄⁄

TILBUD TIL
DE AFSKEDIGEDE
⁄ Mens medarbejderne ansat
på tjenestemandsvilkår er
socialt sikret med tre års løn,
hvis de bliver afskediget, så
forholder det sig anderledes
med de ansatte på almindelig
overenskomst.
Hvis de bliver afskediget,
bliver nogle af dem tilbudt et
særligt outplacementforløb.
Det indeholder et individuelt
tilpasset forløb med en personlig rådgiver, som fungerer
som sparringspartner igennem hele forløbet. Her er der
sparring og hjælp til at sætte
jobmål for fremtiden, personprofil, jobsøgning med fokus
på blandt andet ansøgninger,
cv og jobsamtaler.

VI HAR TALT MED

EIGIL JOHANNESEN,

fællestillidsrepræsentant for HK’erne
i PostNord Danmark

HENNING CHRISTENSEN,

direktør i PostNord
Danmark

DU SKAL FORSTÅ,
HVORFOR DER
BLIVER FORANDRET

POSTEN I TAL
⁄ Der er kun 15
traditionelle posthuse tilbage i hele
landet - i 2009
var der 114. Til
gengæld er antallet
af posthuse/postbutikker i samme
periode steget fra
732 til 950 - plus
475 pakkebokse.

Skal du som medarbejder være 100 procent med på en større
forandring skal du forstå hvorfor og selv kunne bidrage med noget
konkret for at nå hen imod de nye mål

H

VORFOR?

Svaret på det spørgsmål er helt
fundamentalt, hvis store omstil
linger og forandringer på en arbejdsplads skal ende med det
ønskede resultat. Men netop den
manglende besvarelse af det spørgsmål
er en af de klassiske fejl, som begås i de
mange forandringer, medarbejdere er udsat for.
Det er erfaringen hos Ask Agger, der
er administrerende direktør i Workz A/S;
et forandringsbureau, der hjælper organisationer med at forandre sig.
- Ofte kommunikerer ledelsen ud,
hvad der skal ske, men glemmer at fortælle, hvorfor det er nødvendigt. Men det
er du nødt til, hvis du vil have alle med på
den nye retning, siger Ask Agger.
Ifølge ham er der tre vigtige punkter,
som skal være med i en vellykket forandringsproces.
For det første skal den nye retning
være soleklar for enhver. For det andet
skal medarbejderne motiveres - og altså
ikke mindst ved at få et svar på, hvorfor
det overhovedet er nødvendigt at ændre
noget. Og endelig, så skal det gøres muligt for hver enkelt aktivt at bidrage til forandringen.
Selv om de to første punkter lykkes,
er det langtfra sikkert, at alle medarbej-

dere sidder tilbage og ved, hvad netop de
skal gøre.

ALLE SKAL INVITERES MED
Og det kan være enormt frustrerende.
Så er det, som om forandringerne blæser
henover hovedet på en, og man bliver et
passivt gidsel i det hele. Og så kommer
modstanden. Så det er enormt vigtigt, at
alle bliver inviteret med til at bidrage til de
nye mål, siger Ask Agger.
- Savner du information, så spørg.
Bliver du ikke involveret, så spørg.
Der er mange ledere, som har brug for
medarbejdernes hjælp til at håndtere
forandringerne, siger Ask Agger.
Som medarbejder skal du også forvente og kræve at blive lyttet til, hvis du
har bekymringer og frustrationer omkring forandringerne.
- Det skal være klart, hvad der er til
diskussion, og hvad der ikke er til diskussion. Som medarbejder er det vigtigt at
gøre sig klart, at selv positive forandringer i indkøringen bliver bøvlede, og at
lederne tit er lige så usikre som alle andre. Den nemmeste og mest umiddelbare
måde at bidrage positivt til forandringerne på er ved at give lederne ærlig og
konstruktiv feedback undervejs på, hvad
der virker godt og mindre godt, siger Ask
Agger. ⁄⁄

Antallet af breve
sendt i Danmark
peakede i 2000
med næsten 1,5
milliarder
sendte breve. I
2014 blev der
”blot” sendt 545
millioner.
Altså omkring en
tredjedel.
VI HAR TALT MED

ASK AGGER,

administrerende
direktør i Workz

I samme periode er
antallet af sendte
pakker i Danmark
hos Post Danmark
steget fra 31,7
millioner til
omkring 42 millioner pakker.

I 2000 var der
omkring 9.800
postkasser i Danmark. I dag er der
omkring 8.800
postkasser fordelt
på omkring 7.000
steder.

Fra 2007 til 2013
er antallet af
medarbejdere i det
danske postvæsen
faldet med næsten
40 % (målt i
heltidsbeskæftigede: fra 20.592 til
12.727).
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SNART SLUT
MED PAKKER
PÅ POSTHUSET

Pakker vejer mere
end breve og stempler, så det er blevet
fysisk hårdere at
arbejde på posthus,
konstaterer Vibeke
Østergaard, der er
HK’ernes tillidsrepræsentant på
Posthus Odense
Banegård.

På Posthus Odense Banegård har de indstillet sig på,
at deres arbejdsplads formentlig lukker i løbet af 2015

D

ET KAN DA VIST IKKE betale sig
at bestille nye varer hjem. Og
sommerferie; nej, det svarer sig
vist heller ikke at planlægge,
hvordan den skal fordeles her på
arbejdspladsen.
Kollegerne på Posthus Odense Banegård holder humøret oppe og stressen
nede i forhold til en annonceret lukning
af butikken ved at joke sig lidt igennem
det hele. Der er alligevel ikke så meget,
de kan gøre ved det.
- Selvfølgelig er der en del snakken
frem og tilbage, og selv de mindste tegn
eller skridt fra chefen bliver analyseret.
Der er da også nogle, som stadig håber,
at vi bliver reddet fra lukningen, siger
Vibeke Østergaard, der er HK’ernes tillidsrepræsentant på Posthus Odense Banegård.
De har ellers fået besked på, at de
godt kan forvente, at posthuset skråt
bag Odense Banegård vil lukke i løbet af
2015.

INDBETALINGER OG TUNGE STEMPLER
Ikke just overraskende. Det følger linjen fra Post Danmark i de senere år. De
klassiske posthuse lukker. I stedet bliver
postforretninger i stor stil flyttet over til
samarbejdspartnere i butikker og supermarkeder.
For danskerne har skiftet vaner. Og livet på posthuset ser da også betydeligt anderledes ud sammenlignet med dengang,
Vibeke Østergaard startede i Post Danmark i 1980.
- Det var rigtig meget med indbetalinger, så man sad ofte ved kassen hele da-

gen og stemplede med et meget tungt
håndstempel. Tusindvis af blanketter,
fortæller hun.
Hendes kollega Britta Nielsen, som
startede i posten i 1970’erne, supplerer:
- På en travl dag kunne man godt have
3.000 indbetalinger ved en kasse - i dag
har man højst 100-200 på en travl dag.
Det var meget ensformigt og meget belastende arbejde med rigtig mange gentagne bevægelser med det tunge stempel.
Du sad på din stol hele dagen og forlod
kun pladsen, når der var spisepause.

FYSISK HÅRDT ARBEJDE
I dag er stolen overflødig. Sågar nærmere
i vejen ved skranken. For Vibeke Østergaard, Britta Nielsen og de øvrige kolleger
på posthuset bevæger sig konstant væk
fra skranken.
- Jeg tror, at otte ud af 10 kunder kommer for at hente en pakke, siger Britta
Nielsen.
- Vi har et meget mere fysisk arbejde i
dag end tidligere. Først ved at scanne og
sætte pakker på plads om morgenen og
ved at udlevere dem i løbet af dagen. Personligt har jeg belastet min ene hofte så
meget, at jeg må tage smertestillende medicin dagligt.
Også Vibeke Østergaard mærker de
fysiske skavanker fra al pakkeudleveringen. Hun ærgrer sig også over, at der
løbende er skåret ned på opgaver. Senest
at en lang række produkter, eksempelvis
kontorartikler, nu ikke længere er på hylderne.
- Det betyder selvfølgelig, at der er
kommet lidt færre udfordringer. Til gen-
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gæld sætter jeg stor pris på den kundekontakt, vi har i dag. Det er noget af det
vigtigste for mig i dag. Det betyder meget
for mig, at kunderne har en god oplevelse
ved at komme på posthuset, siger Vibeke
Østergaard.
- Foruden de kunder, som afhenter
pakker, så er de kunder, vi har tilbage,
lidt ”tungere”’ kunder. Altså dem, som
ikke har betalingsservice, dankort og netbank, siger Britta Nielsen.

VIDERE TIL POSTBUTIKKER, TAK
Både Vibeke Østergaard og Britta Nielsen
er ansat på tjenestemandsvilkår. Det betyder, at de som udgangspunkt er sikret
et nyt job inden for posten, når eller hvis
Posthus Odense Banegård lukker og slukker. Og de vil gerne, meget gerne, blive
inden for det, de laver i dag.
- Jeg har tidligere været posthusinstruktør - en, som er med til at sætte folk
ude i butikkerne ind i postforretning. Det
vil jeg gerne tilbage til. Ellers håber jeg
at kunne komme i en postbutik, gerne
et lidt større sted. Jeg håber i hvert fald
ikke, at jeg skal være omdeler. Det kan
mine slidte hofter og hænder ikke klare,
siger Britta Nielsen.
Vibeke Østergaard er helt på linje.
Hendes ryg egner sig ikke til en plads i distributionen, og så vil hun gerne fortsætte
med at have masser af kundekontakt.
- Jeg vil bestemt ikke have noget imod
at blive virksomhedsoverdraget til en
postbutik. Så kan det være, at jeg måske
også får brug for min GVU (grunduddannelse for voksne, red.) som salgsassistent,
som jeg tog for et par år siden. ⁄⁄

HVAD ER EN TJENESTEMAND?
⁄ PostNord Danmark har endnu
omkring 3.500 medarbejdere, som er
ansat på tjenestemandsvilkår. Det betyder blandt andet, at hvis ens stilling
bliver nedlagt, har man ret og pligt
til at blive anvist andet arbejde eller

en passende stilling over hele landet.
Ellers er man sikret tre års løn efter
afskedigelsen.
Oprindeligt var de fleste offentligt
ansatte tjenestemænd, men siden
starten af 1990’erne er antallet faldet

drastisk. Fra 2000 er det kun nyansatte i retsvæsenet, politiet, forsvaret og
chefstillinger, som kan blive ansat som
tjenestemænd. Omkring 70 procent
af HK’erne i Post Danmark er ansat på
tjenestemandsvilkår.
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NU ER DER
FORANDRINGER
HELE TIDEN
Bente Mikkelsen og Bente Faber har været ansat i Post Danmark,
siden dengang medarbejderne levede en beskyttet tilværelse. I
dag er konstante omstillinger en naturlig del af deres arbejdsliv
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- Der er klart opstået
en større bevidsthed om ens egen
gøren og laden. En
bevidsthed om, at
man ikke sætter sig i
en situation, hvor man
ser uheldig ud, siger
tillidsrepræsentant
Bente Mikkelsen (tv.),
der her er fotograferet med kollegaen
Bente Faber.

⁄⁄ Jeg er stolt og lidt forundret over
den moral, som stadig findes.

Bente Mikkelsen

T

ILBAGE I 1982 stod Bente
Mikkelsen, 21 år gammel,
nyudklækket fra Post- og Tele
grafskolen i København. Klar
til en karriere i etaten Post og
Telegrafvæsenet. En livslang
karriere, forstås. Det var i hvert fald budskabet fra den til lejligheden udsendte fra
Generaldirektoratet.
- Vi fik at vide, at med mindre vi havde
fingrene i kassen, når det ikke var meningen, at de skulle være der, så kunne
vi blive i ”posten”, indtil vi døde, griner
Bente Mikkelsen, der er tillidsrepræsentant for omkring 150 HK’ere i Kundelinjen i København.
Sådan var indstillingen dengang. Posten havde ingen ydre fjender som eksempelvis presserende konkurrence. Et
job her var et stensikkert parti.
- I dag er tingene meget, meget anderledes, supplerer hendes kollega Bente Faber, som for nylig kunne fejre sit 25-års
jubilæum i virksomheden.
- Der var meget mere ro på dengang.
Når man fik en opgave, så kunne man
godt regne med, at det var dét, man
skulle sidde med i rigtig lang tid. Misforstå mig ikke, jeg elsker mit job i dag, fordi
det er så udfordrende. Men det var mere
fredeligt og hyggeligt dengang.

UFORSTYRREDE MUS I OSTEKLOKKE
53-årige Bente Mikkelsen og 45-årige
Bente Faber har været med i hele
postetatens transformation til den mo
derne - og pressede virksomhed - den er
i dag.
De blev ansat på de særlige gunstige
vilkår som tjenestemænd, dengang Post
Danmark var statsejet. Før det blev et aktieselskab. Før det danske postvæsen fusi-

onerede med det svenske ditto og blev til
PostNord. Og før teknologien i form af internettets mange muligheder slog bunden
ud af selskabets kerneprodukt, brevene.
- Det var lidt som en osteklokke dengang. Vi sad derinde som små mus og spiste uforstyrret af osten. Tingene blev helt
sikkert ikke gjort så smart, som de gør i
dag. Vi kendte jo ikke til andet, fordi vi
ikke blev presset til at gøre tingene anderledes. Vi kaldte ikke engang kunderne for
kunder; det hed publikum, siger Bente
Mikkelsen.
- Men da Post Danmark mistede monopolet, begyndte vi jo at kunne høre
kattene kradse på den anden side af osteklokken.

NØDT TIL AT REDDE ARBEJDSPLADSEN
Vi spoler frem til 2015. Bente Mikkelsen
og Bente Faber er her stadig. Det er der
imidlertid rigtig, rigtig mange af deres
kolleger, som ikke er. Alene sidste år var
man igennem to store fyringsrunder.
- Først og fremmest er folk selvfølgelig bange for at miste deres arbejde. Men
samtidig kan det også være frustrerende
at sidde tilbage, for opgaverne bliver ikke
altid skåret væk i takt med fyringerne.
Så der bliver mere travlhed, siger Bente
Mikkelsen.
- Som tillidsrepræsentant er der ingen
tvivl om, at jeg helst ser flest muligt fuldtidsansatte. Hver eneste fyring er smertelig. Men når der er røde tal, og vi ikke
kan sælge os til sorte tal, så er der ikke så
meget andet at gøre end at skære i omkostningerne. Ellers ville vi jo slet ikke
have nogen arbejdsplads. Men de loyale
og trofaste medarbejdere, som har været
her i mange år, bliver virkelig sat på en
prøve i de her år, siger Bente Mikkelsen.

INTET ØNSKE OM GAMLE DAGE
De truende fyringsrunder ligger ifølge de
to kolleger som en dyne hen over hele arbejdspladsen. Alle er bevidste om det.
Alle ved, at posten er i krise.
- Vi har en meget ærlig og åben dialog omkring det blandt kollegerne. Selv
sammen med de nærmeste ledere, men
de er selvfølgelig også udsat. Ledelsen er
generelt meget åbne omkring, at der vil
komme flere afskedigelsesrunder. Selvfølgelig bliver det aldrig ren rutine, men det
er ikke sådan, at det er nogen stor overraskelse, når det sker, siger Bente Faber.
- Den pressede situation sætter også
sit præg på hverdagen. Men de forsikrer, at der er et stærkt sammenhold. Alle
står sammen i bussen, som de siger, siger
Bente Mikkelsen
- Jeg er stolt og lidt forundret over den
moral, som stadig findes. Da vi havde en
af de store afskedigelsesrunder, måtte jeg
simpelthen bede folk, som lige var blevet
opsagt, om at gå hjem - de havde bare sat
sig tilbage og arbejdet videre.
Men presset betyder ikke, at de ikke er
rigtig glade for deres arbejdsplads.
- Vi ville jo ikke sidde her, hvis ikke det
var, fordi vi var så glade for det. Der er
masser af muligheder for at blive udfordret og præge sine egne arbejdsopgaver.
Det er nok en af de allerstørste forskelle
fra tidligere. Der kunne man ikke udfordre cheferne på deres beslutninger, som
vi kan i dag, siger Bente Faber.
- Det kan godt være, at de senere år
har været lige heftige nok, men det er
altså ikke sådan, at vi ønsker os tilbage til
gamle dage, siger Bente Mikkelsen. ⁄⁄
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MÅNEDENS GREJ
PAPIRCLIPSEN

/ Den blev opfundet i 1860’erne
og blev oprindeligt brugt til at hænge prisskilte i nakken på eksklusivt
tøj. Siden da har den tjent mange
formål og har været udformet i
utallige faconer, farver og materialer. Og den er stadig ganske
uundværlig, papirclipsen.

En multifunktionel dims

/ Papirclipsen kan ikke kun bruges til at holde papir
sammen. I 2010 brugte en amerikansk tandlæge
papirclips til at rodbehandle sine patienter. Han fik
efterfølgende et års fængsel for ulovlighederne.

ÉN PAPIRCLIPS
KAN I DANMARK
KØBES FOR HELT
NED TIL 1 ØRE

PAPIRCLIPSENS
RENÆSSANCE
/ I det efterhånden papirløse
samfund har papirclipsen oplevet
mere end én renæssance. Den
har blandt andet været god,
når man skulle forsøge at åbne
cd-drevet på en slukket stationær computer. Og i dag er
den praktisk, når man skal åbne
simkort-holderen på en iPhone.

30.000.000 papirclips

har Whitwell Middle School i USA indsamlet til et
holocaust-monument. Målet var at indsamle seks
millioner, der skulle repræsentere de seks millioner
dræbte jøder, men projektet greb om sig, og nu er der
indsamlet fem gange så mange.

Nordmænd
tog æren
/ Den norske opfinder Johan
Vaaler var i lang tid fejlagtigt
udråbt til papirclipsens opfinder. Men han tog først patent
på en papirclips-lookalike 34
år efter, den var patenteret i
USA. Misforståelsen har ledt
til blandt andet et monument
af en kæmpe papirclips rejst
ved Lierfoss, Norge, i 1999
og norske frimærker med papirclips, der hædrede norsk
opfindsomhed.

BYTTEDE EN
PAPIRCLIPS
TIL ET HUS
/ Canadieren Kyle MacDonald
byttede i 2006 en rød papirclips
til et hus. Det tog ham 14 online-byttehandler og omtrent et år.
Byttehandlerne indeholdt blandt
andet en snescooter, en romantisk
getaway og en filmrolle.

/// PAPIRCLIPSENS HISTORIE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1867
Samuel B. Fay
fik patent på
sin papirclips
”Philadelphia”.
Den lignede Støt
Brysterne-sløj

fen (der ikke
fandtes dengang) og blev
brugt til at hænge prismærker
fast til dyrt tøj.
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1877
Erlman J. Wright
fik patent på
sin papirclips
”Wright Paper
Clip”.

1894
Første kendte
reklame for
Gem Papirclips.

1899
William Middlebrook fik patent
på en maskine,
der kunne lave
”metaltrådspapirclips”. Tegnin-

gerne viste en
tydelig papirclips af modellen
”Gem”.

1904
Cushman &
Denison Trademark registrerede Gem-navnet
i forbindelse
med papirclips.

1950’ERNE
Papirclips begyndte at blive
lavet i plastic, og
kort efter kom
de plasticbelagte papirclips.

/
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JEG HAR FÅET
ET NETVÆRK
AF DEN ANDEN
VERDEN
Motivation, ledelse og forståelsen for, hvorfor mennesker er
forskellige, er Gitte Vinthers største udbytte af akademifaget
”Ledelse i praksis”. Og så har det givet hende et solidt netværk

DE KOMMER VIDERE
I denne serie taler vi med
medlemmer om, hvordan
det er at videreuddanne sig,
og hvad de får ud af det.

GITTE DAUSEL
VINTHER
Alder: 53 år

Nuværende stilling: kontorassistent hos Vivabolig
Uddannelse: allround
kontoruddannelse. Har
arbejdet i boligorganisationer siden 1997.

HVORDAN FANDT DU PÅ
AT VIDEREUDDANNE DIG?
Det har jeg altid gjort, fordi
jeg er nysgerrig og har lyst til
at lære nyt. Jeg har fx taget en
toårig boligjura-uddannelse,
psykologi, personlig udvikling
og boligkurser.
HVAD LÆSER DU?
Jeg er tillidsrepræsentant og
sprang til, da jeg læste om
FLUK MK (Fagbevægelsens Leder Uddannelse for
Kvinder og Mænd), som er
en toårig uddannelse om køn
og mangfoldighed. Det sidste
halve år af uddannelsen var
akademimerkonomfaget ”Ledelse i praksis”.
HVAD SYNES DU OM
AT GÅ TIL EKSAMEN?
Skræmmende, men også
spændende. Det var min
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første mundlige eksamen,
siden jeg gik ud af skolen i
1979. Min mave kørte rundt,
så jeg måtte gå op i skoven,
hvor jeg gik rundt og sang.
Heldigvis gik det godt.

HVAD KAN DU BRUGE DET
TIL I DIN DAGLIGDAG PÅ
JOBBET?
Som tillidsrepræsentant har
man en lederrolle, selv om
man ikke er leder. Og i en boligorganisation har vi jo rigtig
mange lejere, som er meget
forskellige. Begge steder synes
jeg, det er vigtigt at kunne
sætte sig ind i den enkeltes
situation. Og jeg har fået en
større forståelse for, hvorfor
mennesker agerer, som de
gør. Bonussen er, at jeg også
som formand for Aalborg
Dame Roklub med 220 kvinder har stor glæde af min nye

⁄⁄ Jeg er
heldig, at jeg
har en chef,
der siger: Hvis
ikke man er i
udvikling, så er
man i afvikling.
Gitte Vinther

Gittes råd til dig

viden om, hvorfor vi er forskellige.

HVAD ER DET SJOVESTE
VED AT LÆSE?
Internatundervisningen og
studierejser til Grønland
og Sri Lanka har været en
kæmpe øjenåbner. Derudover
har jeg fået et netværk af den
anden verden på tværs af fagforbund, som er guld værd.
HVAD ER DET KEDELIGSTE
VED AT LÆSE?
Der var stort set ikke noget,
som var kedeligt, men det
krævede disciplin at finde
tid til at lave lektier og fordybelse.
HVOR MEGET TID HAR DU
BRUGT PÅ UDDANNELSEN?
Det har været internatkurser
af to-tre dages varighed og så

hjemmeopgaver indimellem,
som jeg lavede i min fritid.
Undervisningen foregik of
test på Sjælland, og jeg
kunne nå rigtig meget i toget
frem og tilbage.

HVEM BETALTE
FOR UDDANNELSEN?
Jeg har fået FIU-midler
gennem HK til at betale
undervisningen og tabt arbejdsfortjeneste. Men uden
forståelse fra ledelse og kolleger var det aldrig gået, for
det meste arbejde ligger jo, til
man kommer hjem.
HVAD ER DIN PLAN?
Jeg kunne godt tænke mig
at tage et akademifag eller to
mere i ledelse.

Gitte Vinther
samler tankerne
på vandet i en
robåd. Her kan
hun både snakke
højt og lave
oplæg i hovedet.

Gå efter det, du brænder
for. Det er en priorite
ringssag at finde tid, men
det kan godt lade sig gøre
med planlægning.

VIDEREUDDANNELSE
PÅ AKADEMINIVEAU
⁄ 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.
Har du overenskomst med kompetencefond, kan du tage akademifag som
selvvalgt uddannelse. Læs mere her:
selvvalgtuddannelse.dk
Tjek på vores hjemmeside, hvilke uddannelser der vil være relevante med din
jobprofil. Du skyder genvej med denne
adresse:
bit.ly/HKuddannelse
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Sådan siger du

NEJ

på den gode måde

Du er ikke vrangvillig eller uvenlig, selv om du siger nej til en opgave på
jobbet. Faktisk er du nødt til at sige nej en gang imellem for at være effektiv
og levere god kvalitet. Det er effektivitetsekspert Line Ullmanns pointe.
Her giver hun dig gode råd til, hvordan du får sagt det lille ord

N

EJ. Et ord, der kan være meget
svært at få sagt. Især på jobbet.
Fordi du får dårlig samvittighed
eller frygter konsekvenserne af
ikke at sige ja. Men faktisk er
det utrolig vigtigt, at du lærer at
sige nej. Det forklarer Line Ullmann, underviser og specialist i effektive arbejdsvaner.
- Jeg oplever rigtig mange HK’ere, der
har svært ved at sige nej til chefen, kollegaerne eller kunderne. Ofte arbejder
de i en form for service- eller koordinatorfunktion og ser det som en del af deres job at sige ja, altid stå til rådighed og
holde styr på alle detaljer. Men hvis vi siger ja til alt for meget og til opgaver, vi
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ikke kan stå inde for eller ikke har tid
til, kan vi ende med at brænde ud, og så
hjælper vi ingen. Så hvis man gerne vil
fortsætte med at levere god kvalitet og
være fleksibel og hjælpsom, er man nødt
til at sige nej en gang imellem, siger hun.

har til opgave at bestille toneren? Er det
din leder, der skal koordinere det projekt,
du pludselig er blevet tovholder på? Du
kan også øve dig i at sige fra over for en
kollega, der måske snakker for meget, siger Line Ullmann.

FØRSTE SKRIDT ER OVERBLIK
Der er flere forskellige situationer, hvor
det er vigtigt, du lærer at sige nej. Det kan
være til kollegaen, som vil hyggesnakke
eller læsse af, mens du har travlt. Eller
det kan være til ekstra opgaver, som du
får ind for sent, ikke har tid til på grund
af dine egne deadlines, eller som måske
slet ikke er inden for dit arbejdsområde.
Første skridt er at få skabt et overblik.
- Jo mere klar, du er på, hvad der er
din kerneopgave, jo nemmere er det at
identificere de situationer, hvor du skal
sige nej. Lav en liste over dine arbejdsopgaver, og sæt tidsestimat på. Hvis du er
i tvivl, så få afklaret med din chef, hvad
din vigtigste rolle er, og hvilke opgaver
der skal prioriteres højest, forklarer Line
Ullmann og fortsætter:
- Det gør det nemmere at takle, at du
måske på den korte bane gør en kollega
lidt skuffet ved at sige nej, hvis du kan se,
at det gør dig i stand til at løse din kerneopgave på den lange bane.

NEJ SKAL SIGES PÅ EN RESPEKTFULD
MÅDE
Hvordan du siger nej, kan have en stor
indflydelse på, hvordan din besked bliver
modtaget. Hvis du er respektfuld, kan du
sagtens sige fra uden at blive opfattet som
en sur kælling eller en gnavpot.
- Den bedste fremgangsmåde er at
lytte og anerkende, at din kollega har behov for hjælp til en opgave eller for at
snakke. Og begrund derefter dit nej ud
fra din egen situation. Du kan sige: ”Jeg
kan godt forstå, du beder mig om at læse
korrektur, men jeg har en deadline,
og derfor har jeg ikke mulighed for at
hjælpe” eller ”Jeg kan høre, du har et problem og har brug for at tale om det, men
jeg er nødt til at komme videre, så lad
os tale sammen senere”, siger Line Ullmann.
Du må ikke bruge lang tid på at begrunde, hvorfor du ikke har tid, og bevæge dig ud i en diskussion. Du skal bare
gøre det klart, at du har travlt og fortsætte
med din opgave.
- Du kan også foreslå alternative løsninger, hvis en anden kan løse opgaven,
opgaven kan droppes, eller du måske
kan hjælpe med den senere. Det kan
også være nødvendigt at gentage dit nej
og i sidste instans sige: ”Nu kan jeg ikke
tale mere med dig om det, og du må respektere det, jeg har sagt”, forklarer
Line Ullmann.

PRØV DIG FREM MED NEJ’ET
Når du har overblik over dine arbejdsopgaver, kan du begynde at øve dig på at
sige nej. Det kræver træning.
- Prøv at sige nej til et møde, eller stil i
hvert fald spørgsmålstegn ved, om det er
relevant, at du er med. Prøv dig også frem
med at sige nej til de opgaver, som ligger
udenfor periferien af din hovedopgave.
Kunne du måske bede din kollega om
selv at sætte udstyret op til powerpoint
showet? Er der en anden, som egentlig
28 /

HAV ET STANDARDSVAR PARAT
Det kan også være en rigtig god idé at

Du kan også sige
nej til chefen
⁄ En god taktik kan være at bede
chefen om hjælp til at prioritere
og forventningsafstemme i stedet
for at sige blankt nej til en opgave
(det har du dog også ret til). Sig fx:

⁄⁄ Når du siger, det

haster, hvad mener
du så præcist?

⁄⁄ Er det vigtigere

end det, vi talte om
i går?

⁄⁄ Jeg sidder med

en anden opgave
nu. Hvad har du
mest brug for, at jeg
gør færdigt?

⁄⁄ JO MERE KLAR, DU

ER PÅ, HVAD DER ER
DIN KERNEOPGAVE,
JO NEMMERE ER DET
AT IDENTIFICERE DE
SITUATIONER, HVOR
DU SKAL SIGE NEJ.

Line Ullmann, underviser og specialist i effektive arbejdsvaner

have et standardsvar parat, som kan
parkere ekstra opgaver. Det kan du fyre
af, når du kommer gående hen ad gangen
og tre forskellige kommer ud fra deres
kontorer og beder dig om noget - eller
når kollegaerne nærmest står i kø ved dit
skrivebord for at læsse af.
- Et godt trick er at sige: ”Send mig en
mail med det, så kigger jeg på det, når
jeg er færdig og har tid”. Så kan du skaffe
dig overblik og prioritere og derudfra beslutte, om du kan sige nej eller ja, siger
Line Ullmann.
Hendes oplevelse er i øvrigt, at når du
begynder at sige nej, så vil reaktionerne
oftest være langt mere positive, end du
tror. Du får ikke sure miner, men i stedet
respekt, fordi dit nej gør, at du har styr på
din tid og kan være mere effektiv. ⁄⁄

Sådan siger du nej
⁄ ERKEND: Du siger nej for både din egen
og andres skyld.
⁄ Øv dig i at sige nej ved hjælp af tre trin:
⁄ Vis forståelse
⁄ Sig nej med en kort begrundelse
⁄ Gå videre med det, du var i gang med
⁄ Stå fast på dit nej, uanset om andre prøver at spille på din dårlige samvittighed
og hiver hundeøjnene frem.
⁄ Foreslå alternative løsninger eller en
anden deadline.
⁄ Formuler et standardsvar, så du får
købt dig tid til at finde ud af, om du kan
overskue opgaven. Sig fx ”Det lyder interessant. Jeg må lige tænke over det. Jeg
vender tilbage til dig hurtigst muligt”
eller ”Send mig det lige på en mail, og så
ser jeg på det, når jeg er færdig med den
opgave, jeg sidder med.”

Kursus med
Line
Ullmann
⁄ Line Ullmann er
ekspert i effektive
arbejdsvaner og
underviser lige nu
- i samarbejde med
Teknologisk Institut
- HK’ere i mødeledelse. Kurserne er også
for HK’ere, der ikke
selv leder møder.
Ved redaktionens
slutning var der stadig ledige pladser 24.
marts i Holstebro og
25. marts i Aalborg.
Tjek her, hvis du vil
med:
www.hk.dk/OmHK/
Sektorer/Privat/Servicecenter/Gratiskurser-til-dig
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BREVKASSE

SELVPROMOVERENDE
KOLLEGA
I MIN AFDELING er vi 11 menne-

sker, inklusive vores leder. En af
mine kolleger fremhæver altid sig
selv og hans ifølge ham selv fantastiske arbejdsindsats, hver eneste gang vi holder afdelingsmøde
eller kaffepause, hvor chefen er
med. Manden er dygtig, bevares,
men ikke klogere eller mere
effektiv end os andre. Faktisk er
han lidt sjusket med ting, der keder ham. Alligevel lykkes det ham
at få stillet sig i et godt lys over
for chefen. Faktisk så godt, at der
altid bliver tænkt på ham, når
der er sjove, nye opgaver eller
interne kurser. Hvad stiller man
op med sådan en fedterøv?
Venlig hilsen Laura

KÆRE LAURA

Ham kan du nok ikke lave om
på, og det lyder til, at hans facon
giver bonus! Men du kan gøre dig
nogle overvejelser om, hvad der
gør indtryk på din chef. For det
gør åbenbart indtryk, at din kollega fortæller vidt og bredt om sine
egne fortræffeligheder. Du kan så
på din egen måde sørge for, at din
chef altid er opdateret med din
arbejdsindsats. Orienter ham om
særligt krævende opgaver, så han
ikke behøver at blive overrasket
over, hvor god du er. Til gengæld
skal du nok også være klar til at
påtage dig sjove, nye opgaver og
deltage i diverse interne kurser.
Psykologisk set tænker jeg
generelt, at misundelsens brød
også skal spises - og det bliver
det. Uanset om den misundelige
har de samme ambitioner om at
blive set og hørt - her af sin chef.
Såfremt man ikke har de samme
ambitioner, så kan man vel bare
lade sig underholde af det show,
der udfolder sig. Der er mange
måder at håndtere det på. Find
din egen ærlige vej og følg den.
De bedste hilsner
Kitty Dencker

GODKENDTE
PRAKTIKPLADSER
JEG SKAL TIL AT SØGE praktik-

plads og ved selvfølgelig godt,
at det er svært at finde en plads.
Jeg tænker på at søge uopfordret
og gå rundt til de virksomheder,
jeg gerne vil ind i. Jeg kan se (har
tjekket på praktikpladsen.dk), at
nogle af dem, jeg har i tankerne,
slet ikke er godkendt til at tage
elever. Jeg ved ikke hvorfor - om
de har prøvet at blive godkendt
eller ej, men det finder jeg ud
af. Hvor finder jeg oplysninger
om, hvad det kræver at blive
godkendt, så jeg evt. kan hjælpe
arbejdsgiveren lidt på vej?
Venlig hilsen Søren

HEJ SØREN

Det er dejligt at høre, at du selv er
så aktiv for at finde en praktikplads. Jeg vil anbefale, at du taler

med skolens lære- og praktikpladsopsøgende konsulenter
(LOP-konsulenter), som netop
hjælper dig og andre unge med at
finde en arbejdsgiver, I kan lave
en uddannelsesaftale med. Skolens konsulenter ved desuden alt
om, hvad der skal til for at få en
arbejdsgiver godkendt. Finder du
derfor en arbejdsplads, som gerne vil godkendes, skal du blot give
dem kontakten til din skole. Så
klarer skolen resten, hvis virksomheden altså lever op til kravene til
at kunne oplære elever.
Din lokale HK-afdeling ved, hvilke
arbejdsgivere der uddanner
elever, og kender også til de
erfaringer, elever har haft med de
forskellige uddannelsessteder.
Bedste hilsner
Claus Agø Hansen

ALLE ELEVER HAR OVERENSKOMSTENS RETTIGHEDER
JEG ER ELEV i et lille selskab, der
laver it-løsninger. Jeg har fra mine
venner på skolen hørt, at nogle
af dem får pension og noget,
de kalder fritvalg. Det har jeg så
spurgt min chef om - han ejer
virksomheden. Han siger, at jeg er
lønnet højere end mindstelønnen,
så derfor er alt som pension med
mere dækket ind med den løn,
jeg får. Pension står ikke på min
lønseddel. Kan det være rigtigt?
Hilsen Emma
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HEJ EMMA

Tak for dit spørgsmål. Der er
desværre flere elever, der som
dig får sådan et svar fra deres
arbejdsgiver, når de spørger.
Og det svar, du har fået, er
ikke korrekt. Hverken pension
eller fritvalgsordning kan være
indeholdt i din løn, men det
forudsætter, at den overenskomst, der er gældende for dit
uddannelsesområde, giver elever
ret til pension og fritvalgsordning.

Overenskomsten gælder for dig,
uanset om den virksomhed, du
er ansat i, har en overenskomst.
Hvis du er i tvivl om, hvilken
overenskomst der gælder for dig,
så kontakt din lokale HK-afdeling.
Hvis du efter overenskomsten
har ret til pension og fritvalg, så
skal det afregnes separat. Og
din pension kan kun indbetales
til en pensionsordning, ellers må
din arbejdsgiver betale pensionsbidrag på ny. Afregningen af

pension og fritvalg sker af den
løn, I har aftalt - uanset om den
ligger over mindstelønnen for
en elev. Hvis ikke det fremgår af
din lønseddel, at der løbende
afregnes pension og fritvalg, så vil
jeg anbefale dig at tage kontakt til
din lokale HK-afdeling, så de kan
kigge nærmere på det.
Bedste hilsner
Kim Jung Olsen

HVAD ER
ALDERSOPSPARING?

KAN JEG FÅ DAGPENGE,
NÅR JEG IKKE VIL
HOLDE FERIE?

VIA MIT JOB har jeg en pensions-

JEG FÅR SUPPLERENDE DAGPENGE til mit faste job på 25

ordning, som jeg er fint tilfreds
med. Min mand og jeg er netop
blevet færdige med at betale
vores lån på huset, så nu har vi
fået lidt luft i økonomien. For mit
vedkommende betyder det, at
jeg gerne vil betale noget ekstra
ind til pensionen. Jeg vil helst
ikke skulle være bundet af at
skulle betale et bestemt beløb - i
hvert fald ikke i mange år fremover. En af mine veninder har lige
tegnet en aldersopsparing, tror
jeg, hun kaldte det. Hvordan er
vilkårene - indbetaling, skat osv.?
Ved ikke, om det er relevant her,
men jeg er 50 år og forventer at
skulle arbejde, til jeg er 68.
Venlig hilsen
Tina

KÆRE TINA

En aldersopsparing er et nyt pensionsprodukt, som blev oprettet
1. januar 2013, da muligheden
for at indbetale til en kapitalpension ophørte. Du kan indbetale
op til 28.600 kr. i 2015, og du
kan altid stoppe indbetalingen,
hvis dit økonomiske råderum
ændrer sig.
En aldersopsparing udbetales
som et skattefrit engangsbeløb,
og den kan tidligst udbetales fra
din eventuelle efterlønsalder. Vær
dog opmærksom, at du kan risikere modregning i din efterløn, hvis
du får aldersopsparingen udbetalt
samtidig.
Der er intet fradrag for
indbetalingen, men den tillægges

i stedet din personlige indkomst.
Det betyder, at du beskattes af
indbetalingen. Derfor er en aldersopsparing som udgangspunkt
ikke fordelagtig for personer, som
betaler topskat, da man derved
betaler et større beløb i topskatten. Topskattegrænsen i 2015 er
459.200 kr., efter AM-bidrag på 8
procent er fratrukket.
Betaler du ikke topskat, så
kan du roligt vælge at indbetale
til en aldersopsparing, hvis du
synes, det ville være rart med en
engangsudbetaling, når du går på
pension. Da du er 50 år i dag, vil
du kunne nå at spare en del op på
en aldersopsparing.
Fordelen ved en aldersopsparing er, at det afkast eller rente,
du får tilskrevet gennem årerne,
kun beskattes med 15,3 procent
i pensionsafkast. Sparer du i stedet pengene op i frie midler, vil
du blive beskattet med op til 42
procent på aktieafkast, og på renteindtægter beskattes du med
en personlig kapitalindkomstskat
på op til ca. 42 procent eksklusiv
kirkeskat.
I forhold til modregning i de
offentlige ydelser, er der også her
en god fordel. En aldersopsparing bliver nemlig ikke modregnet
i folkepensionstillægget, som udbetaling fra en ratepension og en
livsvarig livrentepension bliver.
Med venlig hilsen
Morten Skov

timer om uge. Hvad skriver jeg
på mine dagpengekort, når der
er helligdage? Hvad hvis min chef
synes, jeg skal holde ferie hele
påskeugen, kan jeg så ikke bare få
dagpenge, hvis ikke jeg vil holde
ferie?
Hilsen Karina

HEJ KARINA

På dagpengekortet skriver du
dine faste timer på, også på helligdage. Det er, fordi du også skal
have løn på helligdage, når du er
fastansat.

Din arbejdsgiver har ret til at
bestemme, at du skal holde ferie,
også selv om du ikke har lyst til at
holde ferie.
Hvis din arbejdsgiver har
bestemt, at du skal afholde ferie i
påsken, så skal du holde ferie, og
du kan ikke få dagpenge. I stedet
skal du bruge dine feriepenge
eller søge om feriedagpenge, hvis
du har optjent ret til disse. Hvis
du ikke har nogen økonomisk
dækning for ferien, kan du søge
om dagpenge ved kollektivt
ferielukning.
Venlig hilsen
Flemming Fischer

HK/
Privats
brevkassepanel
svarer på
FLEMMING FISCHER
alle spørgskonsulent i a-kassen
mål, men kan
ikke gå i dybden
med mere
specielle forhold.
KIM JUNG OLSEN
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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FORBEREDELSE
ER VEJEN UDEN
OM EKSAMENS
EKSAMENS
ANGST
ANGST
Hvis du præcist ved, hvad eksamenen går ud på, så er risikoen for
at opbygge eksamensangst betydeligt mindre. For eksamensangst
handler ofte om frygten for det ukendte

D

U SOVER DÅRLIGT. Hovedet piner og er
fyldt med dårlig samvittighed over din
egen indsats og forventninger om, at
det kommer til at gå virkelig, virkelig dårligt. Du er irritabel og nedtrykt
og isolerer dig fra dine venner og familie. Og behøver du overhovedet at tage den eksamen?
Måske kan du bare melde dig syg.
Velkommen til en verden af angst, eksamens
angst. En følelse, som kommer til at ramme et utal af
unge mennesker i de kommende måneder op til foråret og forsommerens afgørende eksamener. Men
ganske givet også er virkelighed for en del af de HK/
Privat-medlemmer, som har valgt at tage videregående uddannelse ved siden af deres arbejde på eksempelvis akademi- eller diplomuddannelserne. Og
som måske ikke har oplevet en eksamen på egen
krop i årevis.
- Det er umuligt at sige, hvor mange der bliver
ramt af eksamensangst. Men jeg tør godt sige, at der
er flere og flere, fordi vi generelt har en samfundsudvikling, hvor presset og forventningerne bliver større,
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siger Marie Gjerum, der er psykoterapeut og socialrådgiver ved Studenterrådgivningen i København.
Det er den dårlige nyhed. Den gode nyhed er, at
det er muligt at hjælpe alle med at få mindre eller ingen eksamensangst.

VI HAR TALT MED

MARIE GJERUM,

UNDGÅ FRYGTEN FOR DET UKENDTE
Der er nogle særlige kendetegn ved dem, som er
hårdest ramt af angst for eksamen. Dem, der gene
relt er usikre på sig selv, er ikke overraskende oftere
ramt. Det samme gælder dem, som har haft dårlige
oplevelser ved tidligere eksamener - og Marie Gjerum
har i sit job hørt om eksempler, hvor undervisere og
censorer er gået langt over stregen for rimelig adfærd.
- Derudover kan man sige, at mennesker med eksamensskræk falder i to grupper i hver sin ende:
dem, som er rigtig dygtige og flittige, og som måske
har forberedt sig alt for meget - og som også har så
høje forventninger til sig selv, at alt andet end et 12tal vil være en katastrofe. Og så dem, som ikke har
forberedt sig godt nok - og derfor naturligt nok bliver nervøse for, hvordan de skal klare sig, siger Marie Gjerum.

psykoterapeut og
socialrådgiver ved
Studenterrådgiv
ningen i København

FRYGT FOR EKSAMEN
AFHOLDER HK’ERE FRA
EFTERUDDANNELSE
⁄ Netop frygten for, at det hele
skal afsluttes med en eksamen,
afholder mange af HK/Privats
medlemmer fra at tage de
længere kompetencegivende
efteruddannelser på akademieller diplomniveau.
Det er, hvad Claus Agø
Hansen, uddannelsespolitisk
konsulent i HK/Privat, hører
direkte fra medlemmerne, når
han er ude at holde oplæg til
eksempelvis fyraftensmøder.
Og det er et stort problem i
forhold til medlemmer, som
faktisk har lyst til at opkvalificere sig.
- Flere og flere af vores
medlemmer flytter sig væk fra
de kortere kurser over til at
tage uddannelse på et højere
niveau, fordi kvalifikationskravene ude i virksomhederne
bliver højere. Samtidig er der
medlemmer, som har været
på arbejdspladsen i alt mellem
fem og 25 år, som sidder og
overvejer, om ikke også det
ville være det rigtige for dem,
men som afholder sig fra det
på grund af frygt. Ikke kun frygten for, om de kan overskue
det teoretiske, omfattende
materiale, men især angsten
for at skulle udstille sig selv til
en eksamen, siger Claus Agø
Hansen.
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Det gælder ikke kun forberedelse, forstået som at pensum er læst og forstået.
Det handler i meget høj grad også om forberedelse på, hvad det vil sige at gå til eksamen.
- Angst handler jo rigtig ofte om frygten for det ukendte. Så sæt dig fra starten
af undervisningen ind i, hvad eksamenen går ud på. Læs om det. Spørg din
underviser. Find ud af, hvilken form for
formidling der forventes af dig til den
mundtlige eksamen. I forhold til skriftlig
eksamen, så spørg hele tiden din underviser, når I får en skriftlig opgave, hvad
det svarer til i forhold til eksamenen - en
kvart eller en halv eksamen, siger Marie
Gjerum.
- Risikoen for, at du får bygget eksamen op til noget farligt, er betydeligt
mindre, hvis du faktisk ved, hvad der
skal foregå.

SIG DET TIL DIN HUND
Ifølge Marie Gjerum bekæmper man
ikke alene eksamensangst, når den viser
sig lige op til en eksamen. Det gør man
hele året. Følger med i stoffet hele året i
stedet for at tro, at man kan læse op på
det til sidst. Sørger for at snakke fagligt
med sine medstuderende.
Og ikke mindst for de allerede er-

KOM ANGSTEN
TIL LIVS VIA APP
⁄ Studenterrådgivningen har udviklet
en app, som hedder
Eksamensangst. Den
kan hjælpe dig helt
op til eksamen, hvad
enten den er mundtlig eller skriftlig. Her
kan du vejledning til
studieteknik generelt,
gode råd til, hvad du
bør gøre før, under
og efter eksamen,
samt helt konkrete
teknikker til at falde
til ro - blandt andet et
spil - Slow game - som
kan tage din koncentration, så din krop
ikke fyldes med angst
lige op til eksamen.

hvervsaktive, som er i færd med at tage
en længere efteruddannelse, er det vigtigt at erkende, at de er i gang med at lære
at lære igen. Og få talt om det med familie
og venner. Netop manglende opbakning
og forståelse for, at man altså skal nå at
læse ved siden af alt det andet, man normalt også laver, kan føre til stress og nervøsitet.
Vil man forebygge eller bekæmpe frygten for at sige noget forkert til eksamen,
er det også vigtigt at være aktiv i undervisningen.
- Den eneste vej ud af det er at træne.
Hvis du frygter at være i fokus til en
mundtlig eksamen, så ræk hånden op i
undervisningen. Start med det, du ved, at
du ved noget om, og så kan du øve dig i at
blive mere og mere dristig og turde være i
fokus på områder, hvor du er lidt på usikker grund, siger Marie Gjerum.
Ligesom det er en god idé at øve dig
på eksamenssituationen. Ikke bare have
læst det hele. Men øve sig i at sige tingene
højt på en struktureret måde uden bare
at, læse op. Det kan du gøre med både en
ven, ægtemand, hustru, fætter eller en
helt femte.
- Det er bedre at få øvet sig og sagt det
højt til hunden end slet ikke at få sagt det
højt til nogen. ⁄⁄

7 GODE RÅD TIL
TILATATBEKÆMPE
BEKÆMPEEKSAMENSANGST
EKSAMENSANGST
1. Brug intervallæsning og intervalskrivning. Læs/skriv i 45
minutter, og hold så pause i et
kvarter. På den måde kan du
fastholde koncentrationen i en
kortere afgrænset periode.

2. Øv dig i at formidle det stof,
du skal til eksamen i. Der er afgørende forskel på at læse og
forstå en tekst og så formidle
den struktureret. Lav eventuelt dit stof om til en tegning - så
husker du det også bedre.
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3. Lær dig selv en eller flere
tankestop-øvelser, som du kan
bruge, hvis du eksempelvis
blokerer ved forberedelsen til
den mundtlige eksamen eller
under den skriftlige. Én er at
tælle ned fra 100 - eventuelt
med spring på tre (100, 97,
94 …) for at fokusere tankerne
på noget andet end angsten
endnu mere.
4. Brug 10 minutter dagligt på
at fokusere på alt det, du har

nået. På den måde kan du
undgå kun at fokusere på alt
det, du stadig mangler.

5. Fortæl eksaminatoren ved den
mundtlige eksamen, at du er
nervøs. Så skal du ikke bruge
energi på at skjule det.
6. Ved den skriftlige eksamen:
Går du i stå i en opgave, så gå
videre til den næste, og undgå
at komme ind i et tankemønster om, at du ikke kan finde

ud af det. Du kan altid vende
tilbage til opgaven.
7. Husk at tillade dig at nyde, at
en eksamen er overstået, og
ros dig selv for din indsats. Hvis
det er muligt, så hold fri resten
af den dag, du er til eksamen.
Kilde: Studenterrådgivningens pjece,
”Eksamen”. Læs mange flere råd i pjecen,
som du kan finde her:

bit.ly/eksamensråd

HK JOBBØRS
- NYT TILBUD
I JAGTEN PÅ
NÆSTE JOB

HK

OBBØRS er et nyt til-

bud til HK-medlemmer, der søger job, og
til arbejdsgivere, der
søger dygtige medarbejdere.
Hvis du har mistet jobbet eller måske
bare gerne vil have et nyt, så har du nu
fået endnu bedre muligheder med et nyt
tilbud i HK – nemlig HK JobBørs.
Som medlem kan du lægge dit CV på
HK’s Jobportal. Her søger HK’s konsulenter nemlig efter kandidater til job, som
arbejdsgivere via HK JobBørs har bedt
om hjælp til at få besat. Er man ledig og
medlem af HK’s a-kasse, så kommer ens
CV automatisk i HK’s Jobportal.
Når HK bliver bedt om at hjælpe med
at finde en medarbejder til et job, udvælges det antal kandidater, som arbejdsgiveren har bedt om. Hvis du matcher
kravene, kan det blive dig.
-HK’s styrke er, at vi kender HK’ernes
uddannelse og kvalifikationer særdeles
godt. Vi ved, hvad de kan, og vi ved, hvad
der skal til for at bestride et HK-job. Samtidig har vores afdelinger ofte et personligt kendskab til medlemmerne og et stort
netværk og god kontakt med virksomhederne i lokalområdet. Det udnytter vi nu
med HK JobBørs, forklarer HK’s næstformand Mette Kindberg.

SKABER NYE JOB
Som noget nyt har HK ansat specialiserede JobBørs-konsulenter i alle afdelinger,
Konsulenterne er allerede godt i gang
med at besøge virksomheder. De tilbyder
hjælp til at finde kandidater til ledige stillinger. En anden vigtig opgave er at finde
jobmuligheder for HK’ere.
-Det kan være mindre virksomheder,
der måske ikke er helt klar over, hvor meget mere effektivt de kunne drive deres
forretning, hvis de havde en HK’er ansat
til at tage sig af de administrative opgaver
og så lade de andre ansatte gøre det, de er
bedst til, siger Mette Kindberg.
For mange mindre virksomheder vil
det fx også være en fordel at ansætte en
HK’er til at lave regnskabet i stedet for at
overlade det til en revisor.
-Meldingen fra vores konsulenter er,
at de bliver taget rigtig godt imod ude på
virksomhederne, som er glade for den
hjælp, vi tilbyder med HK JobBørs, siger
Mette Kindberg.
I løbet af de første måneder med HK
JobBørs har over 60 medlemmer fået nyt
job med hjælp herfra. Aktiviteten er stigende i takt med, at der er ansat konsulenter i alle afdelinger, og ved udgangen
af februar var HK JobBørs i gang med at
hjælpe 30 virksomheder med at finde nye
medarbejdere. ⁄⁄
AF LONE S ØE / F OTO COLOURBOX

SÅDAN GØR DU, HVIS
DU SELV SØGER JOB
Læg dit CV ind på HK's
Jobportal (se nærmere instruktion på hk.dk/jobboers) ,
så holder vi øje med jobmulighederne og foreslår dig som
kandidat, når en arbejdsgiver
henvender sig til os med et
job, der passer til dine ønsker
og kvalifikationer.

HVIS I MANGLER EN
MEDARBEJDER PÅ DIN
ARBEJDSPLADS
Fortæl din arbejdsgiver om
HK JobBørs. HK skal blot
vide, hvilke kvalifikationer en
ny medarbejder skal have,
og hvor mange kandidater
arbejdsgiveren gerne vil have.
Så hjælper HK helt gratis med
at finde dem.
Se mere på
hk.dk/jobboers
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KORT & GODT

TEKNOLOGI
- ET VÆRKTØJ
OG ET PROBLEM

⁄ Der tikker hele tiden en ny mail ind, eller også ringer telefonen
uafbrudt. Samtidig kan du ikke finde det dokument, du skal bruge.
Og når du kommer hjem, fortsætter det, fordi det er blevet kutyme, at
vi skal være tilgængelige altid.
Det er situationer som disse, der er med til at skabe stress på grund
af teknologi, også kaldet teknostress. Et nyt forskningsprojekt fra Norges
Handelshøyskole kigger på nogle af de faktorer, der fremmer teknostress,
men også på de faktorer, der kan forebygge det.
Kompleksitet, invasion af privatlivet og jobusikkerhed kan blandt andet
fremme stressen. Ligesom kravet om konstante forandringer, nye programmer og opdateringer, der skal læres, kan føre til en overbelastning og krav om
at arbejde mere og hurtigere.
Vigtigst er det at vide, at simple forhold som brugerstøtte, kompetenceudvikling og involvering, når der skal udvikles ny teknologi, kan forebygge teknostress.

Kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø

5

TIP
TIL AT
UNDGÅ
OVERANSTRENGTE
ØJNE

⁄ Overanstrengte øjne er et meget almindeligt problem ved skærmarbejde.
Men med få gode råd kan du hjælpe
dine øjne:
1 Indtag en korrekt arbejdsstilling ved at
indstille skærm, stol, tastatur og mus.
2 Hold pauser.
3 Undgå blænding med gardiner eller
persienner.
4 Juster farver og kontraster på
skærmen.
5 Variér din arbejdsdag med
strækøvelser og udluftning.
Kilde: Dansk Erhvervsoptik

VENNERNE ER
GODE FOR HELBREDET

⁄ Nære venskaber kan gøre en markant
positiv forskel på dit helbred. Det er ikke,
som mange tror, familien, som er nøglen til et
sundt, lykkeligt og langt liv, fastslår forskere
fra Canada.
Efter studie af 400.000 mennesker fra 17
lande er forskerne nået frem til, at familien
stresser mere, end den støtter og hjælper.
Mens gode venskaber forlænger livet med 7
procent.
Men det skal ikke bare være venner - det
skal være nære venner, for at det gør en positiv forskel, understreger forskningsleder Eran
Shor fra McGill University i Canada.
Kilde: mx.dk

ARBEJDET
ER DEN STØRSTE
SØVNRØVER

⁄ Der er en klar sammenhæng mellem,
hvor meget folk arbejder, og hvor
mange timers søvn de får. Det viser en
ny amerikansk søvn-undersøgelse, der
omfattede 120.000 amerikanere fra
15 år, hvor man så på, hvordan deres
tid blev brugt den seneste dag.
Sov de eksempelvis seks timer eller
mindre dagen i forvejen, havde de
arbejdet halvanden time mere i hverdagene, sammenlignet med de, der fik
mellem seks og 11 timers søvn.
Forskerne kunne se, at for hver
time folk mødte senere på arbejde,
blev deres søvn forlænget med cirka
20 minutter. Det betyder, at folk, der
møder kl. 6, kun sover seks timer,
mens de, der begynder arbejdet mellem 9 og 10 sov omkring 7,3 timer.
Kilde: Videnskab.dk

1 UD AF 5 HAR PÅ ET TIDSPUNKT LØJET OM ÅRSAGEN TIL EN SYGEMELDING OG

ANGIVET EN FYSISK SYGDOM, HVOR GRUNDEN FAKTISK VAR PSYKISK MISTRIVSEL.
Kilde: Psykiatrifonden

SANDT
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GO’ APP

JOB & KROP
⁄ Job & krop er en app udviklet
af Videncenter for Arbejdsmiljø.
Den giver dig et ugentligt tip til,
hvordan du tackler smerter i ryg,
nakke og skulder. Appen kan
gratis downloades til både iPhone
og Android.

⁄⁄ I Frankrig har

En gåtur i arbejdstiden
giver glæde og entusiasme
⁄ En halv times gåtur tre gange om ugen, mens man er på arbejde, gør dig mere entusiastisk og mindre stresset som medarbejder. Så nemt er det. I hvert fald ifølge en ny
undersøgelse fra University of Birmingham.
- Det gode er, at det er relativt simpelt at gøre og ikke behøver at give tabt arbejdstid,
da man på gåturen samtidig kan få snakket med sine kolleger om arbejdsopgaver, siger
professor Lars Andersen fra NFA til arbejdsmiljøviden.dk.

man for nylig gjort det
lovpligtigt for landets
arbejdsgivere at
forbyde arbejdsmailen
efter fyraften. Det
bør man også gøre i
Danmark.
Trivselsekspert og foredragsholder Jon
Kjær Nielsen, til lederweb.dk

Kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø

STILLESIDDENDE ARBEJDE
PÅVIRKER KVINDERS BMI

⁄ Det er almindeligt kendt, at bevæger du dig ikke nok, bliver din BMI (body mass index)
højere. Og det kan medføre livsstilssygdomme som diabetes og hjerte-kar-sygdomme.
En undersøgelse foretaget af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)
viser nu, at ændringer i samlet daglig siddetid på jobbet påvirker kvinders BMI; men
ikke mænds. En mulig forklaring kan være, at BMI-tallet ikke skelner mellem fedt- og
muskelmasse.
- For begge køn vil muskelmassen falde, jo mere inaktiv personen er, og fedtprocenten vil stige. Det kan dog påvirke BMI forskelligt blandt kvinder og mænd, da mænd generelt har en højere muskelmasse end kvinder, siger en af forskerne bag undersøgelsen,
Andreas Holtermann, til arbejdsmiljøforskning.dk.

80%
⁄

AF HK/PRIVATS MEDLEMMER
FIK AFHOLDT ALLE SINE
FERIEDAGE SIDSTE ÅR

Kilde: NFA
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UNDGÅ
MUSEFÆLDERNE
Hver 8. har haft en dårlig MUS-samtale med
deres leder. Læs her, hvordan du i hvert fald kan
gøre dit til, at MUS-samtalen bliver en succes

T

IL DEN PERFEKTE medarbejderudviklingssamtale (MUSsamtale) bliver der givet en tilbagemelding på det
forgangne år. Der bliver set fremad og talt om den ar
bejdsmæssige situation. Og til sidst bliver der lagt en plan
med nye mål og lavet aftaler om, hvordan de bliver nået.
Alt sammen i en behagelig og samarbejdsvillig tone.
Men sådan er alle MUS-samtaler ikke. I en webundersøgelse
blandt 1.368 medlemmer af HK/Privat svarer cirka en ud af otte,
der har været til MUS-samtale, at den seneste samtale enten gik
dårligt eller rigtig dårligt. ⁄⁄

UNDER SAMTALEN
VI HAR TALT MED

RAMMERNE SKAL VÆRE I ORDEN
Samtalen bliver forstyrret af opkald. Den bliver udskudt eller forkortet. Man giver simpelthen ikke
samtalen det fokus, der skal til. Det er et almindeligt
problem, fortæller HK/Privats uddannelsessekretær,
Claus Agø Hansen. Og rådet er kort:
- Sørg for, at rammerne omkring samtalen er i orden. Skab ro. Sluk mobilen. Gør samtalen behagelig.
Det gælder for både dig og din leder.
SAMTALEN ER IKKE SMALLTALK,
MEN EN BIG TALK
Ofte sker det, at man ikke har lyst til at skabe en dårlig stemning og tale om de svære emner. Så hygge
sludrer man i stedet. Når samtalen så er slut, opdager
du, at I aldrig nåede længere end til smalltalk.
- MUS-samtalen er en BIG talk. Det betyder ikke,
at der ikke er plads til lidt smalltalk i begyndelsen.
Det kan endda være en god idé, siger lektor Søren
Frimann.
- Men man bør have forberedt sig og lavet en fælles dagsorden. Sådan har man større chance for at
3 8 / A F E M M A R OS E H A A S / FOTO CO LO UR B OX

komme omkring alle de vigtige emner,
også de mindre sjove, siger han.

VÆR POSITIV, SÅ BLIVER
SAMTALEN KONSTRUKTIV
Lektor Søren Frimann siger desuden, at
det er vigtigt at være positiv og gå ind til
samtalen med en konstruktiv hensigt.
- En af de typiske fejl, man begår under MUS-samtalen, er at have en overdreven negativ holdning. Det betyder bare,
at medarbejderen og lederen ender med
at sidde og modarbejde hinanden i stedet
for at samarbejde, siger han.
Når man får kritik, foreslår han, at
man, i stedet for at forsvare sig, beder om
konkrete eksempler:
- Kom ud af den negative spiral. Lad
være med at skyde igen på din leder. Tag
det, du kan bruge, og lad resten sive ind
ad det ene øre og ud ad det andet. ⁄⁄

CLAUS AGØ HANSEN,

uddannelsessekretær i HK/Privat.

SØREN FRIMANN,

lektor ved Institut
for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet. Har skrevet
ph.d.-afhandling om
MUS-samtaler.

8 UD AF 10 HAR
MUS-SAMTALER
⁄ På offentlige arbejdspladser
skal alle have MUS-samtaler,
mens det ikke er et krav på
det private arbejdsmarked.
Dog har de fleste HK-medarbejdere det alligevel - 82 procent for at være mere præcis,
Det viser en webundersøgelse, sendt ud til abonnenterne
på HK/Privats nyhedsbrev
i februar 2015, som 1.368
besvarede.

MULIGE EMNER
TIL EN
MUS- SAMTALE
FØR SAMTALEN

EFTER SAMTALEN

NØGLEORDET ER FORBEREDELSE
Den største fejl før samtalen er, at man
lader være med at forberede sig.
- Forbereder man sig ikke, har man ingen indflydelse på, hvad der skal ske og
tales om. Og ikke nok med det. Har lederen forberedt sig, kan man give et rigtigt
dårligt indtryk og risikere at blive løbet
over ende, siger Søren Frimann.
Han er lektor ved Institut for Læring
og Filosofi på Aalborg Universitet og har
blandt andet skrevet ph.d.-afhandling om
MUS-samtaler.
- Man bør overveje sine ønsker for
fremtiden og holde det op imod, hvad der
er realistisk. Et skema kan bruges til at
nå omkring det hele. Men lav en prioriteret liste med fire-fem punkter ud fra
skemaet, så det bliver mere konkret og
overskueligt, siger han. ⁄⁄

FØLG OP, OG VÆR KONKRET
I OPFØLGNINGEN
- En klassisk fejl efter samtalen er, at der
ikke bliver fulgt op på aftalerne, siger
Claus Agø Hansen, uddannelsessekretær
i HK/Privat.
- Har man eksempelvis aftalt et regnskabskursus, så kan man gå rundt og
spekulere på, hvornår det sker, hvilket
specifikt kursus og hvornår. Og så kan
man risikere, at man slet ikke kommer af
sted. Så vær konkret, siger han.
Han foreslår desuden, at man til samtalen aftaler en tidshorisont på, hvornår
der skal følges op på aftalerne:
- Det er vigtigt at vælge en dato for opfølgningen. Er jeres aftale upræcis, kan
det nemt blive glemt. Find i stedet kalenderne frem og vælg en konkret dato med
det samme. ⁄⁄

⁄ Arbejdsmiljø
⁄ Arbejdsopgaver
⁄ Efteruddannelse
⁄ Evaluering af arbejdet
⁄ Ledelse
⁄ Planlægning af fremtidige
projekter og arbejdsopgaver
⁄ Samarbejde med kolleger

GODE LINKS
TIL MUS-SAMTALEN
www.samtalens123.dk
arbejdsmiljoviden.dk/
Viden-om-arbejdsmiljoe/MUS
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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

• Hillerød

HK Hovedstaden
• roskilde
• Esbjerg

• Lillebælt
• kolding

HK Sydjylland
• Rødekro

• 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

⁄ FERIELOVEN

Få opdateret din viden om ferieloven.
TID: Tirsdag 7. april kl. 16-18
STED: HK Nordjylland, Gartnervej 30, Aalborg SV
TILMELDINGSFRIST: 27. marts

⁄ KVIKSTART FOR NYOPSAGTE

Hør om dine rettigheder og muligheder i opsigelsesperioden, og få tjek på
a-kasseregler og jobsøgning.
TID: Mandag 13. april kl. 16-19
STED: HK Nordjylland, Gartnervej 30, Aalborg SV
TILMELDINGSFRIST: 8. april

⁄ SCOR KASSEN VED LØNFORHANDLING

Aftenkursus, der giver dig redskaber til næste lønforhandling.
TID: Mandag 20. april kl. 18-21
STED: HK Nordjylland, Gartnervej 30, Aalborg SV
TILMELDINGSFRIST: 15. april

⁄ DET GODE ARBEJDSLIV

For dig, der ønsker mere balance i hverdagen.
TID: Tirsdag 21. april kl. 16.30-19
STED: HK Nordjylland, Gartnervej 30, Aalborg SV
TILMELDINGSFRIST: 14. april

⁄ ER DU SÆRLIGT SENSITIV

Foredrag, der giver dig værktøj mod overstimulering og stress.
TID: Mandag 27. april kl. 18.15-21.30
STED: HK Nordjylland, Gartnervej 30, Aalborg SV
TILMELDINGSFRIST: 20. april
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Se flere arrangementer i HK Midtvest
og tilmeld dig på: hk.dk/kalender

⁄ PERSONLIG VEJLEDNING OM UDDANNELSE

• Aalborg
• Thisted

• Skive

⁄ HK MIDTVEST

Efteruddannelse giver muligheder - i jobbet lige nu og på vej mod karrieredrømmen. Få overblik med uddannelsesvejledning.
TID: Mandag 30. marts kl. 13-16.
STEDER:
HK MidtVest, Fredericiagade 27, Holstebro
HK MidtVest, Vestergade 43, Herning
HK MidtVest, Boyesgade 3, Viborg
HK MidtVest, Jægervej 12, Skive
TILMELDINGSFRIST: 24. marts

⁄ BØR JEG LAVE ÆGTEPAGT ELLER TESTAMENTE?

Hvem skal tage sig af dine mindreårige børn, hvis nu? Hvem skal arve dig?
Og hvordan med deling af opsparing og pension, hvis det ikke længere er så
yndigt at følges ad?
TID: Tirsdag 14. april, kl. 19-21.30
STED: HK MidtVest, Vestergade 43, Herning
TILMELDINGSFRIST: 7. april
TID: Tirsdag 5. maj, kl. 19-21.30
STED: HK MidtVest, Boyesgade 3, Viborg
TILMELDINGSFRIST: 28. april

⁄ DET SUNDE LIV - HVAD ER DET EGENTLIG, VI SPISER?
TID: Tirsdag 21. april, kl. 19-21
STED: HK MidtVest i 3F-huset, Havnen 14, Nykøbing Mors
TILMELDINGSFRIST: 14. april

⁄ HK ØSTJYLLAND

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

⁄ EFFEKTIV HUKOMMELSE

Du får værktøjer, der styrker både din hukommelse og koncentration, så du
bliver mere effektiv i din læring. Arrangementet er for elever og studerende.
TID: Torsdag 9. april kl. 17-21
STED: HK Østjylland, Sødalsparken 22, Brabrand
TILMELDINGSFRIST: 8. april

⁄ MUNDTLIG EKSAMEN

Få et bedre resultat til eksamen. Du får input til din læseplan, præsentationsteknik, og hvordan du håndterer eksamensangst ved det grønne bord.
Arrangementet er for elever og studerende.
TID: Mandag 27. april kl. 17-20
STED: HK Østjylland, Sødalsparken 22, Brabrand
TILMELDINGSFRIST: 26. april
TID: Onsdag 6. maj kl. 17-20
STED: HK Østjylland, Østervold 18, 2., Randers
TILMELDINGSFRIST: 5. maj

⁄ FAGLIG STUDIETUR TIL WOLFSBURG I TYSKLAND

Studieturen er for medlemmer af Branchesektion Produktion. Vi besøger
VW-fabrikken og bilmuseet i Autostadt og har møde med den tyske fagbevægelse.
TID: Torsdag 4. juni kl. 16, afgang fra Aarhus. Forventet hjemkomst søndag
7. juni sidst på eftermiddagen.
PRIS: 1.200 kr. for medlemmer, 2.400 kr. for ledsager.
TILMELDINGSFRIST: 17. april

⁄ HK SYDJYLLAND

⁄ HK SJÆLLAND

⁄ ORIENTERINGSMØDE OM EFTERLØN

⁄ KOM HURTIGT VIDERE MED HK KVIKSTART

Se flere arrangementer i HK Sydjylland
og tilmeld dig på: hk.dk/kalender
TID: Onsdag 25. marts kl. 16.30-18
STED: HK Sydjylland Horsens, Rådhustorvet 21, Horsens
TILMELDINGSFRIST: 23. marts. Tag gerne ægtefælle/samlever med

⁄ KVIKSTARTMØDE - FOR DIG, DER ER BLEVET LEDIG
TID: Mandag 13. april kl. 16-18
STED: HK Sydjylland Kolding, Jupitervej 1, Kolding
TILMELDINGSFRIST: 12. april

⁄ AFDELINGSGENERALFORSAMLING I HK SYDJYLLAND
TID: Onsdag 15. april kl. 19
STED: Parkhallen, Fynsvej 49, Kolding

⁄ ORIENTERINGSMØDE OM EFTERLØN

TID: Mandag 20. april kl. 16.30-18
STED: HK Sydjylland Esbjerg, Borgergade 2-4, Esbjerg
TILMELDINGSFRIST: 19. april. Tag gerne ægtefælle/samlever med

⁄ FOREDRAG: PERNILLE ROSENKRANTZ-THEIL OM STRESS

Se flere arrangementer i HK Sjælland
og tilmeld dig på: hk.dk/kalender
Er du lige blevet opsagt? Vi giver gode råd og tip til jobsøgningen og ser på
dine muligheder for kompetenceudvikling.
TID: Mandag 13. april kl. 17-19
STED: HK Sjælland, Valbyvej 65, Slagelse
TILMELDINGSFRIST: 9. april

⁄ TEMADAG OM KONFLIKTHÅNDTERING

Lær om adfærd, konflikter, og hvordan vi håndterer dem.
TID: Mandag 27. april kl. 8.30-15
STED: HK Sjælland, Valbyvej 65, Slagelse
TILMELDINGSFRIST: 20. april

⁄ HÅNDTERING AF KOLLEGERS STRESS

Temadag for tillidsvalgte. Lær at spotte stress, og bliv klogere på, hvordan
du kan formindske og forebygge stress.
TID: Mandag 1. juni kl. 8.30-16.30
STED: Scandic Roskilde, Søndre Ringvej 33
TILMELDINGSFRIST: 22. maj

TID: Tirsdag 28. april kl. 19-21.30
STED: Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, Vejen
TILMELDINGSFRIST: 24. april. Pris for ledsager: 100 kr.

⁄ KOMMUNIKATION OG KONFLIKTLØSNING

⁄ HK MIDT

⁄ HK HOVEDSTADEN

⁄ DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

⁄ BLIV FAGLÆRT PÅ MAX. 11 UGER

⁄ HK KVIKSTART - INFORMATIONSMØDE

⁄ BARSELSBRUNCH FOR HELE FAMILIEN

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

Få svar på dine spørgsmål om efterløn.
TID: Torsdag 26. marts kl. 17-19
STED: HK Midt, Østre Havnevej 23, Svendborg
TILMELDINGSFRIST: 24. marts
Kom godt og hurtigt videre, hvis du bliver opsagt.
TID: Torsdag 9. april kl. 16.30 -18.30
STED: HK Midt, Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 11, Odense
TILMELDINGSFRIST: 7. april.

⁄ GENNEMSLAGSKRAFT!

Lær, hvordan du bevarer en god dialog, selv i vanskelige samtaler. Vi øver
kommunikationsmetoder, fx girafsprog og sandwichmodellen.
TID: Tirsdag 2. juni kl. 9-16
STED: Scandic Ringsted, Nørretorv 57
TILMELDINGSFRIST: 22. maj

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

Få papir på dine færdigheder - information fra HK og CPH West.
TID: Onsdag 22. april kl. 17-19.30
STED: HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, København S
TILMELDINGSFRIST: 15. april
Brunchen er for medlemmer og gæst. Medbring familien, og få informationer til både mødre og fædre om barsel m.m.
TID: 26. april kl. 11-14
STED: HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, Kbh. S
TILMELDINGSFRIST: 19. april

Arrangementer er for medlemmer, der er handelsskole-/gymnasieelever
eller elever i praktisk uddannelse.
TID: Lørdag 11. april kl. 10-16
STED: HK Midt, Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 11, Odense
TILMELDINGSFRIST: 10. april

⁄ SUND PÅ JOB

Arrangementet er for medlemmer af branchesektion Privat Service.
DATO: Onsdag 22. april kl. 17-19
STED: HK Midt, Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 11, Odense
TILMELDINGSFRIST: 9. april

TILMELDING OG FLERE TILBUD

Du tilmelder dig arrangementerne og kan se endnu flere tilbud på

hk.dk/kalender
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Ta’ i LEGOLAND® med HK
og spar op til 79 kr. pr. billet

Dagsbillet til
LEGOLAND®

KUN 250,-*

*Specialpris kun for medlemmer
Normalpris op til 329,-

LEGO, the LEGO logo, the Brick and Knob configurations, the Minifigure and LEGOLAND are trademarks of the LEGO Group. ©2009, 2015 The LEGO Group. © & ™ Lucasfilm Ltd.

Børn 0-2 år er gratis

2015
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Billetter sælges fra den 3. marts på LEGOLAND.dk/HK
Brug koden HK2015a
Billetten er gyldig til en entré på en valgfri dag i sæson 2015*
for et barn eller en voksen. Læs mere om åbningsdage og
events på LEGOLAND.dk.
*Kun med undtagelse af den 15. august 2015
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KIMS KLUMME

ET JOB, ER ET JOB,
ER ET JOB …
deltidsansatte måske lige gået hjem.
Eller han kan ikke nå at udføre dem
inden for sin ”atypiske” arbejdstid.
Men mest af alt, så opstår problemerne den dag, hvor man er så
uheldig at miste arbejdet. For har
man været ansat i ”atypisk arbejde”,
så er det noget bøvl, når man møder
det danske dagpengesystem.
Arbejder man i en branche, hvor
det er næsten umuligt at finde en
fuldtidsstilling, så er det også næsten umuligt at opfylde de hårde
krav til at optjene eller genoptjene
retten til dagpenge.
Spørg bare en ledig butiksassistent, der har mistet sin dagpengeret. Eller en ung dimittend.
For dem kan det være næsten
umuligt at genoptjene eller optjene
dagpengeretten tit lukket land.
Med andre ord er det på tide, at
vi får indrettet os på en måde, som
passer til de job, folk rent faktisk
har, og ikke en forestilling om, at
alle arbejder fra 8 til 16. Ellers risikerer vi et arbejdsmarked, der bliver opdelt i dem, der har normale
job, og som har adgang til at blive
forsikret ved ledighed, og dem, der
har ”atypiske” job, som står udenfor.
Vi kan passende starte med at reformere dagpengesystemet, så det
bliver nemmere at optjene og at genoptjene retten til at blive en del af
det. For der findes ikke unormale
job. Alle job har lige stor berettigelse, og dem, der bestrider jobbene, har ret til samme goder og
forsikringer.
For et job, er et job, er et job.

Foto Lisbeth Holten

HER I DANMARK arbejder man 37
timer om ugen. Man har fri i weekenden, fem ugers ferie samt den
sjette ferieuge.
Sådan er det normalt, og vores
arbejdsmarkeds-systemer er bygget
op om ansatte med normale ansættelser på normale vilkår med normale arbejdstider.
Det opdager man, hvis man er så
uheldig at miste sit arbejde og ikke
falder inden for det normale. Og det
gælder for stadigt flere på det danske arbejdsmarked.
I dag har flere end hver fjerde ansatte et ”atypisk” arbejde. Det vil
sige, at de ikke arbejder fuld tid, at
de måske er ansat på korttidskontrakt, eller at de arbejder som vikarer. Og antallet af ansatte, der
arbejder på denne ”atypiske” måde,
er stigende.
En del vælger helt frivilligt at
være ansat på deltid. Det ansættelsesforhold passer bedst til dem og
deres familie – og for dem er det
godt, at muligheden for deltid findes.
Men stadigt flere har ikke valgmuligheden: I dag arbejder næsten
14 procent af de ansatte ufrivilligt
på deltid. De kan altså ikke finde et
fuldtidsarbejde, selv om de gerne
vil. Og inden for flere brancher er
det næsten umuligt at finde fuldtidsstillinger.
Det betyder ikke kun, at man
ikke tjener en fuld løn, og at man
måske har brug for to job for at overleve.
Det betyder også, at det kan være
svært for ansatte, der kun er ansat
i kort tid, at finde socialt fodfæste
på arbejdspladsen. Og når de spændende opgaver bliver udbudt, er den

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

