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Fayard lærlingene Jacob  og Mads  
i gang med et lille smedeprojekt  
under skole opholdet på værftet.

SEPTEMBER 2020

Det var i 11. time, at årets studenter fik lov til at 
køre studenterkørsel og holde afskedsfest. Og 
det skabte selvfølgelig og med god grund stor 
glæde. Det under jeg dem gerne.
Men hvad jeg til gengæld undrer mig og er lidt 
ærgerlig over, er, at så mange unge vælger en 
gymnasial uddannelse fremfor en erhvervsud-
dannelse.
I manges bevidsthed kan et svendebrev tilsy-
neladende ikke matche en hvid hue. Men det 
kan det – og mere til.

En kæmpe modningsproces  
Et svendebrev beviser nemlig, at det unge 
menneske, som netop er udlært, gennem fire 
år har skulle takle en række meget forskellige 
og krævende udfordringer. Både af praktisk og 
teoretisk art.
Lad mig kort ridse forløbet i en erhvervsud-
dannelse op:
Uddannelsen starter med grundforløb 1 eller 
2. Herefter skal der findes en læreplads. Når 
den er fundet, starter en hverdag i den virkelig 
verden, hvor lærlingen skal forholde sig til 
mestre, svende, kunder samt virksomhedens 
produkter og afsætning af dem. Så er der 
skoleophold indimellem, hvor lærlingen skal 
forholde sig til undervisere og klassekamme-
rater. Og til sidst svendeprøven, hvor lærlinges 
viden og færdigheder for alvor bliver testet. De 
skal både kunne projektere, designe, udføre, 
beskrive samt foretage en økonomisk bereg-
ning af deres opgave.  
Hvis ovenstående forløb ikke er en kæmpe 
modningsproces for et ungt menneske ved jeg 
ikke, hvad det er. Jeg vil ikke påstå, at tre år i 
gymnasiet ikke modner de unge, der har valgt 
den vej, men slet ikke i samme omfang, som 
en erhvervsuddannelse gør.

Erhvervsuddannelsesreformen
har gjort en stor forskel
I 2015 blev der gennemført en stor reform af 
erhvervsuddannelserne - EUD reformen. Målet 
var  at få løftet kvaliteten af uddannelserne 
betragteligt. Og det er i den grad lykkedes ved 
hjælp af:
–  adgangskrav på 02 i dansk og matematik
–  et nyt tværgående grundforløb (GF1) på ½ 

år for unge, der kommer direkte fra grund-
skolen

–  grundforløb 2 er blevet målrettet den enkel-
te uddannelse, hvorved niveauet blev hævet

–  skrappere karakterkrav fra grundforløb til 

hovedforløb

–  mulighed for at vælge talentspor

–  mulighed for at vælge fag på valgfrit højere 

niveau

–  mulighed for, at erhvervsuddannelser kan 

udbydes med eux

–  standardafkortninger for voksne samt for 

relevant erhvervserfaring og forudgående 

uddannelse

Ovenstående tiltag har betydet store ændrin-

ger i elevoptaget. Dagens erhvervsskoleele-

ver er som aldrig før motiverede, seriøse og 

engagerede i deres uddannelse. De vil noget 

med deres uddannelse og de er knaldhamren-

de dygtige til deres fag. Vi kan med god grund 

være stolte over og glade for at en del unge 

vælger at gå en anden vej end gymnasievejen. 

For vi har brug for dem, hvis fremtidens behov 

for dygtige faglærte skal dækkes.

Og til dem, der har taget en studentereksa-

men, vil jeg bare sige, de skal være rigtig vel-

komne til at tage en af vores erhvervsuddan-

nelser. Det er der for øvrigt allerede mange af 

dem, der gør. Ifølge opgørelser har 20 procent 

af eleverne på erhvervsskolerne en gymnasial 

baggrund.

Corona-chokket
Da Corona ramte Danmark og resten af ver-

den kom det som et chok for os alle. Og selv 

nu, her sidst på sommeren efter flere genåb-

ningsfaser af samfundet er hverdagen og livet 

ikke helt som før.

Jo en ting er næsten som før, nemlig opposi-

tionens uafladelige hakkeri på regeringen. Fra 

mig og jeg tror fra størstedelen af danskerne 

er der stor ros til Mette Frederiksen og regerin-

gens måde at håndtere coronakrisen.

Den er desværre ikke ovre endnu. Og jeg er 

bange for, at det kan blive et vanskeligt efterår 

for flere af vores eksportvirksomheder. Hvis 

vi kigger mod syd til Tyskland, et af Danmarks 

største eksportmarkeder, er det rigtig glæde-

ligt, at der er gang i tysk økonomi og industri. 

Det til trods er dansk eksport også afhængig 

af, at det går godt med økonomien i lan-

de som USA, England og Italien. Her er det 

økonomiske øjebliksbillede desværre knap så 

positivt.

Studenterhue  
versus svendebrev
På tide at vi får genskabt respekten om vores  
erhvervsuddannelser, som rummer så meget værdi

Lars H. Hansen
Afdelingsformand
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Medlemsmøde
Onsdag den 11. november 2020 kl. 18.00 (spisning fra kl. 17.30-18) 
Odin Havnepark, Lumbyvej 17G, 5000 Odense C

Husk! Tilmelding til sandwich senest den 4. november 2020 på mail til odense@danskmetal.dk.  
Invitation fremsendes til alle medlemmer på mail, her er der også mulighed for tilmelding..

Dagsorden: 
1.  Nyt fra afdelingen og Dansk Metals kongres v/ afdelingsformand Lars H. Hansen 

Medlemsmøde

Mød op, lyt, spørg og få svar på dine spørgsmål.

På bestyrelsens vegne
Lars H. Hansen

Hurtig udbetaling til de efterladte 
Industriens Pension vægter hurtig og smidig  
sagsbehandling højt, når et medlem dør

Når et medlem dør, tager Industriens 

Pension selv hurtigt kontakt til medlem-

mets ægtefælle eller samlever for at sikre 

en hurtig udbetaling. Det hjælper de 

pårørende i en svær tid. 

Når en ægtefælle eller samlever dør, føl-

ger en tid med sorg, men også en masse 

praktik, når boet skal gøres op. Der er 

ofte mange bekymringer for økonomien, 

fx udgifter til en begravelse. 

Industriens Pension får automatisk 

besked fra cpr-registeret, når et medlem 

dør. Hvis medlemmet har begunstiget 

sin ægtefælle eller samlever, reagerer 

Industriens Pension proaktivt og tager 

hurtigst muligt kontakt for at sikre, at 

pensionspengene bliver udbetalt.

Skal være let at være medlem i IP
”Det er vigtigt for os, at alle oplever, at 

det er let at være medlem i Industriens 

Pension – også som pårørende. 

Derfor forsøger vi at gøre det så smi-

digt og hurtigt som muligt. Når vi aktivt 

kontakter en pårørende, bliver sagsbe-

handlingen lettere. 

I samtalen kan vi hurtigt få de nødven-

dige oplysninger, og vi sparer både os 

selv og de pårørende for at skulle sende 

blanketter frem og tilbage,” siger Maria 

Edelmark Schioldann, afdelingschef i 

Medlems- og Virksomhedsservice. 

Mange penge til de efterladte 
I 2019 udbetalte Industriens Pension 

omkring 600 mio. kr. til medlemmernes 

efterladte. 

”I takt med at medlemmernes opsparing 

vokser, stiger interessen også for, hvem 

der får pengene, når man dør. 

Alle medlemmer kan se det i vores app, 

og det er let selv at ændre, hvis de logger 

ind på Min side,” siger Maria Edelmark 

Schioldann.

Industriens Pensions app kan hentes i 

App Store eller Google Play – søg efter 

Industriens Pension. 

Giv dine pårørende besked på altid at tage kontakt  
til Afdelingen ved dødsfald af et metal medlem

I modsætning til Industriens Pension, så ligger Afdelingen ikke inde med en begunstigelseserklæring fra vore medlemmer. 
Det betyder, at det desværre i mange tilfælde er umuligt at finde pårørende til afdøde medlemmer for udbetaling af gruppe-
livsforsikringen til boet. Derfor opfordrer vi alle medlemmer til at give deres nærmeste besked om at huske at tage kontakt til 
Metal Odense ved dødsfald.
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Lærlinge Lærlinge

Et helt specielt og meget  
anderledes skoleophold
Fayard tilbød to lærlinge ”hjemmeundervisning” på værftet   
– det gik over al forventning 

Netop som de to andetårs skibsbygger-

lærlinge, Jacob Storm og Mads Bau Ja-

cobsen skulle starte på deres 10 ugers 

skoleophold på Syddansk Erhvervsskole 

(SDE) i Odense, blev Danmark lukket 

ned.

SDE blev som landets øvrige uddan-

nelsesinstitutioner og skoler lukket. Og 

den normale undervisning på skolen 

erstattet med fjernundervisning.

Fjernundervisningen startede kl. 11 

om formiddagen og da mængden af 

opgaver var ganske lille, blev skoleda-

gen temmelig kort. Det var ikke specielt 

tilfredsstillende for de to lærlinge. 

– Det var jo noget besynderligt at starte 

skoledagen midt om formiddagen, for-

tæller de to, der efter blot en uge kørte 

temmelig trætte i fjernundervisning.

Heldigvis fik lærlingenes mestre så en 

rigtig god ide. Vi flytter da bare skole-

opholdet hjem på værftet og underviser 

Jacob og Mads her. Til de to lærlinges 

store begejstring. 

I begyndelsen af juni var skoleopholdet 

slut og Jacob og Mads vendte tilbage til 

deres læreplads på værftet. Vendte til-
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Lærlinge

bage er måske så meget sagt, for faktisk 

forlod de jo ikke rigtig Fayard.

Hvad de forøvrigt er meget tilfredse 

med.

– Vi har lært langt mere under skole-

opholdet på Fayard, når vi sammenlig-

ner med vores tidligere skoleophold, 

understreger de.

Skolestue i kantinen
Fayard har løbende 10-12 lærlinge, og 

udover Jacob og Mads, er en af dem 

Sebastian Schmidt, som har været un-

derviser for de to skibsbyggerlærlinge. 

Sebastian var næsten færdigudlært 

skibsmontør, da han fik tjansen som 

underviser.

– Da jeg hørte om mestrenes ide om at 

lade Jacob og Mads gennemføre deres 

skoleophold her på værftet, tilbød jeg, 

at jeg gerne ville give en hånd med i un-

dervisningen, fortæller Sebastian.

Og Bjørn Wienigk, der er lærlingean-

svarlig og projektleder fik travlt med at 

omdanne en del af den ene af værftets 

to kantiner til skolestue. 

Han var i øvrigt også straks med på 

ideen om at henlægge skoleopholdet til 

værftet. 

– Det er naturligvis vigtigt, at vores 

lærlinge lærer mest muligt under deres 

læretid, og det gælder både her på 

værftets forskellige værksteder og afde-

linger og under deres skoleophold. 

– Fjernundervisning er nok ikke den 

mest optimale form for undervisning. I 

værste fald kunne det 10 ugers meget 

atypiske skoleophold have medført 

nogle huller i deres uddannelsesplan, 

og forløb i øvrigt, siger Bjørn Wienigk.

Underviser Sebastian fortæller i den 

forbindelse, at hans to elever har været så 

ihærdige og hurtige til at løse de opgaver, 

som skolen løbende har sendt til Fayard, 

at han på et tidspunkt måtte bede om 

ekstra opgaver til Jacob og Mads.

Fayards initiativ
enkeltstående
På spørgsmålet, om Fayard har kend-

skab til andre virksomheder, der har sø-

sat et lignende tiltag for deres lærlinge 

under coronakrisen, ryster alle omkring 

bordet på hovedet.

Bjarne Olesen, rigger og fællestillids-

mand for værftets 120 timelønnede 

medarbejdere, glæder sig over, at 

Da skolen lukkede, åbnede Fayard for skoleophold på værftet for de to lærlinge Jacob og  Mads 
(siddende) og omgivet af fra venstre, Bjørn Wienigk, lærlingeansvarlig og projektleder, Bjarne Olesen, 
fællestillidsmand, Sebastian Schmidt, nyudlært skibsmontør og lærlingenes ”underviser” og Kristian 
Andersen, ansvarlig for værftets forretningsudvikling. Bag de seks et billede af samtlige medarbejdere i 
forbindelse med Fayards 100 års jubilæum i 2016. 
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UngdomLærlinge    

værftet kom de to lærlinge, der pludselig 

stod i en uheldig situation midt i deres 

uddannelsesforløb, til undsætning.

Fællestillidsmanden, der har været ansat 

på værftet i 32 år, fremhæver også, at 

Fayard er en arbejdsplads, der tager de-

res uddannelsesmæssige ansvar alvorligt.

– Vi har løbende 10-12 lærlinge, hvad 

der svarer til ca. 10 procent af medar-

bejderstaben. 

Kristian Andersen, der er ansvarlig for 

værftets forretningsudvikling, og fjerde 

generation i det 104 år gamle familie-

ejede værft, siger:

– Det er helt naturligt, ja, nærmest en 

selvfølge, at 10 procent af vores medar-

bejdere er lærlinge. Vi har et ansvar for 

at uddanne morgendagens skibsbygge-

re, smede og montører m.fl. Ellers er de 

der jo ikke, den dag vi har brug for nye 

medarbejdere. 

– Samtidig ønsker vi at kunne rekruttere 

internt, og vi har mange medarbejdere, 

som har haft flere forskellige jobs gen-

nem årene på Fayard.

Rekrutterer lærlinge
på en lidt speciel måde
Fayard har en lidt speciel rekrutterings-

strategi, når det gælder lærlinge. 

Bjørn Wienigk fortæller, at hans kollega 

Martin Mygind med jævne mellemrum 

besøger folkeskoler rundt omkring på 

Fyn for at lodde interessen for skibs-

bygger, rørlægger, smede og montør 

fagene blandt de ældste elever. 

– Jacob og Mads har vi så at sige hentet 

lige om hjørnet, nemlig på Munkebo 

Skole, fortæller Bjørn Wienigk og tilfø-

jer, at Fayard i første omgang tilbyder de 

elever, der melder sig som interessere-

de, en uges praktik på værftet. 

– Modellen giver mening for begge 

parter. De unge får en fornemmelse af, 

hvad vi beskæftiger os med på værftet 

og om faget er noget for dem på sigt. 

Og vi kan hurtigt spotte deres motivati-

on og interesse. Nogle får derfor tilbudt 

en læreplads og andre ikke, forklarer 

Bjørn Wienigk.

Folk bliver 
på Fayard
Fayard er i øvrigt kendetegnet ved en 

høj gennemsnitsanciennitet blandt 

medarbejderne. 

– Bare kig på mig, jeg har været her 32 

år, siger Bjarne Olesen med et grin og 

tilføjer, at der blandt kollegerne er en 

del 40-års jubilarer.

– Jeg tror det hænger sammen med, at 

Fayard er en familieejet virksomhed. Når 

chefen er ejeren, altid synlig og tilgæn-

gelig, skaber det en anden arbejds-

pladskultur end på virksomheder med 

andre ejerforhold.

Om Fayard A/S
Fayard A/S, er et privatejet værft 

og grundlagt af familien Ander-

sen i 1916. Værftet er drevet af 

familien gennem tre generatio-

ner, i dag med Thomas Ander-

sen bag roret, og er gennem 

100 år udvidet fra at være et 

småbådsværft til et reparations-

værft. Et værft, der råder over 

fire tørdokke, seks kraner, kajer 

og workshops til at håndtere alle 

typer reparationer, retrofits, om-

bygninger med mere på blandt 

andet skibe og offshorekonstruk-

tioner.

Det oprindelige navn, Fredericia 

Skibsværft A/S, blev i 2010 æn-

dret til Fayard A/S i forbindelse 

med flytningen til nye og større 

faciliteter på Lindø.

Udover reparationer arbejder 

Fayard også med ombygning og 

konvertering –  uanset om det 

gælder til seismisk og kabelskibe, 

forlængelse af fartøjer, indkvar-

teringsprojekter eller af rigge og 

jack-ups. Et stigende fokus er at 

bistå  rederierne med at leve op 

til nye miljøkrav.

Fayard har desuden specialiseret 

sig i eftermontering af ballast-

vandsbehandlingssystemer 

(BWTS), scrubbere, katalysatorer, 

bulb og ror/propeller optime-

ringer, LNG-konverteringer med 

mere.

Ligesom Fayard håndterer alle 

Surveys, opgraderinger, levetids-

forlængelser og andet arbejde på 

offshore konstruktioner på værft 

eller i havn.

Vi aflyser årets tillidshvervskonference på grund af Corona
 
Afdelingens bestyrelse har besluttet at aflyse årets tillidshvervskonference den 30. – 31. oktober 2020 - på grund af 
Corona-situationen.
Bestyrelsen mener, at konferencen ikke kan afvikles forsvarligt, set i forhold til det antal medlemmer, der normalt 
deltager i konferencen. Desuden er et af formålene med konferencen, at der netværkes i stor stil mellem TR og AMR på 
kryds af diverse arbejdspladser. Og det er ikke ansvarligt i de tider vi er i for nuværende. I stedet for er det besluttet, at 
Afdelingen skal tilbyde relevante fyraftensmøder hen over efteråret/vinteren til afdelingens tillidsrepræsentanter og 
arbejdsmiljørepræsentanter. Disse vil blive afviklet med hensyntagen til den aktuelle Corona-situation.

– Det har været udfordrende og sjovt at 
undervise Jacob og Mads, siger Sebastian 
Schmidt, nyudlært skibsmontør.
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Ungdom

Den helt store make-over
Ungdommen i gang med totalforvandling af deres lokaler på Østerbæksvej

For nu at sige det pænt, har kælder-

lokalerne på Østerbæksvej 92, hvor 

ungdommen har haft base siden afde-

lingens flytning fra Grønnegade i 2017 

ikke ligefrem været de mest indbyden-

de at opholde sig i.

Måske som en reaktion på den uvirke-

lige og uvisse tilstand alle har befundet 

sig i gennem forårsmånederne med 

corona, traf Metal Odense Ungdoms 

bestyrelse kort før sommerferien 

en beslutning. Deres lokaler skulle 

renoveres.

De gamle væg til væg tæpper er fjer-

net, gulve og vægge malet. De gamle 

nedslidte sofaer og stole bliver erstat-

tet af nye flotte flydersofaer, i praktisk 

sort for øvrigt, og sofaborde. Der bliver 

indrettet et decideret mødelokale – 

også med nye møbler. Og ikke mindst 

væsentligt, alt arbejdet står ungdom-

men selv for.

Metal Odense møder tre af ung-

domsbestyrelsens syv medlemmer en 

onsdag i juli, hvor der står oprydning og 

rengøring på programmet.

Østerbæksvej er 
fast domicil
– Bare det at få slæbt alle de gam-

le møbler ud, var noget af et projekt, 

fortæller Elias Laine, Metal Odense 

Ungdoms formand gennem knap to år.

Selvom lokalerne denne onsdag frem-

står noget kaotiske, er både Elias Laine 

og hans to bestyrelseskolleger, Mette 

Rudolfsen og Martin Nehm ganske 

fortrøstningsfulde.

– Det bliver rigtig rigtig flot, er de enige 

om. Ligesom de er rørende enige om, 

at selv om det måske ikke er verdens 

sjoveste job at rydde ud, gøre rent 

og male, så handler det om at få det 

bedste ud af det, dvs. også at have det 

sjovt. Det ser det ud til de har.

Martin Nehm, der blev udlært indu-

stritekniker sidste forår, har for øvrigt 

siddet i ungdomsbestyrelsen i flere år. 

Og han var med, da ungdommen holdt 

til i kælderen i Grønnegade.

Da afdelingen solgte huset og flyttede 

midlertidigt til Stærmosegårdsvej som-

meren 2017 flyttede ungdommen ned i 

kælderen på Østerbæksvej.

– Det var meningen, at vi skulle være 

her midlertidigt indtil Afdelingen fik 

bygget deres eget afdelingshus, husker 

Martin. Som bekendt valgte Afdelingen 

ikke at bygge selv, men i stedet leje sig 

ind på Kanalvej. Men her var der ikke 

rigtig plads til ungdommen. Det blev 

derfor besluttet at ungdommen skulle 

have fast domicil på Østerbæksvej.

Det er de unge ikke utilfredse med. 

– Vi ligger tæt på byen, en klar fordel, 

siger de.

Make-over skal fejres
Hvad, skal I fejre renoveringen med en 

fest?

– Ja, det skal vi da, men der er ikke sat 

dato på endnu, fortæller de tre besty-

relsesmedlemmer og tilføjer, at første 

torsdag i måneden fremover vil være fast 

mødetidspunkt for alle lærlinge, der har 

lyst til en snak, en øl med andre lær-

lingekolleger. Altså kombineret fagligt/

socialt samvær. Fredagsbaren en gang 

om måneden bliver også fast indslag 

fremover.

Altså, oprydning og rengøring er jo ikke verdens sjoveste job. Derfor besluttede de tre medlemmer af ungdomsbestyrelsen, at de ligeså kunne få lidt 
sjov ud af dagens opgaver. Så Martin Nehm (t.v.) og Mette Rudolfsen (t.h.) satte fluks ungdomsformand Elias Laine i sving med gulvskrubben, mens de 
tog sig en slapper.
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LærlingeLærlinge   

Nå, fortæl så, hvad der er hemmelighe-

den bag jeres 12-taller til svendeprøven. 

Det er der sikkert mange lærlinge, der 

kunne være interesserede i at få at vide?

Poul Gudmundsen og Lasse Prohaska 

Java Jensen, nyudlærte industritekni-

kere fra landbrugsmaskinproducenten 

Kverneland i Kerteminde tænker lidt over 

spørgsmålet inden de svarer.

Fra Lasse lyder det:

– Om der ligefrem er nogen hemmelig-

hed bag topkarakteren, ved jeg nu ikke. 

For mig har det handlet om interesse og 

motivation, både under skoleforløbene 

og på værkstederne her på Kverneland.

Poul supplerer:

Dét, der giver 12-taller, er udover inte-

resse og motivation, at man kan finde ud 

af at tænke og handle selvstændigt, eller 

selv tage initiativet, om du vil.

Forskellige uddannelsesveje,
men samme mål
Selvom både Poul og Lasse kort før 

sommerferien kunne kalde sig industri-

teknikere, har de gået lidt forskellige veje 

for at nå dertil.

Poul, der er 27 år, og tidligere uddan-

net finmekanikerassistent, har gået 

den traditionelle vej gennem Syddansk 

Erhvervsskole, dog med merit på grund 

af hans tidligere uddannelse.

Lasse, der er 22 år, valgte EUX vejen, der 

er en gymnasial uddannelse kombineret 

med en erhvervsuddannelse. 

Pudsigt nok har begge næsten ensly-

dende planer for fremtiden. De vil læse 

videre. 

Poul har endnu ikke helt besluttet sig for, 

om det skal være en uddannelse som 

maskinmester eller ingeniør.

 

– Men inden jeg går i gang med at læse 

videre, har jeg sagt ja tak til Kvernelands 

tilbud om tre måneders ansættelse, 

fortæller han.

I skrivende stund går Lasse og afventer 

en eventuel tre måneders kontrakt fra 

Kverneland.

– Det ville passe rigtig fint, hvis jeg 

kunne få lov til at arbejde her i nogle 

måneder inden jeg til januar starter på 

maskinmesteruddannelsen i Svendborg, 

forklarer han.

Stolte lærlingeansvarlige  
Kvernelands to lærlingeansvarlige, 

henholdsvis Rameesh T., der også er 

tillidsmand  og Søren Madsen er med 

god grund stolte af deres to 12-tals 

lærlinge.

Topkarakterer til  
Kverneland lærlinge
Interesse og motivation har banet vejen for to 12-taller

Det er godt gået drenge, mener de to 
lærlingeansvarlige, Søren Madsen, (t.v.) og 
Rameesh T., (nr. to fra højre)
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Lærlinge

De siger:

– Men de er også dygtige og har været 

meget motiverede for at få det bedste ud 

af deres uddannelsesforløb. Motivation, 

interesse og initiativ er i høj grad medvir-

kende til om man ender med en middel 

eller topkarakter til svendeprøven.

– Som ansvarlige for lærlingenes uddan-

nelsesforløb arbejder vi naturligvis på at 

skærpe interessen og motivationen hos 

alle vores lærlinge. Når det er sagt, må 

vi også erkende, at lærlinge er lige så 

forskellige som alle andre, nogle stikker 

bare ud og afslutter svendeprøven med 

topkarakter.

Spørger man de to lærlinge om Kverne-

land har været en god læreplads, svarer de:

– Ja, vi har haft et godt forløb, hvor vi 

er kommet rundt i alle fagets discipliner. 

Og da CNC-maskinerne så holdt deres 

indtog på Kverneland, betød det en stor 

forbedring for industriteknikerfaget.

Det sidste bliver sagt med et skævt smil 

hos begge lærlinge.

Omvendt mener både Lasse og Poul, at 

skoleopholdene kunne have været noget 

bedre.

– De har været præget af temmelig 

meget sygefravær hos lærerne. Og det 

har selvfølgelig påvirket både indhold 

og udbytte af undervisningen. Det skal 

ikke opfattes som en kritik af lærerne, 

men mere de rammer, som de skal agere 

indenfor, uddyber Lasse.

Rameesh T. nikker og supplerer:

– Ingen tvivl om, at skoleforløbene 

trænger til at blive løftet, bl.a. med mere 

strukturerede undervisningsforløb.

Kverneland har brug 
for fem nye lærlinge
Mens mange virksomheder er tilbage-

holdende med at ansætte lærlinge, 

forholder det sig lige omvendt hos 

Kverne land. 

Virksomheden ansætter gerne lærlinge 

og har for øjeblikket 17 ansat.

– Ja, i princippet er det kun halvdelen, vi 

har på fabrikken, den anden halvdel er på 

skoleophold, forklarer Søren Madsen.

Vi har gemt den rigtig gode nyhed til 

sidst. Den afslører Rameesh T.:

– Kverneland har brug for fem nye lær-

linge, henholdsvis tre industritekniker-

lærlinge og to smedelærlinge. Interes-

serede er velkomne til at kontakte vores 

fabrikschef Poul Henrik Jørgensen.

Poul (t.v.) og Lasse med de emner, som sikrede 
dem den absolutte topkarakter til svendeprøven.
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Uddannelsesaftaler

Hvis du går og drømmer om en uddan-

nelse som automatiktekniker, industri-

tekniker, smed eller mekaniker, så er det 

bare gå i gang, for der er en læreplads 

til dig.

Sådan lyder øjebliksbilledet fra Anette 

Bak Frederiksen, leder af praktikcentret 

på Syddansk Erhvervsskole her en må-

neds tid efter samfundet er på vej mod 

mere normale tilstande.

Anette Bak Frederiksen fortæller, at det 

lige nu går stærkt med at lave uddannel-

sesaftaler.

– Ser vi på automatiktekniker, industri-

tekniker, lastvognsmekaniker, person-

vognsmekaniker og smed, så har vi haft 

en fremgang i antal uddannelsesaftaler 

i 1. halvår 2020 på 31 % sammenlignet 

med 1. halvår 2019. Alene på industri-

tekniker-uddannelsen har vi haft en 

fremgang på 87% fra 2019 – 2020.

Det hele gik 
heldigvis ikke i stå 
Hun understreger også, at der i hele 

Corona-perioden har været lærepladser 

at søge, ligesom flere elever har fået 

uddannelsesaftaler i perioden.

– Derfor har skolen også været lidt kede 

af de historier, der har været fremme i 

medierne om den  katastrofale mangel 

på praktikpladser.

– Vi har gjort meget for at nedtone 

”skræmmehistorierne” og hele tiden 

forsøgt at opmuntre eleverne til at være 

aktive fordi behovet for flere faglærte 

stadig er stort. Vi har gennemført nogle 

webinarer som en del af elevernes hjem-

meundervisning. Her fik de redskaber 

til at søge lærepladser og hvad de med 

fordel kunne være opmærksomme på. 

Desuden har vores 11 virksomheds-

konsulenter været ekstremt aktive og i 

løbende kontakt med virksomhederne 

gennem hele perioden.

 
Tre-partsaftale med til 
at sikre flere lærepladser
I maj indgik regeringen og arbejdsmar-

kedets partner en aftale om indførelse 

af en løntilskudsordning for private 

virksomheder, der har lærlinge eller vil 

ansætte lærlinge. (læs mere om aftalen i 

boksen på næste side).

Anette Bak Frederiksen er begejstret for 

aftalen og siger:

– Aftalen betyder et ”kærligt” skub til 

virksomhederne og understøtter virk-

somhedernes ansættelse af lærlinge. 

Den har gjort det attraktivt for virksom-

hederne at ansætte en lærling i 2020, 

idet det jo næsten er omkostningsfrit at 

ansætte lærlinge i en ordinær eller en 

restaftale resten af 2020. Dermed får de 

mulighed for at ansætte uden økono-

misk risiko og det er godt i en tid, hvor 

hjulene skal løbes i gang igen. 

Lige nu er der omkring 150 elever inden-

for metalfagene, der søger læreplads. 

Anette Bak Frederiksen regner ikke med, 

det bliver noget problem at skaffe lære-

pladser til alle.

”Postkort” gør
opmærksom på tilskud 
Næsten i samme øjeblik trepartsaftalen 

blev offentliggjort, sendte Syddansk Er-

hvervsskole brev ud til samtlige virksom-

heder, som skolen har været i kontakt 

med indenfor de sidste fem år.

– I brevet fortalte vi om aftalens mu-

ligheder for virksomheden. Desuden er 

eleverne blevet udstyret med ”postkort” 

med oplysninger om trepartsaftalen. 

”Postkort”, de kan vedlægge deres an-

søgninger for at gøre opmærksom på, 

at de har et tilskud med, fortæller Anette 

Bak Frederiksen, og tilføjer:

– Selvom der er godt et halvt år til afta-

len udløber, ser vi frem til, at politikerne 

begynder at arbejde med, hvad der skal 

ske i 2021. Hvis ikke der kommer en eller 

anden erstatning for den nuværende 

løntilskudsordning, kan det blive svær 

overgang til 2021.

Der er lærepladser til de unge
Syddansk Erhvervsskole oplever pæn stigning i antallet  
af uddannelsesaftaler indenfor metalfagene

Uddannelsesaftaler
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Uddannelsesaftaler

Hovedpunkter i trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter (maj 2020) 

–  Der etableres en midlertidig løntilskudsord-
ning gældende fra 1. maj 2020 til og med 
31. december 2020, hvor private virksomhe-
der med lærlinge kan få 75 pct. i løntilskud. 
Løntilskuddet gælder for alle igangværende 
uddannelsesaftaler. 

–  For uddannelsesaftaler, der indgås efter 1. 
maj 2020, ydes der et løntilskud på 90 pct. 
for ordinære uddannelsesaftaler, kombina-
tionsaftaler, ny mesterlæreaftaler eller rest-
uddannelsesaftaler for at understøtte opret-
telsen af ordinære aftaler, der skaber større 
sikkerhed for eleverne. 

–  For korte aftaler, der indgås efter 1. maj 2020, 
ydes der et tilskud på 45 pct. Det vil være en 
betingelse for at opnå løntilskuddet, at den 

korte aftale er en ny aftale mellem arbejdsgi-
ver og elev, dvs. at arbejdsgiver ikke tidligere 
har haft indgået en kort aftale med samme 
elev.

–  Arbejdsgivere, der har elever og lærlinge, skal 
i resten af 2020 i højere grad kompenseres 
for udgifterne i forbindelse hermed. Lønrefu-
sionssatsen under skoleophold øges med 20 
procent.

–  Løntilskudsordningen finansieres af de op-
sparede midler i Arbejdsgivernes Uddannel-
sesbidrags ordning

–  De tre parter har desuden aftalt, at der skal 
findes en mere langsigtet løsning, inden her-
værende aftale udløber 31. december 2020.

 

SAMMEN UDDANNER VI TIL FREMTIDEN

TAG EN LÆRLING NU  
OG FÅ LØNTILSKUD RESTEN AF 2020

 Tag mig som lærling – jeg har et tilskud med
 

 Få 90 % af lønnen dækket indtil 31.12.20, hvis du laver en fuld aftale 
for hele uddannelsesperioden

 
 Få 45 % af lønnen dækket indtil 31.12.20, hvis du laver en kort aftale 

for dele af uddannelsen
 

 Tag fat i min virksomhedskonsulent, hvis du har spørgsmål
 sde.dk/virksomhedskonsulenter
 

 Kontakt mig gerne for at aftale, hvornår jeg kan starte i lære hos jer

SDE.DK/TIL-VIRKSOM
H

EDER
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Smilet bliver som regel ekstra bredt, når 

ens ønsker bliver opfyldt. Og det var lige 

netop, hvad der skete, da Industriens 

Overenskomst 2020 kom i hus i foråret 

med et massivt ja fra Dansk Metals med-

lemmer.

Ud af 69.337 stemmeberettigede 

Metal medlemmer, valgte 50.130 

at gøre brug af deres stemme-

ret. Og blandt dem stemte knap 

46.000 ja til den nye tre-årige 

overenskomst. 

Ifølge Tommy Dalgaard, daglig 

leder i Faglig Afdeling sikrer den 

nye overenskomst forbedringer 

for både de unge metallere, dem midt 

imellem og de ældre.

Forbedringer, der i øvrigt næsten mat-

cher medlemmernes ønskeliste forud for 

overenskomstforhandlingerne i starten 

af året. Medlemmerne ønskede sig som 

førsteprioritet flere penge på fritvalgs-

kontoen og dernæst flere uger med løn 

under sygdom. Begge ønsker er opfyldt 

i den nye overenskomst. Dertil kommer 

en række andre forbedringer.

Rigtig godt tilfredse
Det massive ja på 91,6 procent af de 

afgivne stemmer kan vist ikke tolkes som 

andet en tilfredshed med indholdet i den 

nye overenskomst.

Metal Odense har talt med to af ja-siger-

ne; Carsten Smedegård, tillidsmand og 

montør på virksomheden Boe-Therm, 

Assens og Magnus Juul Nordstrøm, til-

lidsmand og industritekniker på Rynkeby 

Maskinfabrik, Rynkeby.

Kommer alle til gode
Carsten Smedegård siger:

– Både jeg og mine seks kolleger i 

produktionen er godt tilfredse med 

de forbedringer, vi har fået i over-

enskomsten. Specielt forøgelsen af 

fritvalgskontoen er rigtig godt. Det 

kommer alle til gode, uanset om 

man lige er startet på sit arbejdsliv, har 

været på arbejdsmarkedet nogle år og 

måske har børn eller man er kommet i 

den alder, hvor man begynder at overve-

je at trappe lidt ned i timer.

– At løn under sygdom forøges fra 9 til 

14 uger er en god forbedring, for det 

giver lidt større tryghed for dem, som 

skulle være så uheldige at blive ramt af 

sygdom, mener Carsten Smedegård.

Også tiltaget om pension til lærlinge fra 

de fylder 18 år synes tillidsmanden er 

en god ide. Vi har godt nok ikke nogle 

lærlinge hos os, men generelt er det jo 

vigtigt, at de unge kommer i gang med 

pensionsindbetalingerne så tidligt som 

muligt. De to ekstra års pensionsindbe-

talinger kan gøre en stor forskel, den dag 

de går på pension.

Carsten Smedegård har flere roser 

til overenskomstresultatet, herunder 

forbedringerne af arbejdsmiljørepræsen-

tanternes vilkår.

– Da Boe-Therm er en lille arbejdsplads, 

har jeg to tillidskasketter på. Udover at 

være tillidsmand er jeg også arbejdsmil-

jørepræsentant. 

– Måske kniber det nogle steder med 

anerkendelsen af arbejdsmiljørepræsen-

tanten. Men det er et vigtigt område, så 

jeg er glad for, at både vilkår og uddan-

nelsesmuligheder for en AMR nu bliver 

styrket. 

Pension til lærlinge  
– godt tiltag
Fra Magnus Juul Nordstrøm lyder det:

– Generelt er kollegerne og jeg godt 

tilfredse med forbedringerne i den nye 

overenskomst. Og det er mit indtryk, at 

alle kollegerne har stemt. At der så er et 

par af dem, der valgte at stemme nej til 

resultatet, er deres sag. Det vigtigste er 

trods alt, at folk tager stilling og stem-

mer.

– At fritvalgskontoen næsten fordobles 

kommer alle, uanset hvor de er i arbejds-

livet, til gode, mener Magnus Nordstrøm. 

Tillidsmanden peger også på pension til 

Ny overenskomst giver  
mere til alle
To tillidsfolk er godt tilfredse med forbedringerne i OK20

Forbedringerne i den nye overenskomst

–  Fritvalgskontoen øges fra fire til syv 

procent. Du kan selv vælge om du 

vil bruge pengene på frihed, senior-

dage, pension eller tid med børnene

–  Løn under sygdom forøges fra de 

nuværende ni uger til 14 uger

–  Perioden med fuld løn under foræl-

dreorlov udvides med tre uger. Den 

samlede periode er dermed på 16 

uger og fordeles sådan:

•  Fem uger til den forælder, der har 

holdt barselsorloven

•   Otte uger til den anden forælder

•   Tre uger til den ene eller anden 

forælder

–  Pension til lærlinge fra den dag, de 

fylder 18 år, stedet for den dag, de 

fylder 20 år

–  Forbedringer af arbejdsmiljørepræ-

sentanternes vilkår, herunder for-

bedrede uddannelsesmuligheder og 

adgang til nødvendige IT-faciliteter, 

herunder internet

–  Aftalt uddannelse er gjort perma-

nent og der er skabt bedre mulighe-

der for uddannelse i opsigelsespe-

rioden

–  Mindstelønnen forøges med 7,50 kr. 

over perioden
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lærlinge fra de fylder 18 år som et godt 

tiltag.

Der er i alt 34 ansatte i produktionen på 

Rynkeby Maskinfabrik, hvoraf de tre er 

lærlinge.

– Jeg synes ledelsen er meget bevidste 

om deres uddannelsesmæssige ansvar. 

De ved godt, at skal behovet for kvalifi-

cerede og dygtige medarbejdere dækkes 

i fremtiden, er det nødvendigt løbende 

at tage lærlinge ind. Lige for øjeblikket 

har vi som nævnt tre lærlinge, men det 

er planen at komme op på fire og måske 

fem på sigt, forklarer Magnus Nordstrøm 

og tilføjer, at det er en klar fordel for lær-

lingene, at deres pensionsindbetalinger 

starter allerede, når de er 18 år og ikke 

som tidligere ved 20 år.

Bedre muligheder 
for uddannelse 
Magnus Nordstrøm glæder sig også 

over, at den tidligere forsøgsordning 

med aftalt uddannelse nu bliver gjort 

permanent og en fast del af overens-

komsten.

Aftalt uddannelse er en del af overens-

komstforliget fra 2017. Dengang aftalte 

CO-industri og Dansk Industri et uddan-

nelsestiltag, som skal løfte ufaglærte til 

faglært niveau og give faglærte mulighed 

for at videreuddanne sig. Medarbejderne 

får deres sædvanlige løn under uddan-

nelsen, mens arbejdspladsen modtager 

tilskud fra IKUF (Industriens Kompeten-

ceudviklingsfond).

– Den teknologiske udvikling indenfor 

metalområdet foregår ikke ligefrem i 

sneglefart. Derfor er det måske vigtige-

re end nogensinde før at benytte sig af 

tilbud om efter- eller videreuddannel-

se. At aftalt uddannelse nu bliver gjort 

permanent gør det endnu mere attraktivt 

at uddanne sig, understreger Magnus 

Nordstrøm.
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Telearbejdsplads

Rigtig mange virksomheder blev i foråret 

tvunget til at lave en ufrivillig turn-around 

på grund af corona. Danmarks store tele-

gigant TDC var en af dem. Kendte og van-

te arbejdsgange og -rutiner blev i marts 

måned ændret fra det ene øjeblik til det 

andet. Både for ledelsen og de ansatte.

Metal Odense har talt med tre TDC 

tillidsrepræsentanter fra henholdsvis Lo-

gistikcentret, Kundeservice og Butik samt 

Teknikergruppen for at høre om deres 

oplevelser og erfaringer, både de gode og 

mindre gode, der fulgte med det meget 

forandrede arbejdsliv.

Lad os starte med den gode nyhed. Ingen 

af televirksomhedens medarbejdere er 

blevet smittet med corona og ingen af 

de ansatte er blevet afskediget, fortæller 

Hans Bergholdt, afdelingsdirektør i TDC’s 

Logistikcenter i Odense.

Her arbejder Gurli Friis, tillidsrepræsentant 

for 35 metalkolleger.

Medarbejderne
bogstavelig talt delt i to
Logistikcentret med i alt 50 ansatte er 

TDC’s livsnerve. Det er her alle bestillin-

ger på TDC produkter fra såvel ind- som 

udland modtages, registreres, behandles, 

pakkes og afsendes.

Et smitteudbrud blandt Logistikcentres 

medarbejdere og måske efterfølgende 

nedlukning ville være fatalt for TDC’s øvri-

ge enheder, herunder butikker, kundeser-

vice og teknikergruppen.

– Det stod derfor klart for ledelsen, at 

et funktionsdueligt Logistikcenter var 

af allerstørste vigtighed, forklarer Hans 

Bergholdt.

For at sikre centrets fortsatte drift under 

coronakrisen, valgte ledelsen ganske en-

kelt at dele medarbejdergruppen i to hold. 

Et grønt og et blåt. Og ved at flytte rundt 

på kompetencer, betød det, at begge hold 

var i stand til at udføre samtlige arbejds-

processer i såvel varemodtagelse som i 

de to afdelinger, der henholdsvis pakker 

ordrer og behandler returvarer. 

Alt sammen for at sikre, at Logistikcentret 

ikke ville blive lagt ned, hvis der skulle 

udbryde smitte blandt medarbejderne.  

Grønne og blå
toiletter og p-pladser
Efter fire måneder med en opdelt arbejds-

plads vendte arbejdslivet i starten af juli så 

småt tilbage til mere normale tilstande. 

Gurli Friis sidder og funderer lidt over den 

mærkelige tilstand, hun og kollegerne har 

befundet sig i gennem flere måneder.

– Alt var opdelt, hvert hold havde sine to-

iletter, p-pladser, kaffeautomater, kantine 

osv. Vi var med andre ord fuldstændigt 

afskåret fra hinanden, bortset fra et kvarter 

hver morgen. Begge hold havde en slags 

ingenmandszone, hvor vi startede dagen 

med lidt gymnastik og sang. Herfra kunne 

vi både se og vinke til hinanden, fortæller 

Gurli Friis.

Ingen smittede og ingen  
afskedigede hos TDC
Tre tillidsrepræsentanter fortæller om de store forandringer,  
corana medførte for dem og deres kolleger

Telearbejdsplads

Afstand og ”hertil og ikke længere” har præget hverdagen for de to TDC tillidsrepræsentanter, 
Lars Jørgensen og Gurli Friis gennem flere måneder med corona. Et billede, der for øvrigt også 
har præget hverdagen i Odense Afdeling med bl.a. diverse afskærmninger.  
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For Gurli Friis er der ingen tvivl om, at 

coronatiden har styrket sammenholdet 

kollegerne imellem.

– Tænk på, at vi i hele perioden også har 

været afskåret fra et normalt privatliv med 

biografture, cafebesøg og fritidsinteresser. 

At gå på arbejde og møde kollegerne på 

holdet, fik pludselig en ekstra dimension.

Storkøb af udstyr
Gurli Friis fortæller videre, at der på intet 

tidspunkt har manglet arbejde til hende og 

kollegerne.

– Faktisk har vi haft ekstremt travlt i vare-

modtagelsen siden ledelsen besluttede sig 

for at købe meget stort ind af udstyr i til-

fælde af nedbrud hos vores leverandører. 

Hans Bergholdt supplerer:

– I starten af marts kunne ingen jo 

forudsige, om transportsystemerne stod 

for et nedbrud eller om Kina lukkede de 

virksomheder, som normalt leverer udstyr 

og varer til os. Så for at være på den sikre 

side, købte vi stort ind.

Rigeligt med værnemidler
TDC købte også rigtigt stort ind af 

håndsprit, handsker, mundbind og andre 

værnemidler.

Gurli Friis roser i øvrigt ledelsen for hele 

tiden at have været et skridt foran, når 

det gjaldt medarbejdernes sikkerhed og 

tryghed. 

– Der er blevet gjort rent til den store 

guldmedalje, og vi har på intet tidspunkt 

manglet værnemidler. Ligesom ledelsen har 

fulgt sundhedsmyndighedernes retnings-

linjer og anbefalinger til punkt og prikke, ja 

faktisk mere til, fortæller Gurli Friis.

Hans Bergholdt er bevidst om, at det for 

nogle af medarbejderne ikke har været 

lige nemt pludselig at skulle vænne sig til 

nye arbejdsopgaver og andre kolleger i 

forbindelse med opdelingen i de to hold.

– Men til samtlige medarbejderes ros vil 

jeg gerne understrege, at de har været 

utroligt konstruktive, selvom deres vante 

arbejdsdag blev vendt temmelig meget på 

hovedet.

Kundeservice har serviceret
kunderne hjemmefra
I modsætning til Logistikcentret har med-

arbejderne i henholdsvis Kundeservice og 

YouSee butikkerne nok oplevet de største 

forandringer, da corona ramte Danmark.

Jeana Jørgensen, fællestillidsrepræsen-

tant for ca. 200 kolleger i Kundeservice 

i Odense fortæller, at 90 procent af de 

ansatte i landets fem Kundeservice-centre 

blev sendt hjem for at arbejde hjemmefra.

– Folk sidder meget tæt på hinanden i 

Kundeservice. Faktisk så tæt, at myndig-

hedernes afstandskrav på to meter på 

ingen måde kunne efterleves. Så der skulle 

tænkes i andre baner, hvis medarbejderne 

fortsat skulle være i stand til at tage sig af 

kundehenvendelser over telefonen. Derfor 

blev der på blot en uge oprettet hjemme-

arbejdspladser til knap 1000 medarbejde-

re, fortæller Jeana Jørgensen.

I takt med, at Danmark er blevet lukket 

mere og mere op, er medarbejderne så 

småt ved at vende tilbage på deres vante 

pladser i Kundeservice. I skrivende stund 

er omkring 75 procent af medarbejderne 

tilbage på lokationerne landet over.

– At kunne arbejde hjemmefra har imid-

lertid givet stof til eftertanke. En del af de 

ansatte trives ikke specielt godt med den 

støj og uro, der er i Kundeservice. Det er 

de sluppet for i den periode, de har arbej-

det hjemmefra. Så her er klart noget, der 

skal arbejdes videre med, fastslår Jeana 

Jørgensen og tilføjer:

– Det gælder ligeså med afstand og bedre 

hygiejne. Det viser sig nemlig, at de to 

ting har reduceret sygefraværet ganske 

markant.

16 storcenter-butikker lukket 
fra den ene dag til den anden
Da regeringen lukkede landets storcentre, 

betød det lukning af 16 YouSee butikker. 

Og pludselig stod 90 medarbejdere uden 

noget og lave. Ved hjælp af ledelsens 

og medarbejdernes opfindsomhed og 

fleksibilitet blev det aftalt, at butiksmedar-

bejderne kunne hjælpe med telefonhen-

vendelser i Kundeservice. Afholdelse af 

restferie, feriefritimer og afspadsering blev 

også taget i brug – for at undgå afskedi-

gelser.

– Det slap vi heldigvis for, og alle med-

arbejdere er nu tilbage i butikkerne, siger 

Jeana Jørgensen og tilføjer:

– Corona har vist, at medarbejderne 

endnu en gang er fleksible og villige til at 

påtage sig nye udfordringer, både hvad 

angår opgaver og hvorfra man arbejder. 

Omvendt har ledelsen også gjort sig store 

anstrengelser for at finde måder, hvorpå 

alt kunne foregå så normalt som muligt – 

set med kundeøjne. 

Teknikerne endnu mere 
isoleret end vanligt
Hvor både Gurli Friis og Jeana Jørgensen 

kan melde om pæne fald i kollegernes 

sygefravær under corona, gælder det ikke 

for teknikergruppen.

Lars Jørgensen, fællestillidsrepræsentant 

for Onsite fortæller, at sygefraværet har 

været uændret under corona.

– Men det skyldes jo nok, at teknikergrup-

pen, også før corona, ikke er i tæt kontakt 

med kolleger i det daglige. 

– Vi arbejder meget alene og har udover 

et fast morgenmøde ikke meget social 

kontakt med kollegerne. Men selv den 

kontakt mistede vi, da møderne blev 

ændret fra fysiske møder til skypemøder, 

forklarer Lars Jørgensen og tilføjer:

– Så corona har betydet, at vi har følt os 

endnu mere alene end vi var i forvejen. Og 

det har ikke altid været nemt.

En del af Lars Jørgensens kolleger arbej-

der med administrative opgaver (koordi-

nering). Den gruppe har haft hjemmear-

bejde under corona.

Bange for at miste job
– I starten af coronakrisen oplevede vi et 

fald i antal ordrer og det gjorde selvfølge-

lig, at vi følte os meget usikre på, om der 

nu stod afskedigelser på dagsordenen. 

Med ved hjælp af tvungen afspadsering 

og ferie og en lidt efter lidt mere normal 

ordretilgang, var der heldigvis ingen, der 

mistede jobbet, fortæller Lars Jørgensen.

Selvom fællestillidsrepræsentanten gene-

relt bifalder ledelsens tiltag og retningslin-

jer for at skabe størst mulig sikkerhed og 

tryghed for medarbejderne, mener han, at 

der har været tilfælde, hvor teknikerne har 

befundet sig i usikre situationer.

– Når vi har været på opgave ude hos en 

kunde, der viser sig at være syg, står den 

enkelte tekniker pludselig i en svær situati-

on. Skal han aflyse ordren eller skal han 

gennemføre den velvidende, at han måske 

udsætter sig for smitterisiko.

– Heldigvis har kollegerne, der har stået 

i sådan en situation, selv kunnet vurde-

re, hvad der var mest hensigtsmæssig at 

gøre, siger Lars Jørgensen.

At der ikke har været nogle smittede 

blandt teknikerne, er ifølge Lars Jørgensen 

et bevis på, at kollegerne har involveret sig 

og taget retningslinjerne alvorligt for at få 

opgaverne løst.

Telearbejdsplads
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Bliver du ledig, så husk at melde dig ledig på jobnet.dk

Når du har meldt dig ledig på jobnet.dk, så husk at udfylde en ledighedserklæring på danskmetal.dk

Får du arbejde, så husk at afmelde dig på jobnet.dk

Får du nyt arbejde, så husk at give oplysninger om det nye job på Metal app’en

Uanset om du er i tvivl om noget eller har konkrete spørgsmål, er du er altid meget velkommen til at kontakte os i A-kassen

Selvom corona ikke har kostet job i me-

talfagene i samme omfang som i andre 

fag og brancher, er Dansk Metal desværre 

ikke gået ram forbi. Og det afspejler sig i 

ledighedstallene. 

Før corona var der tilmeldt 216 ledige i 

Metal Odenses A-kasse. 1. august var tallet 

300, altså en stigning på 84 personer.    

Med eftervirkningerne af corona og 

udfasningen af statens hjælpepakker til 

virksomhederne må vi desværre være 

indstillet på, at flere medlemmer forment-

lig melder sig ledige her i anden halvdel 

af året.

 

A-kasseforsøget 
i gang igen
Med nedlukningen af Danmark i marts, 

blev A-kasseforsøget efter kun et par må-

neders levetid sat på stand-by. Forsøget 

har tidligere været omtalt her i bladet, 

men set i lyset af de sidste mange må-

neders corona-fokus har flere formentlig 

glemt hvad det fireårige forsøg handler 

om. 

Så her en hurtig genopfriskning. I alt ni 

udvalgte a-kasser, heriblandt Dansk Metal 

A-kasse, overtog 1. januar i år al kontakt 

til ledige medlemmer under de tre første 

måneders ledighed. En opgave, som 

jobcentret tidligere har varetaget. 

For et par uger siden og efter seks må-

neders ”pause”, som for øvrigt har fulgt 

samme periode, som dagpengeperioden 

har været fastfrosset, dvs. fra 1. marts til 

31. august, startede A-kasseforsøget igen. 

Forsøget var oprindeligt planlagt til at 

skulle løbe over fire år, men det halve år, 

det har været sat på stand-by, bliver ikke 

lagt til i den sidste ende. Det betyder, at 

de udvalgte A-kasser har seks måneder 

mindre til at vise, at de som håbet og 

ventet har andre og bedre værktøjer end 

jobcentrene til at hjælpe ledige tilbage på 

arbejdsmarkedet.

Meget motiverede 
medlemmer
Selvom vores ledige medlemmer i perio-

den 12. marts til 27. maj var fritaget for at 

stå til rådighed, dvs. de var ikke forpligtiget 

til at søge job eller deltage i jobsamtaler 

eller andre møder hverken i A-kassen eller 

i jobcentret, har de bestemt ikke lænet sig 

tilbage i sofaen i perioden.

Tværtimod har vi A-kassen oplevet med-

lemmerne som meget motiverede og 

interesserede i den vejledning og hjælp, vi 

kunne give dem via telefonmøder. De har 

også søgt job, på trods af et noget mindre 

udbud af jobopslag.

730 mio. kr. til opkvalificering
Lige før sommerferien vedtog et bredt 

flertal i Folketinget at give både de, der har 

mistet deres job som følge af coronakri-

sen og de, som har været ledige i længere 

tid langt bedre muligheder for uddannelse 

og opkvalificering. Målet er at klæde folk 

bedre på til fremtidens arbejdsmarked.

Opkvalificeringsreformen, som der er sat 

i alt 730 mio. kr. til at føre ud i livet, består 

af to delaftaler, som begge trådte i kraft 1. 

august.

Den ene handler handler om en hurtig og 

smidig opkvalificering og omskoling af le-

dige. De korte erhvervsrettede kurser, som 

er gode til at omstille ledige her og nu, er 

blevet samlet, styrket og forenklet. Hvor 

der tidligere var fem forskellige ordnin-

ger, er der nu kun én ordning, som giver 

alle ledige ret til målrettet uddannelse fra 

første ledighedsdag.

Den anden delaftale giver ledige over 30 

år ret til at tage en erhvervsuddannelse, 

hvor der er gode jobmuligheder. Listen 

over eksakt hvilke uddannelser, det drejer 

sig om, er i skrivende stund ikke fastlagt. 

I aftalen er der indbygget et økonomisk 

incitament, der betyder, at ledige, der går 

i gang med en uddannelse, vil få 10 pro-

cent mere i dagpenge. I kroner og ører er 

det 20.991 kroner om måneden mod den 

nuværende højeste sats på 19.083 kr.

Corona ramte  
også metalfagene  
84 flere ledige i Metal Odense

Ny fra A-kassen

HUSK

Lønbevægelse

Kent Madsen
Afdelingskasserer
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Lønbevægelse
Lønbevægelse Metal Odense okt. 2018 - okt. 2019 fordelt på brancher

Metal Odense Region Syddanmark Hele Landet

Kvartaler:
Timeløn Årlig  

stigning %
Årlig  
stigning kr.

Timeløn Årlig  
stigning %

Årlig  
stigning kr.

Timeløn Årlig  
stigning %

Årlig  
stigning kr.

april  2017  kr. 180,69  1,5  kr. 2,69  kr. 181,55 1,1  kr. 1,90  kr. 190,89 1,3  kr. 2,38 

oktober  2017  kr. 182,69  1,9  kr. 3,45  kr. 182,85 1,4  kr. 2,59  kr. 191,20 1,3  kr. 2,48 

april  2018  kr. 183,29  1,4  kr. 2,60  kr. 184,54 1,6  kr. 2,99  kr. 193,58 1,4  kr. 2,69 

oktober 2018  kr. 184,38  0,9  kr. 1,69  kr. 186,44 2,0  kr. 3,59  kr. 195,00 2,0  kr. 3,80 

april 2019  kr. 188,21  2,7  kr. 4,92  kr. 188,87 2,3  kr. 4,33  kr. 197,83 2,2  kr. 4,25 

oktober 2019  kr. 189,76 2,9  kr. 5,38  kr. 189,36 1,6  kr. 2,92  kr. 198,58 1,8  kr. 3,58 

Lønudviklingen i Metal Odense, Region Syddanmark og hele landet de seneste 3 år

Lønstatistikker i Dansk Metal udarbejdes 2 gange årligt – for kvartalerne april og oktober.
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Smede- og
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Regulering
kr. 4,93
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 kr. 182,28 

Transport

Regulering
kr. 5,14

Lønbevægelse
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Fagret

Medlemssager - 196 sager i alt

Afskedigelsessager (7 sager)
1 sag, hvor medlemmet fik ændret ordlyden i sin opsigelse, på 

trods af 2 skriftlige advarsler.

1 sag, hvor medlemmets opsigelse blev ændret til en fritstilling.

5 sager, hvor der blev forhandlet forskellige fratrædelsesløsninger 

som tilsammen har hentet i alt kr. 206.972,03 hjem til medlem-

merne.

Løn og feriepengesager (26 sager)
24 sager, hvor medlemmerne tilsammen fik udbetalt 534.751,29 

kr. i manglende løn og feriepenge m.v. 14 af disse sager er startet 

som løntjeksager.

1 sag er videresendt til LG, efter virksomhederne er erklæret 

konkurs. 

1 løntjeksag ved løn under sygdom. Her er alt fundet ok.

LG sager(2 sager)
2 sager, hvor medlemmerne tilsammen har fået en erstatning på 

35.075 kr.

Lærlingesager (29 sager) 
15 løn- og feriepengesager hvor medlemmerne tilsammen har 

fået 302.335 kr. udbetalt i manglende løn, fritvalg, feriepenge og 

pension. 13 af sagerne har udgangspunkt i et løntjek.

2 sager, hvor lærlingen er blevet hjulpet i forbindelse med ophæ-

velse af uddannelsesaftalen en af sagerne udløste 25.492,47 kr. i 

fratrædelsesgodtgørelse.

9 løntjeksager, hvor alt er fundet ok og lærlingene er blevet infor-

meret om satser, overenskomst m.v.

3 vejledningssager, hvor medlemmerne er vejledt i ophævelse af 

uddannelsesaftale, manglende løn, overenskomst og lønsatser.

Arbejdsskadesager (42 sager)
16 sager med en samlet erstatning på 2.142.907 kr.

6 sager er ikke anerkendt som arbejdsskadesag, på grund af 

forudstående skader eller at skaden ikke fremgår af fortegnelsen 

eller er for sent anmeldt.

3 sager, hvor der ikke udbetales yderligere mèn eller EET, med 

baggrund i genoptagelse eller fordi medlemmerne er færdigud-

dannet til bedre eller samme lønniveau som tidligere.

1 sag, hvor der er indgået forlig med forsikringsselskabet.

10 sager er ikke anerkendt på grund af manglende relevante 

belastninger eller tidsmæssig sammenhæng.

3 sager, som er anerkendt, men mén ligger under 5%.

1 sag, hvor forsikringsselskabet har klaget og sagen afvises som 

ikke egnet.

2 sager, hvor medlemmet er afgået ved døden. Medlemmet havde 

2 sager, hvor der endnu ikke var faldet afgørelse om anerkendelse.

Sociale sager (71 sager) 
62 Gruppelivssager med en samlet udbetaling på 931.311,29 kr. 

9 Begravelseshjælpsager med en samlet udbetaling på 15.300 kr.

*Vejledningssager (19 sager) 
6 sager i forbindelse med løntjek, der er gennemgået og fundet 

ok. Der var kun små justeringer at finde.

3 sager om opsigelse.

2 sager angående Covid-19, lønnedgang, Fritvalgslønkonto/ferie

6 sager omkring kontrakttjek/ansættelsesaftale samt løn

1 sag, hvor medlemmet er vejledt om sygemelding

1 sag, hvor medlemmet er vejledt angående udlån som tjeneste-

mand

Arbejdspladssager - 11 sager i alt

Overenskomstsager (2 sager)
1 sag med brud på overenskomsten. Sagen løses og der udbeta-

les 10.000 kr. i kompensation.

1 sag, brud på aftale, fortolkning af overtidssatser. Sagen sluttede 

med de på mæglingsmødet faldne beslutninger.

Lønsager (2 sager) 
1 sag angående overgang til indbetaling af pension – virksomhe-

den indbetaler 206.213,12 kr.

1 sag om manglende bonusudbetaling. Virksomheden indbetaler 

760.000 kr. og får oveni en bod på 40.000 kr. som udbetales til 

de involverede medlemmer.

Vejledningssager (7 sager)
7 sager, hvor virksomheder og/eller tillidsrepræsentanter er vej-

ledt i rådighed/vagt, korrekt ophævelse af lærekontrakt, lokalafta-

le-timebank, fratrædelsesaftaler, Covid-19 3 partsaftale, overgang 

fra overenskomsten DI-COI til KL, ansættelsesvilkår ved overgang 

til ny overenskomst.

* Kun vejledningssager, der er registreret i Dansk Metals sagsre-

gistreringssystem for Metal Odense er medtaget i opgørelsen. 

Det er oftest sager med længere sagsbehandling eller sager med 

megen dokumentation hvor medlemmet eller virksomheden 

blot vejledes uden efterfølgende tiltag, der registreres som en 

vejledningssag.

Fagretlig virksomhed
  1. januar - 30. juni 2020. Der er afsluttet 207 sager i perioden.

Sæt 
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Aktivitetsgruppen
Ledige, efterlønsmodtagere og pensionister fra Odense Afdeling er 

velkomne hos Aktivitetsgruppen, der mødes hver torsdag kl. 10-12  

på Østerbæksvej 92 til samvær og forskellige arrangementer. 

Henvendelse:  

Jørgen Ragus | Tlf. 6616 0295, tlf. 6127 3751

Metal Seniorklub 
23. september kl. 8.30-17.30: Guidet rundvisning Fjordenhus Vejle efterfulgt af spisning på Jelling Kro. 

  Herefter rundvisning og kaffe på Uldum Mølle.

7. oktober  kl. 13.30: Foredrag ”Kan man sejle til Berlin” v/Hanne og Peter Høyer 

21. oktober  kl. 13.30: Højby Spillemændene Preben Bek Lomholt og Frede Nielsen

4. november  kl. 13.30:  Palle Jensen – hofleverandør af ØSTERS og ØREGAS

18. november  kl. 13.30: Syng sammen med De nye Hårbymusikanter

2. december  kl. 13.30:  Foredrag ”Husbyttere på Hawai v/ Birthe og Jens Roger, Føns

9. december  kl. 12.30: Julehygge

Banko på onsdage kl. 13.00: 

6. og 30. september, 14. og 28. oktober, 11. og 25. november og 4. december.

Klubben optager efterlønsmodtagere og pensionister fra Metal. Ring telefon 6615 3945 – mobil: 3115 6935.

Sæt 8 
30.-31. oktober 
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant  

konference, Metalskolen Jørlunde

11. november
Medlemsmøde, Odin Havnepark,  

Lumbyvej 17G, 5000 Odense C

NOVEMBER

11

Sæt 

TILLYKKE til vinderne af medlemskonkurrencen i blad nr. 1/februar 2020:

– Freddy Poulsen, Langeskov 

– Birte Glasdam, Odense NV 

– Jes Pedersen, Odense SV

Spørgsmål:
1:  Hvor mange stemmeberettigede metalmedlemmer stemte ja til OK20?

2:  Hvor mange virksomhedskonsulenter er der på Syddansk Erhvervsskole?

3:  Hvor mange kolleger repræsenterer Jeana Jørgensen, fællestillidsrepræsentant i Kundeservice?

4:  Hvor mange lærlingeansvarlige er der på Kverneland?

5:  Hvornår blev erhvervsuddannelsesreformen gennemført?

6:  Hvor mange lærlinge har Fayard?

Er du til konkurrencer? 
Vi udlodder 3 x 3 flasker rødvin, så det er bare med at komme i gang med at læse 

sig frem til svarene, som du finder i bladets artikler og tekster. Skriv de 6 svar i en 

mail med emnet ”konkurrence” og send dem til odense@danskmetal.dk 

Husk at oplyse dit navn og telefonnummer.

Sidste frist for indsendelse af svar er mandag d. 19. oktober. 

Vinderne trækkes i uge 43 og kontaktes direkte, samt offentliggøres 

på Metal Odenses hjemmeside i uge 44.

AFLYST
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Metal Odense, Kanalvej 154 Y, 5000 Odense C

Medlemmer af Dansk Metal har siden 2. 

juni 2020 kunne ændre stillingsbetegnelse 

og arbejdsgiver i deres data online. Både i 

appen ’Mit Metal’ og på hjemmesiden bag 

login.

Det er vigtigt, at Dansk Metal som organi-

sation har styr på, hvor vores medlemmer 

arbejder og i hvilken stilling. Det betyder, 

at vi kan målrette tilbud, der giver mest 

værdi for medlemmerne.

Sådan kommer det  
til at se ud
Den digitale løsning betyder, at medlem-

merne også kan ændre arbejdsplads til 

en, som vi ikke kender i dag. Det betyder, 

at man ude i Metalafdelingerne bliver 

opmærksom på alle de arbejdspladser, 

hvor Dansk Metal har medlemmer, og 

derfor kan lave et mere målrettet orga-

niseringsarbejde. Det kan også betyde, 

at en del medlemmer står til at skifte 

Metalafdeling.

 
Sådan kommer det  
til at foregå
Medlemmer har som nævnt siden 2. 

juni kunnet opdatere deres nuværende 

stilling og arbejdsgiver. Særligt den kendte 

arbejdsgiver bliver et godt værktøj at have, 

til at skabe overblik over, hvor der er orga-

niserede medlemmer.

Medlemmer vil fremover blive opfordret 

jævnligt til at opdatere deres data hos 

Dansk Metal.

Det sker blandt andet i hvert trykt Metal-

Magasin, en gang i kvartalet i nyhedsbre-

vene, i konkurrencer på Facebook og på 

sigt også som gult banner på web og i Mit 

Metal-appen.

Modsat tidligere, så kan medlemmerne i 

den nye løsning indtaste en arbejdsplads 

eller stilling, som vores system ikke ken-

der. I det tilfælde vil den gamle oplys-

ning blive stående, mens A-kassens drift 

behandler den individuelle sag.

Når et medlem  
skal skifte afdeling
Kampagnen for at få mere retvisende data 

kan betyde, at der er en del medlemmer, 

der skal rykke afdeling. 

Hvis systemet registrerer, at en ny arbejds-

giver hører til under en anden Metalaf-

deling, så vil medlemmet få et brev i sin 

digitale postkasse. Der vil desuden blive 

oprettet en opgave på det faglige dashbo-

ard i både den modtagende og afgivende 

afdeling. 

Metals årlige kampagner spiller en afgø-

rende rolle, når det handler om at få nye 

medlemmer, nye tillids- og arbejdsmiljø-

repræsentanter samt at fastholde allerede 

eksisterende medlemmer ude omkring på 

virksomhederne.

Årets landsdækkende industrikampagne, 

der retter sig mod små og mellemsto-

re virksomheder er planlagt til at køre i 

ugerne 43-47.

Tommy Dalgaard, faglig koordinator og 

tovholder på kampagnen i Odense Afdeling 

fortæller, at afdelingen har planlagt en række 

virksomhedsbesøg på de små og mellem-

store virksomheder i afdelingens område.

– Dog med det forhold, at vi kan blive 

nødt til at aflyse virksomhedsbesøgene, 

hvis en anden bølge af corona gør det 

uforsvarligt at afvikle besøgene, forklarer 

han og tilføjer:

– Hvis det uheldigvis skulle blive tilfældet, 

vil vi kontakte samtlige tillidsrepræsentan-

ter telefonisk og opfordre dem til at for-

tælle de kolleger, der ikke er medlemmer 

af Dansk Metal, om det specielle kampag-

nekontingent på 99 kr. Og selvfølgelig om 

alle de fordele, der følger med et med-

lemskab af Dansk Metal.

Målet er 30 nye medlemmer 
i Odense Afdeling
På landsplan er målet for kampagnen: 

400 nye lærlinge- eller svendemedlem-

mer / 550 udførte fastholdelsessamtaler / 

45 nye tillids- eller arbejdsmiljørepræsen-

tanter.

Målene for Odense Afdeling er 30 nye 

lærlinge- eller svendemedlemmer / 41 

fastholdelsessamtaler / 3 nye tillids- eller 

arbejdsmiljørepræsentanter

–Hvis corona ikke spænder ben for 

virksomhedsbesøgene, regner jeg med 

at vi efter kampagnen har fået en del nye 

medlemmer, forklarer Tommy Dalgaard 

og tilføjer:

– Erfaringerne fra forårets mekanikerkam-

pagne var jo rigtig gode.

Hvem arbejder hvor og med hvad?

Industrikampagne ventes  
skudt i gang i oktober

Ny digital løsning skal give Dansk Metal mere overblik over,  
hvor medlemmerne er ansat og i hvilken stilling – det sikrer,  
at tilbud til medlemmerne kan målrettes mere end i dag

Alt afhængig af Corona-sitationen bliver kampagnen  
måske lidt anderledes end tidligere


