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Vores virksomheder kan groft deles op i tre 

kategorier, når det gælder om at oprette 

lærepladser. Der er de rigtig gode, der er 

de gode og så dem, der mere eller mindre 

lever på nas af de to førstnævnte.

Jeg vil gerne opfordre sidstnævnte virksom-

heder til at komme ud af skyttehullerne og 

oprette lærepladser til de topmotiverede 

unge, der netop er startet på grundforlø-

bene indenfor industritekniker- og sme-

deuddannelserne. Syddansk Erhvervsskole 

har øget optaget på de to uddannelser, så 

vi taler om 20 kommende industritekniker-

svende og 30 smedesvende. For ikke at tale 

om de 25 kommende automatikteknikere, 

en helt ny uddannelse på SDE, som beskri-

ves lidt længere nede i teksten.

Blandt virksomheder, der er rigtig gode til 

at tage lærlinge, kan nævnes Fayard i Lindø 

Industripark med i alt 12 lærlinge. Desværre 

er de et enkeltstående tilfælde derude. Lidt 

besynderligt, når man tænker på, at der 

arbejder i alt 750 faglærte i Industriparken. 

Mon ikke nogle af parkens øvrige virksom-

heder kunne finde plads til et par lærlinge 

eller tre.

Vores tillidsfolk og øvrige medlemmer rundt 

omkring på arbejdspladserne gør løben-

de en stor indsats for at gøre deres chefer 

opmærksom på det indlysende nødvendige 

i at tage lærlinge eller lærlinge nok. I gør et 

godt og flot stykke arbejde, som er mere 

nødvendigt end nogensinde at fortsætte.

Hvor mange lærlinge skal en virksomhed 

have? Dansk Smedemesterforening mener, 

at antallet af lærlinge bør udgør 10 procent af 

medarbejderstaben. Et måltal, jeg er helt enig i. 

Forøvrigt en stor tak til de virksomheder, 

som ikke er nævnt her, men som yder en 

kæmpeindsats med lærlinge.

Automatiktekniker 
– ny uddannelse på SDE 
For en måneds tid siden startede 20 unge 

på uddannelsen til automatiktekniker på 

Syddansk Erhvervsskole. Automations- og 

robotvirksomhederne på Fyn har gennem 

et stykke tid efterlyst unge med netop den 

uddannelse. Med den store vækst, både 

den nuværende og den fremtidige, indenfor 

robotområdet, er det helt naturligt, at SDE 

imødekommer efterspørgslen med opret-

telsen af automatikteknikeruddannelsen.

Også virksomheder, der beskæftiger sig 

med fødevareproduktion eller maskin-

produktion til fødevarebranchen vil være 

oplagte aftagere af de kommende automa-

tikteknikere. 

Sikre den rigtige arbejdskraft 
til virksomhederne
Den nye uddannelse er endnu et eksem-

pel på, at erhvervsskolerne helt lever op til 

deres hovedopgave, nemlig at uddanne den 

arbejdskraft, som erhvervslivet og virksom-

hederne har brug for.

Flere er kommet i job
At det går godt ude på virksomhederne 

afspejles i den stigende beskæftigelse, som 

igen smitter positivt af på antallet af ledige.

De seneste opgjorte ledighedstal (alle brut-

total) i Odense Afdeling er fra juni måned 

og de viser, at 3,5 procent eller 163 af vores 

4618 medlemmer var ledige. Året før – i juni 

2016 lå ledigheden på 4,6 procent, hvilket 

svarer til 219 ud af i alt 4700 medlemmer.

Et fald i ledigheden på lidt over en procent 

på et år, det er rigtig gode nyheder. Og fak-

tisk er tallet endnu lavere i skrivende stund 

her i midten af august.

På landsplan var der 2,8 procent ledige 

metallere i juni 2016. Tallet for juni 2017 var 

på 2,4 procent. 

Vi leverer eleverne, I må 
oprette lærepladserne
Mange virksomheder vedkender sig deres ansvar,  
men der er altså også en del der ikke gør

Medlemsmøde
Tirsdag den 14. november 2017 kl. 18.00 (der vil være spisning fra kl. 17.30-18)
Odin Havnepark, Lumbyvej 17F, lokale 7, 5000 Odense

HUSK! Tilmelding til spisning senest den 6. november 2017 på mail til odense@danskmetal.dk  
med emnet ”medlemsmøde”. Mailen bedes indeholde navn og fødselsdato.

Dagsorden:

Pkt. 1:  Industriens Pension vender bøtten – Kom og hør om nye, spændende tiltag til fordel 
for dig som medlem v/ kundechef David Dam.

Pkt. 2: Nyt fra Afdelingen v/ afdelingsformand Lars Hansen

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

P.B.V.
Lars Hansen

Metalaktiviteter

Metal på kræmmermarked
Kom og mød Metal Odense på Langeskov kræmmermarked, vi er på stand nr. Vo59

den 21. 22. og 23. september 2017.

Juletræsfest i  
Teleklub Fyn
Teleklub Fyn 

afholder juletræsfest 

lørdag den 30. 

december 2017,  

kl. 15.00-18.00 i 

Bolbro-hallen,  

Friggasvej 14, 

5200 Odense V.

Indbydelse sendes 

senere på året via 

mail til medlemmer. Har vi ikke din 

mail adresse, så send den venligst til 

telefyn@danskmetal.dk

Assens Byklub
28. november kl. 13:  Julemøde for efterlønsmodtagere og pensionister. Indbydelse og program bliver sendt på mail. 

  9. december  Juletræsafhentning. Indbydelsen bliver sendt til alle på mail.                 

Har du svært ved selv at hente Metals 
lommebog for 2018, kan vi hjælpe
Metals lommebog for 2018 vil inden længe være klar til afhentning i afdelingen. 

Fra de lidt ældre og gangbesværede medlemmer ved vi, at det kan være en måske 

uoverkommelig opgave selv at komme ind i afdelingen og hente lommebogen. 

Derfor vil vi i særlige tilfælde aflevere en lommebog til disse personer på deres 

privatadresse.

Er du ældre og gangbesværet og dermed forhindret i selv at hente lommebogen, 

skal du kontakte afdelingen på telefon: 6611 9196 eller mail: odense@danskmetal.dk 

og oplyse navn og telefonnummer senest den 1. november.

Egon Nielsen stopper  
efter mange års indsats 
Afdelingen sagde fornylig endeligt farvel til 

faglig sekretær og redaktør på Metal Oden-

se Bladet, Egon Nielsen. I forbindelse med 

sammenlægningen med Metal Assens, hvor 

Egon var afdelingsformand, kom han i 2009 

til Odense. Vi takker for mange års rigtig 

god faglig indsats. 

Faglig sekretær Ida Kastberg er ny redaktør 

på bladet.

FEBRUAR 2017 · METAL ODENSE · 3



De fleste kender det vist, når de skal flytte. 

Når først det hele er pakket, er selve flyt-

ningen som regel en smal sag. Men først 

skal der ryddes os, sorteres, gives væk og 

smides ud. Metal Odense har netop været 

den tur igennem - efter næsten 80 år i 

den legendariske hjørnebygning i Vinde-

gade.  Et stort hus med masser af plads 

til at gemme og opbevare i både kælder, 

stue, første og anden sal - og loft. Og det 

er der i den grad blevet gjort siden Oden-

se Afdeling byggede huset i 1938.

31. juli var huset endeligt tømt og afdelin-

gens medarbejdere, såvel faglig afdelings 

som a-kassens, på plads i nye kontorer på 

Stærmosegårdsvej 8, 5230 Odense M.

-Stærmosegårdsvej 8 er dog en mid-

lertidig adresse. Vi havde gerne været 

foruden, men vores kommende og per-

manente afdelingshus på Stærmosegårds-

vej 36-38 kan vi først flytte ind i når det 

er færdigbygget, fortæller Kent Madsen, 

næstformand og afdelingskasserer og 

tilføjer, at der i næste nummer af Metal 

Odense vil blive bragt en omtale af både 

byggeriet og byggeprocessen.

Planen er at det kommende afdelingshus 

kommer til at huse både Metal Odense og 

Elforbundet. Der er ikke tale om nogen 

sammenlægning, blot en deling af fysiske 

lokaliteter, hvor Metal Odense ejer 75 

procent og Elforbundet 25 procent.

Og hvad skal den gamle bygning i Vinde-

gade så bruges til? Såmænd 20 lejligheder 

i New Yorker stil…

Farvel til det gamle Metalhus og goddag til et nyt midlertidigt
Indtil nyt afdelingshus står færdigt, bor Metal Odense Afdeling på Stærmosegårdsvej 8, 5230 Odense M

Metal Odense er flyttet

-Så, nu nærmer vi os afslutningen på alt det 
her pakken ned. Afdelingskasserer og næstfor-
mand Kent Madsen fortæller, at afdelingen i 
forbindelse med den omfattende oprydning 
har sendt 15 ton papir til makulering. Her er 
han i gang med at få pakket de sidste ting, 
bl.a. lamper og malerier fra bestyrelseslokalet.

Med flyttekasser overalt kan det være 
svært at finde både det ene og andet. 
-Heldigvis er vi flyttet, mens de fleste 
medlemmer har holdt ferie. Det har 
givet os lidt luft til at komme på plads i 
vores nye lokaliteter, siger Lars Henrik 
Johnsen i A-kassen. A-kassen finder du i 
stueetagen på Stærmosegårdsvej 8.

-Jeg skal lige have ”afsluttet opkaldet” inden jeg 
pakker telefonen ned, griner Ida Kastberg, faglig 
sekretær og formand for Teleklub Fyn. Lamperne i 
loftet er for længst taget ned og flyttet.

Metal Odense Afdelings nye reception på 
Stærmosegårdsvej 8, 5230 Odense M.

Claus Sylvester Larsen, 
A-kassesekretær i gang med den 
store oprydning i det historiske 
materiale på loftet. Han fortæller, 
at Lokalhistorisk Arkiv har aftaget 
meget af materiale. Heldigvis, fordi 
det ville have været synd og skam 
for eftertiden, hvis hele arkivet, 
der rummer så meget spændende 
læsning, var blevet makuleret. 

-Ja, det tager 
sin tid at rydde 
12 meter lange 
arkivskabe, 
understreger 
Claus Sylvester 
Larsen.

Hylderne er tømt og skrivebordet ryddet. 
Faglig sekretær Andres Sunding er klar til at rykke.

Med Afdelingens salg af det knap 80 år gamle 
Metalhus er en epoke uigenkaldeligt forbi.
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Løn- og lokalaftaleLøn- og lokalaftale

Kombinationen af tre vedholdende tillids-

folk og en lydhør ledelse udmøntede sig 

i foråret i en rigtig god lokalaftale for de 

godt 200 medarbejdere i produktionen på 

Haarslev Industries på Nordfyn.

Tillidsmand Per Jensen, der sammen med 

tillidsmand Henrik Jeppesen repræsente-

rer virksomhedens 140 metallere, er ikke 

uberettiget stolt af den treårige aftale, han 

sammen med Henrik Jeppesen og Rene 

Immerkær, tillidsmand for virksomhedens 

58 3F-ere, kunne præsentere for kolleger-

ne i midten af maj. 

Pænt lønhop og betalt 
fagligt kontingent
Per Jensen fortæller om forhandlingerne 

og aftalen:

-Lønnen skulle op, ingen tvivl om det. Vi 

har længe ligget under gennemsnittet i 

Metal Odense og havde derfor et stort 

hængeparti. Det er fjernet nu, hvor aftalen 

har givet en lønstigning på 10,50 kr. pr 

time det første år samt 5,25 kr. i hvert af 

de efterfølgende to år.

-Så nu begynder ”pengene at passe”, siger 

Per Jensen med et smil. Det bliver endnu 

bredere, da han fortæller om aftalens 

andet resultat.

-Vi er kommet af med det historiske levn, 

der hed fremmødebonus og som slet 

ikke passer til en virksomhed anno 2017, 

mener Per Jensen.

Fabrikschef Jan Stokholm nikker og siger: 

-Jeg er helt enig med Per. Vi skulle af med 

den mærkværdige gammeldags konstruk-

tion.

Fremmødebonussen var på 10,50 kr. 

timen og blev med aftalen splittet op i et 

løntillæg på 3,25 kr., der er øremærket 

til fagligt kontingent mens de resterende 

7,25 kr. blev lagt på timelønnen.

Løntillægget, som udløser pension og 

feriepenge, hedder kontingentbetaling, og 

gives til de medarbejdere, der kan frem-

vise medlemskab af enten Dansk Metal 

eller 3F.

Ingen undskyldning for ikke at 
være medlem af en fagforening 
-Så nu er der altså ingen undskyldning for 

ikke at være medlem af fagforeningen, 

mener tillidsfolkene. Til deres store glæde 

har 22 af deres kolleger, henholdsvis 10 

metallere og 12 3F-ere meldt sig ind i 

Dansk Metal og 3F. 

-Men der er stadig en for stor restgrup-

pe, som vi skal have med. For det er jo 

bare et faktum, at uorganiserede kolleger 

desværre ofte er med til at skabe gnidnin-

ger og mukken i hverdagen og dermed et 

dårligere arbejdsmiljø. 

Den ny fabrikschefs ilddåb
Fabrikschef Jan Stokholm, der var en af de 

fem ledelsesrepræsentanter, der sad over-

for de tre tillidsfolk under løn/lokalaftale 

forhandlingerne, er nyansat på Haarslev 

Industries.

-Ja, vi behøvede kun tre, konstaterer Per 

Jensen med et stort grin, mens han kigger 

på chefen. Tonen mellem de to er god, 

for tillidsmanden får et lige så stort grin 

tilbage.

Jan Stokholm fortæller, at han blev ansat 

i april og lønforhandlingerne hans første 

arbejdsopgave. 

-Mødet med Per, Henrik og Rene viste sig 

at blive en positiv og glædelig overraskel-

se. Kemien mellem os er god og allerede 

efter første dags forhandling var vi i store 

træk enige om, hvad vej vi skulle gå. At der 

så skulle høvles og files lidt de kommende 

uger, hører jo med.

-Men begge parter havde og har en fælles 

interesse i at få gjort op med det, lad os 

bare sige det ligeud, dårlige rygte som 

Haarslev har som arbejdsplads, siger Jan 

Stokholm og fortsætter:

-Haarslev har efterhånden vokset sig 

så stor, at det er påkrævet at tænke ny 

struktur og organisering. Vi skal være en 

moderne virksomhed med et inspireren-

de og godt arbejdsmiljø, der inddrager 

medarbejderne, lønninger, der ikke skra-

ber bunden, medarbejdergoder i en vis 

udstrækning. Det er nødvendigt, dels for 

at tiltrække nye medarbejdere og dels for 

at motivere den nuværende medarbejder-

stab til produktivitetsforbedringer. 

Lønstigninger der kan mærkes 
og arbejdsgiverbetalt fagligt  
kontingent
Haarslev Industries’ tre tillidsfolk har forhandlet speciel løn- og lokalaftale hjem

Efter blot tre ugers forhandlinger kunne 
ledelse og tillidsfolk gå ud på fabrikken 
og præsentere medarbejderne for den 
vel nok mest spektakulære løn- og 
lokalaftale, der er set i fabrikkens 
historie. Både fabrikschef Jan 
Stokholm (tv) og tillidsmand Per 
Jensen, en af virksomhedens 
tre tillidsfolk kunne ikke 
have ønsket sig et bedre 
forløb – og resultat

Både Per Jensen og Rene Immerkær, der er tillidsmand for virksomhedens 58 3F-ere, opfordrer deres tillids-
mandskolleger på andre arbejdspladser til at få lavet aftaler om arbejdsgiverbetalt fagforeningskontingent. 
-Så er det nemlig slut med den misstemning, der let opstår, når en større eller mindre gruppe af kollegerne  
ikke er organiseret, understreger de. 

Lukas Riber Hansen (th) og Martin Haugaard Mik-
kelsen er begge nyuddannede automekanikere, 
men arbejder som montører på Haarslev.
-Hvorfor? Lønnen er jo meget bedre, og nu er 
den endda blevet endnu bedre her, siger de 
samstemmende.

-Jeg blev alligevel lidt overra-
sket over, at ledelsen gik med 
på det øremærkede løntillæg 
til fagforeningskontingent, 
siger Geert Holm, klejnsmed 
og arbejdsmiljørepræsentant

FEBRUAR 2017 · METAL ODENSE · 6 FEBRUAR 2017 · METAL ODENSE · 7



Virksomhedsportræt

Det kræver års erfaring, et indgående 

kendskab til både maskiner og proces-

ser at ”jonglere” rundt med stålplader på 

størrelse med en toværelses lejlighed. 

Men det kan smedene på Lindø Steel, det 

tidligere Lindø Værfts Stålcenter.

Tillidsmand for de 29 timelønnede, hvoraf 

størsteparten er smede, Allan Brylle, 

fortæller at en stor del af kollegerne er 

smede fra værftet, ham selv inklusiv.

Og netop det faktum spillede en stor rolle, 

da Lindø Steel blev etableret primo 2012. 

Søren Kirkebæk Madsen, en af virksom-

hedens to direktører, fortæller, at de tidli-

gere Lindø smedes mangeårige viden og 

erfaring med bearbejdning af stålplader i 

XXXL størrelse var af uvurderlig betydning 

fortsat at kunne trække på. Og den dag i 

dag udgør de tidligere Lindø folk stadig 

kernen i medarbejderstaben.

Svingende antal medarbejdere
Lindø Steel er en projektorienteret virk-

somhed, hvilket bl.a. betyder, at antallet af 

medarbejdere i produktionen kan svinge 

en del. Lige nu er der 29 mand i produkti-

onen og de udgør mere eller mindre den 

faste bemanding. Ved stor ordreindgang 

kan tallet komme op omkring 50 mand.  

Hertil siger Allan Brylle:

- Det skaber selvfølgelig lidt usikkerhed, 

når man kun kan se ca. to måneder frem 

og ikke bare kan producere til lager i tider 

med færre ordrer. Selvom både Søren og 

vores anden direktør Per Hauge arbejder 

intenst på at sikre et løbende indtag af or-

drer kan korttidsansættelser - i større eller 

mindre omfang – ikke undgås. 

Søren Kirkebæk Madsen tilføjer, at det kan 

være noget af en balancegang at op-

retholde et vist beredskab af kompetent 

arbejdskraft, som kan trækkes ud og ind 

efter behov. 

- Den dygtige smed har måske fundet et 

fast job siden han sidst var vikar her, så 

ham kan vi ikke trække på i en kommende 

travl periode. Indtil videre har vi dog været 

heldige at kunne finde dygtige og kvalifi-

cerede folk i Metal Odense, understreger 

Søren Kirkebæk Madsen og fremhæver 

det gode samarbejde med afdelingen 

omkring jobformidling.

Fra pladestørrelse XL til XXXL
Allan Brylle og Søren Kirkebæk Madsen 

viser rundt i den kæmpestore hal, der er 

fra begyndelsen af 60-erne og en af det 

tidligere værfts første bygninger. 

Stålpladerne, hvoraf de største er op til 20 

meter lange, knap fire meter brede og 60 

millimeter tykke ligger i stakke i den ene 

ende af hallen.

Ved hjælp af en magnetkran løftes de 22 

ton tunge plader op og placeres på en af 

de fire skæremaskiner for enten oxygen- 

og plasmaskæring, herunder skærpning 

og faconskæring eller kantfræsning.

Allan Brylle forklarer, at i takt med at 

dimensionerne på stålpladerne de senere 

år er blevet større og større, har det været 

nødvendigt at udvide antallet af magneter 

på kranen. 

Hovedparten, eller mere præcist 85 

procent, af de stålplader, som Lindø Steel 

forarbejder anvendes til vindmølletårne 

og i takt med at møllerne bliver større og 

større, primært havmøllerne, er der selv-

sagt også behov for større plader.

Søren Kirkebæk Madsen supplerer med et 

ganske godt billede:

-  I 2012 var pladerne i størrelse XL, i dag 

bare fem år senere hedder størrelsen XXXL.

Når pladerne er færdigbearbejdede, ligger 

de klar i hallens anden ende for at blive 

sendt videre med lastbil eller skib. Er det 

plader, der skal anvendes til mølletårne, 

går turen med lastbil til Rødekro, Varde 

eller Give, hvor pladerne valses og svejses 

sammen til tårne.

Maskinen er 48 år og manden 64 
En af de medarbejdere, der i dag står og 

forarbejder stålplader til mølletårne, stod 

i sin tid i samme hal og forarbejdede stål-

plader til verdens største containerskibe.

- Ja, John og hans maskine er ikke sådan 

at skille ad, siger Allan Brylle og nikker 

over mod John Thor, der med sine 64 år 

er virksomhedens ældste medarbejder. 

Skæremaskinen kan dog ikke helt matche 

John Thors alder, da den kun er årgang 

1969. 

Søren Kirkebæk Madsen indskyder:

- John er et glimrende eksempel på de 

gamle Lindø folks uvurderlige og årelange 

erfaring med både proces og ikke mindst 

maskine. Vi arbejder med tolerancer på 

plus/minus 2 mm, så man skal virkelig 

vide, hvad man gør. Og det gør vores folk 

heldigvis.

Direktøren har i øvrigt selv en fortid på 

værftet, senest som konstruktionsdirektør.

Virksomhedsportræt

Erfarne Lindø smede udgør kernen 
af de ansatte hos Lindø Steel
Den fem år gamle virksomhed råder over Danmarks største skærecenter  
og er specialister i bearbejdning af 65 m2 store stålplader

-I takt med at stålpladerne bliver 
større og dermed tungere, har 
det været nødvendigt at sætte 
ekstra magneter på kranen, 
forklarer Allan Brylle.

-Jo, jo Klub 19 L lever stadig i bedste velgående, fortæller tillidsmand Allan Brylle til fra venstre næst-
formand Kent Madsen og afdelingsformand Lars Hansen. Bagerst direktør Søren Kirkebæk Madsen.

Skæremaskiner og kraner kører i døgndrift, de ansatte ligeså - fordelt på tre 
skift. I løbet af et enkelt døgn bliver der bearbejdet 30 plader.

Efter endt skære-
bearbejdning skal samtlige 
plader afrenses og opmåles 
inden forsendelse. Dette 
sidste vigtige kvalitetstjek 
udføres blandt andre af Jens 
Charles Pedersen. Langt 
størsteparten af pladerne 
anvendes til vindmølletårne 
og andre til olietanke og 
transformatorstationer.  
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En telearbejdsplads

Kan du finde de rigtige svar på disse 6 

spørgsmål:

1.  Hvad er Metal Odense Afdelings 

nye adresse?

2.  Hvad var ledighedsprocenten i 

Metal Odense i juni 2017?

3.  Hvilket år blev Metalhuset i 

Grønnegade bygget?

4.  Hvad hedder de tre tillidsfolk på 

Haarslev Industries?

5.  Hvor mange stålplader bearbejder 

Lindø Steel i døgnet?

6.  Hvor mange dagpengetimer 

udløser 1 arbejdstime?

 

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 telefon-

nummer.

Sidste frist for indsendelse af svar er 

fredag d. 20. okt. Vinderne trækkes 

i uge 43 og kontaktes direkte, samt 

offentliggøres på Metal Odenses 

hjemmeside i uge 44.

En telearbejdsplads

Periodeudsving er næsten uundgåelige 

i enhver virksomhed, stor som mindre. 

Stiger mængden af arbejde i periode, 

vil mange virksomheder typisk trække 

på vikarer for at dække det akutte be-

hov for arbejdskraft. Og omvendt, falder 

mængden af arbejde, kan løsningen være 

fordeling eller ligefrem afskedigelser af 

medarbejdere. 

TDC er ingen undtagelse, når det gælder 

periodeudsving. Det er til gengæld den 

løsning, som nogle af koncernens afdelin-

ger har valgt.

Låner medarbejdere hos hinanden
Dette forår stod TDC’s teknikergruppe i 

den situation, at de havde for få arbejds-

opgaver. Og det til trods for, at en større 

gruppe teknikere var udlånt til Dansk 

KabelTV i forbindelse med implemente-

ringen af GigaCoax projektet.

-Alligevel var mængden af vores normale 

installationsopgaver stadig for lille, forkla-

rer fællestillidsmand for blandt andre tek-

nikerne på Fyn, Lars Jørgensen, (Assens) 

og fortsætter:

-Omvendt havde Facility (Bygningsafdelin-

gen) på det tidspunkt rigtigt travlt med bl.a. 

eftersyn og reparation af tekniske installa-

tioner på Telehøjen samt tømning af sam-

me, nedtagning af gammelt udstyr på bl.a. 

Klingenberg samt indsamling af brandma-

teriel på alle TDC adresser. De kunne der-

for godt bruge nogle ekstra medarbejdere. 

Løsningen blev, at 15-20 af mine kolleger 

blev udlånt til Facility i en periode.

Da Gurli Friis, der er tillidsrepræsentant i 

TDC Logistik Center opdagede, at Facilitý 

brugte overskydende teknikere, fik hun 

den tanke, hvorfor ikke bruge teknikere 

her på centret, nu hvor vi  har ekstra travlt 

og bruger mange vikarer.

Gurli Friis fremlagde ideen for sin chef, 

Hans Bergholdt, afdelingsdirektør i Logi-

stik Centret. Han var med på den, servi-

celederne på Fyn var med på den, og det 

var Lars Jørgensen naturligvis også. Og 

sådan gik det til, at fem teknikere gennem 

det meste af april måned fik ”ny” arbejds-

plads. Samtidig kunne udgiften til vikarer 

reduceres.

Teknikere i stedet for vikarer
Hans Bergholdt er glad for at bruge tek-

nikere i stedet for vikarer, som Logistik 

Centret har en relativ stor gruppe af. 

- Dels fordi teknikerne har stærke kom-

petencer og dels fordi det skaber læring 

på tværs af de forskellige arbejdsområ-

der.

- Omvendt er fordelen ved vikarer, at 

de kan anvendes fleksibelt. Dog er det i 

perioder med stabil høj aktivitet på Logi-

stik Centret en bedre løsning for TDC at 

anvende overskydende teknikere i stedet 

for vikarer, fastslår Hans Bergholdt.

- Erfaringerne med at trække medarbej-

dere fra én afdeling til en anden har været 

rigtig gode, så der er kun at sige; model-

len fungerer. 

- Heldet har dog også været lidt med os, 

idet både Facility og Logistik Centret har 

haft ekstra travlt netop som der var mindst 

at lave i teknikergruppen.

Hans Bergholdt fremhæver i øvrigt det 

tætte og gode samarbejde mellem ledelse 

og de faglige organisationer. 

-  Uden det tror jeg ikke, at vores model 

ville have haft samme succes.

Positive og fleksible
Lars Jørgensen fortæller, at hans kolleger 

har været positive overfor ideen om at be-

træde nye arbejdsområder hos henholds-

vis Facility og Logistik Centret i de nævnte 

perioder.

-Den positive indstilling viser for mig og 

forhåbentlig også for ledelsen i TDC, at 

teknikergruppen er fleksibel og parat til at 

tilegne sig nye kompetencer og arbejds-

områder, understreger han.

Fleksible TDC teknikere
20 teknikere har midlertidigt arbejdet i TDC Logistik Center og Bygnings-
afdeling – glidende udvikling, siger teknikergruppens fælles TR 

Er du til konkurrencer – så læs her

-En god aftale vi fik skruet sammen, mener fra venstre Gurli Friis, Lars Jørgensen og Hans Bergholdt.
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Nyt fra A-kassen Metalaktiviteter

- Der er sket ændringer på stort set alle 

områder indenfor dagpengesystemet, 

og da der samtidig er kommet helt nye 

regler til, har vi de seneste uger - af gode 

grunde - haft en del henvendelser fra 

vores medlemmer med spørgsmål til de 

nye regler, siger Torben Nielsen, daglig 

leder i A-kassen. 

For at give svar på nogle af de mest 

generelle spørgsmål gennemgåes her 

de væsentligste ændringer af reglerne. 

For overskuelighedens skyld beskrives 

reglerne som de var før 1. juli og som de 

er efter 1. juli.

Torben Nielsen understreger, at med-

lemmerne til enhver tid naturligvis er 

velkomne til at kontakte a-kassen ved 

spørgsmål.

Optjening af dagpengeret
- fra timer til indkomst
Før: Du optjente din dagpengeret via 1924 

arbejdstimer inden for de sidste 3 år.

Efter:  Du optjener din dagpengeret ud fra 

din indkomst. Indenfor de sidste 3 år skal 

du have tjent mindst 223.428 kr. (2017 tal) 

Du kan maksimalt medregne 18.619 kr. pr. 

måned, man vil derfor være minimum et 

år om at optjene retten til dagpenge.

Mulighed forlængelse  
af dagpengeret
Hvis du har arbejde mens du er på 

dagpenge, kan timerne bruges til enten 

at forlænge din dagpengeret eller til 

genoptjening af ny dagpengeret. Til 

forlængelsen gælder 1 arbejdstime for 

2 dagpengetimer som registreres på en 

beskæftigelseskonto og din dagpengeret 

forlænges til max 1 år. Hvis du maksimalt 

har haft 962 arbejdstimer (svarer til et 

halvt års arbejde) i løbet af din dagpen-

geperiode betyder det en forlængelse på 

1924 timer som skal bruges til dagpenge 

indenfor 18 måneder. Eller du kan vælge 

at bruge de 962 timer til genoptjening af 

en ny 2 årig dagpengeperiode. 

Udbetaling af dagpenge 
fra uger til kalendermåned
Før: Dagpenge - og efterløn  -  blev 

udbetalt for 4-5 uger ad gangen. Mindste 

udbetaling pr uge 7,4 time.

Efter: Dagpenge - og efterløn - udbe-

tales pr. time med max 160,33 timer for 

1 kalendermåned ad gangen og er til 

rådighed den sidste bankdag i måneden. 

Mindste udbetaling for en måned 14,8 

timer.

Ydelseskort – udfyldning og frister
Før: Du udfyldte dit ydelseskort ved afslut-

ningen af udbetalingsperioden og påførte 

de aktiviteter du havde haft i perioden (fx 

arbejde, sygdom, ferie). 

Efter: Du kan udfylde og indsende dit 

ydelseskort digitalt tidligst 7 dage før 

måneden slutter via Selvbetjeningen og 

oplyse om dine aktiviteter (fx arbejde, 

sygdom, ferie) for den periode, der er gået 

og det arbejde, du forventer at have de 

sidste 7 dage i måneden. Dagpengekortet 

forældes efter 1 måned og 10 dage.

Karensdage (dage uden dagpenge)
Før: Karensdage fandtes ikke.

Efter: Der er indført en karensdag hver 4. 

måned. Det betyder, at du vil blive trukket 

for en dags dagpenge hver 4. måned. 

For at undgå karensdagen, skal du have 

haft 148 arbejdstimer (svarer til fire ugers 

arbejde) indenfor de 4 måneder.

G-dage ved arbejdsophør
Før: G-dage skulle arbejdsgiver betale for 

1 ledighedsdag under 3 måneders arbej-

de og 3 ledighedsdage over 3 måneders 

arbejde.

Efter: G-dage skal arbejdsgiver betale for 

2 ledighedsdage.

En strålende dag med høj sol og varme 

i luften dannede rammen om det abso-

lut sidste 1. maj arrangement i gården i 

Grønnegade.

Afdelingsformanden bød velkommen til 

alle de fremmødte og fortalte bl.a. om 

den lave ledighed, salget af Grønnegade 

og flytningen af afdelingen.

Borgmester Peter Rahbæk Juel kom i sin 

tale ind på Odenses rivende udvikling, 

som bl.a. betyder et stigende behov for 

dygtige og veluddannede folk.

Martin Milton Nehm, formand for Metal 

Odense Ungdom rettede en skarp og 

velplaceret kritik af virksomhedernes 

manglende initiativ til at oprette lære-

pladser – og til politikerne for at stå og 

se til. Folkeskolen fik også en opsang, 

for ikke at vejlede de unge til at tage en 

erhvervsuddannelse, men derimod gelej-

der hele 74 % af en årgang i gymnasiet. 

Som han så klart og præcist udtrykte det: 

ingen må gå i stå på grund af manglende 

læreplads.

Forbundsformand Claus Jensen kom-

menterede også den rivende teknologiske 

udvikling der er i Odense og gjorde det 

klart at, vi skal sikre. at der er kvalificeret 

arbejdskraft til de nye teknologiske bran-

cher, bla. Robotklyngen i Odense

Politikertalerne i Kongens Have
Mette Frederiksen sagde bl.a.:

-En 1. Maj uden Bertel Haarder som 

Minister! Vi har nu en regering, som med 

hjælp fra LA, der blev lokket ned af træet 

med en ministerbil, siger, at vi skal arbejde 

længere, for at give skattelettelser til dem 

som har rigeligt. Nej! til Lars Løkkes skat-

telettelser.

Vi skal fordele mere ligeligt – også penge 

til Jylland og Fyn.

Vores skattesystem er et kæmpe problem, 

når vi ikke er i stand til stoppe skattekroner 

der fosser ud af landet og den siddende 

regering sidder på hænderne. 

Mette Frederiksen foreslog en styrkelse af 

skattesystemet, med nye skattecentre på 

Sjælland, Fyn og i Jylland og ca. 250 flere 

ansatte. Hun mente også at de radikale 

kærster for meget med Kristian Jensen.

Pia Olsen Dyhr roste til gengæld Ole Birk, 

LA for at bakke op om den danske model 

ved at stå imod Uber. Desuden vil hun 

have fjernet fradraget for de gule for-

eninger.

Og så sagde hun nej til forhøjet pensions-

alder med ordene: 

-Man skal ikke slide sig selv op og fylde sig 

med smertestillende for at passe et job.

Henrik Leonhard Jensen

Faglig sekretær

De nye dagpengeregler
1. juli blev reglerne ændret på alle kerneområderne,  
få overblikket her

A-kassen er også flyttet til  
Stærmosegårdsvej 8
I slutningen af juli måned flyttede Metal Odense – både Faglig Afdeling og A-kassen 

- fra Grønnegade 30 – 32, Odense C til Stærmosegårdsvej 8, 5230 Odense M.

Den sidste første maj i Grønnegade

TR Rundtur for offentlige ansatte i Kælderen Grønnegade
 

Forbundssekretær Niels Jeppesen besøgte i begyndelsen af 

juni Metal Odense i forbindelse med Forbundets landsdæk-

kende TR rundtur for offentlige ansatte. 

Niels Jeppesen fortalte om den seneste IT kampagne som 

havde affødt, at Forbundet havde skrevet ud til samtlige kom-

muner og bedt dem følge op på grænseaftalen mellem Metal 

og KL om organisering af IT ansatte. Henvendelsen skulle 

sikre, at der tjekket op på om de ansatte inden for området 

var organiseret rigtigt og dermed dækket af den rigtige over-

enskomst.

 

Forbundssekretæren kom også ind på Rammeaftalen for de-

centrale lønforhandlinger og hvad den betyder for de enkelte 

arbejdspladser.

Der er ingen SKAL tillæg i Håndværkeroverenskomsten. 

Derfor er det vigtigt, at TR eller afdelingen, som skal forhand-

le, kender til den enkeltes uddannelsesniveau, kompetencer, 

kvalifikationer og funktioner. Det hele skal forhandles lokalt, 

fortalte forbundssekretæren.

Henrik Leonhard Jensen, Faglig sekretær

Metalgården fyldt til bristepunktet.
Odenses borgmester 
Peter Rahbæk Juel.

Quick Guide: Dagpengetællere – Regler og muligheder 
 

15 
 

 

 

Dagpengetællerne er opdelt i 2 dele: 
 
Speedometer-tællerne holder styr på de timer, du har arbejdet i din 
nuværende dagpengeperiode.  
 
Det orange timeglas viser dit dagpengeforbrug – altså hvor mange timer du 
har tilbage, og hvad du har brugt.  
 
Vi starter med at se nærmere på speedometer-tællerne.  

På Beskæftigelseskontoen, som du finder på www.danskmetal.dk/akasse og på 

Jobnet kan du hele tiden følge med i bl.a. dine dagpenge- og arbejdstimer via 

dagpengetællerne.

Kent Madsen
Afdelingskasserer
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Ungdom Ungdom

Tre industriteknikerlærlinge og to smede-

lærlinge fra Syddansk Erhvervsskole var i 

juni måned på et tre ugers udvekslings-

ophold i Hamburg under EU-projektet 

ERASMUS.

Thomas Skriver Jensen, der deltog 

sammen med sine fire kammerater, har 

skrevet denne lille beretning:

Starten gik mandag d. 12. juni fra SDE, 

hvor kursen blev sat mod Hamburg. Da vi 

ankom ved middagstid, blev vi præsente-

ret for vores tyske tandempartnere. Efter-

følgende gennemgik vi programmet for 

de næste tre uger og fik til slut udleveret 

noget merchandise, sponsoreret af Dansk 

Metal, samt en T-shirt fra SDE. Derefter 

stod resten af dagen på socialt samvær 

med tyskerne, hvor vi blev sendt på en cy-

keltur rundt i Hamborg. De næste tre dage 

skulle bruges på vores tandempartneres 

virksomheder, for mit vedkommende 

blev det Deutsche Bahn, hvor de reno-

verer tog. Her var stor forskel på, hvad vi 

blev udsat for. Der er ret strikse regler i 

Tyskland omkring sikkerhed, så jeg kunne 

desværre ikke få lov til at lave noget. Der 

var dog andre, som var mere heldige. Fx 

fik industriteknikerlærling, Anders Johan-

sen lov til at prøve og svejse, hvilket han 

syntes var enormt spændende. 

Efter at have fået et indtryk af de tyske ar-

bejdspladser, brugte vi fredagen på sociale 

aktiviteter og sluttede af med en grillaften. 

De næste 2 uger skulle vi være på den 

tyske erhvervsskole, hvor vi skulle lave den 

teoretiske del af vores projekt, en bore-

stander, hvor man kan spænde en normal 

boremaskine op i og bruge den som søj-

leboremaskine. Grunden til at vi kun skulle 

lave den teoretiske del var, at man ikke 

bruger praktik på de tyske erhvervsskoler.

De ting de lærer rent praktisk, skal de lære 

i virksomhederne. De to uger gik fint og 

alle blev færdige med nogle spændende 

og forskellige bud på, hvordan en bore-

stander skulle se ud. 

Vi bed især mærke i disciplinen på den 

tyske skole, som er en helt anden end i 

Danmark. Man er i Tyskland f.eks. Ikke på 

fornavn med sin lærer. Det var naturligvis 

en omvæltning i forhold til i Danmark, 

men også sjovt at opleve.

Alt i alt en meget lærerig tur, både rent 

fagligt, men så sandelig også det det per-

sonlige plan. 

Nu glæder vi os til næste del af projektet, 

som foregår i november, hvor tyskerne 

kommer tre uger til Danmark.

Odense-lærlinge på udvekslings-
ophold i Hamburg
 
I november kommer de tyske lærlinge til Odense 

1. maj i år lignede godt nok 1. maj sidste år 

og årene før med taler, hyggeligt samvær 

og fællesoptog til Kongens Have. Alligevel 

skilte dette års 1. maj sig ud fra de tidligere. 

Det var nemlig den sidste 1. maj med Me-

talhuset i Grønnegade som omdrejnings-

punkt for både de voksne og ungdommen. 

Vi bringer her et par billeder fra dagen, bl.a. 

med de tre stolte fanebærere, der bærer de 

røde og enkelt blå fane for sidste gang fra 

Grønnegade til Kongens Have. 

Forrest afdelingsformand Lars Hansen, 

fra venstre Martin Milton Sølund Nehm, 

Mathias Søndergaard og Steen Simonsen. 

De unge mennesker er ikke bare gode til 

at bære faner, de kan også jonglere med 

både tombola, popcorn og candyfloss i 

Metal Ungdom teltet. 

I forbindelse med generalforsamlingen 

i februar fik Metal Odense Ungdom ny 

bestyrelse. De unge mennesker er bagerst 

fra venstre: Martin Milton Sølund Nehm 

(formand), Hjalte Larsen, Steen Simonsen 

og forrest fra venstre: Sebastian Schødt og 

Mathias Søndergaard (næstformand).

På billede mangler det sidste og sjette med-

lem af bestyrelsen, Lasse Rudolfsen.

Metal Odense Ungdom har efter flytningen 

fået fast base på Østerbæksvej 92, 5230 

Odense M.

Unge metallere fra hele landet havde 

igen i år en forrygende og fantastisk 

netværksweekend i maj på Metalskolen i 

Jørlunde.

Weekenden var spængfyldt med både 

faglige og sociale input. Blandt de første 

kan nævnes oplæg ved næstformanden 

i Dansk Metal, Rene Nielsen om OK17 og 

Hvorfor har vi en fagforening?

Andre oplæg handlede om, hvordan du får 

indflydelse på din egen uddannelse. Ende-

lig blev der også diskuteret ungdomspo-

litik med repræsentanter fra partierne AL, 

DF, SF, S og V. 

Sidste 1. maj-optog fra Metalhuset i Grønne gade

Ny bestyrelse i Metal Odense Ungdom

Fagligt, socialt og politisk netværkeri
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LønbevægelseStudietur

Metal Ungdom Region Syds Studietur 

til Polen var en superspændende og 

oplevelsesrig tur, der startede tidligt om 

morgenen, den 25. maj i en bus fyldt med 

morgenfriske lærlinge med kurs mod 

Bydgoszcz i Polen.

Første programpunkt var rundvisning på 

Scandlines færgen Copenhagen, en ny 

og moderne hybrid færge. Vi blev først 

gelejdet på Broen, der var spækket med 

computerskærme og joysticks. Ved hjælp 

af al den moderne teknologi blev der her 

holdt styr på alt samt sikret overblik over 

alle tænkelige data fra færgen.

Efterfølgende blev vi ført ned i motor-

rummet, som næsten fremstod som 

en operationsstue – pinligt rent og alt 

på faste pladser. Vi fik en gennemgang 

af hvordan motoren og de forskellige 

komponenter var opbygget og fungerede 

sammen, og det blev absolut ikke mindre 

interessant af at den ene lærling Kasper, 

der er i lære som skibsmontør, rent faktisk 

har været med til at bygge færgen. Han 

kunne supplere med mange oplysninger, 

bla. om de specielle Azipod eldrevne pro-

peller som kan drejes 360 grader vertikalt 

og derved gøre færgen ekstremt manøv-

redygtig.

Ved ankomst blev vi indkvarteret på Hotel 

Brda. Næste dag startede med et besøg 

på Museet Exploseum, et bunkerkom-

pleks som lå godt gemt ude i skoven. 

Her fik vi historien om hvordan sven-

skeren Alfred Nobel havde været med til 

at opfinde dynamitten og efterfølgende 

havde været med til at opbygge og køre 

produktionen af dynamit, og hvordan 

tyskerne under anden verdenskrig havde 

overtaget denne.

Derfra gik turen til Befana, som er en 

virksomhed der fremstiller alle slags file. 

Det meste blev hovedsageligt produceret 

på gamle tyske bearbejdningsmaskiner og 

presser - og med meget manuelt arbejde. 

Arbejdsmiljø og sikkerhed, tja! Det var 

ikke danske normer, men det var klart 

en øjenåbner, for både lærlingene og os 

svenderepræsentanter, om hvilke kon-

kurrencevilkår der er i Europa, bare otte 

timers kørsel fra Danmark. 

Men absolut en spændende oplevelse og 

direktøren som viste os rundt, var virkelig 

indlevende og fortællende om histori-

en bag den gamle fabrik der stammede 

tilbage fra 1852. Han fortalte også om sin 

kærlighed til Danmark, hvor han yndede 

at tage på cykeltur på Bornholm. Og sjovt 

nok var der et stort billede af Egon fra 

Olsenbanden i mødelokalet, det viste sig 

at være en gave fra Metals Seniorer på 

Lolland der havde været der for fem år 

siden.

Lørdagen var i den mere sociale boldgade 

med Lerdueskydning eller Paintball, Og 

jeg kan roligt sige at der blev gået til den i 

Paintball, og drengenes opmærksomhed 

manglede heller ikke under introduktio-

nen, som blev foretaget af to veldrejede 

unge piger. Men der blev hygget beg-

ge steder med efterfølgende pølser på 

grillen.

Alt i alt en superspændende tur med 

masser af gode indslag blandet med so-

cialt sjov og ballade.

Henrik Leonhard Jensen

Faglig sekretær

En arbejdsmæssig verden til for-
skel kun otte timers kørsel fra DK
 
Studieturen til Polen var et rigtig godt miks af faglige input  
og socialt sjov og ballade

Lønbevægelse
Lønbevægelse Metal Odense oktober kvartal 2016 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  2015  kr. 176,60  0,0  kr. 0,06  kr. 178,29 1,0  kr. 1,80  kr. 186,39 1,4  kr. 2,49 

oktober  2015  kr. 176,69  0,1  kr. 0,19  kr. 178,55 0,6  kr. 1,02  kr. 186,70 1,2  kr. 2,13 

april  2016  kr. 178,00  0,8  kr. 1,40  kr. 179,65 0,8  kr. 1,36  kr. 188,51 1,1  kr. 2,12 

oktober  2016  kr. 179,24  1,4  kr. 2,55  kr. 180,26 1,0  kr. 1,71  kr. 188,72 1,1  kr. 2,02 

Lønudviklingen i Metal Odense, Region Syddanmark og hele landet 2 år tilbage.

Lønstatistikker i Dansk Metal  udarbejdes for 2 gange årligt - for kvartalerne april og oktober.

kr. 250,00

kr. 200,00

kr. 150,00

kr. 100,00

kr. 50,00

kr. 0

Odense

Regulering
kr. 1,24

kr. 179,24

kr. 191,19

Kommune
og Region

Regulering
kr. 2,14

kr. 238,83

Billedemedie-
området

Regulering
kr. 9,39

kr. 178,46

Maskiner 
og værktøj

Regulering
kr. 1,51

kr. 176,76

Smede- og
stålkonstruktioner

Regulering
kr. 0,83

kr. 185,26

Stat

Regulering
kr. 0

kr. 184,16

Strøm-, styring 
og process

Regulering
kr. -2,95

kr. 173,06

Transport

Regulering
kr. 0

FEBRUAR 2017 · METAL ODENSE · 16 FEBRUAR 2017 · METAL ODENSE · 17



Fagret Fagret

Medlemssager – 185 sager i alt:

Afskedigelsessager (6 sager)
2 sager med bortvisning af 2 medlemmer. 1 sag ændres til af-

sked med 4 måneders løn. 1 sag gav medlemmet erstatning på 

37.196,10 kr.

1 sag med en usaglig afskedigelse. Sagen blev løst lokalt efter 

vejledning af tillidsrepræsentanten.

1 sag, hvor medlemmet har fået udbetalt 6.488 kr. i fratrædelses-

godtgørelse efter virksomheden havde fået tilsendt en opgørelse 

herpå.

1 sag, hvor medlemmet slap for karantæne, fordi virksomheden 

efter henvendelse fra afdelingen gav medlemmet en opsigelse.

1 sag, hvor medlemmet opsiges i henhold til KL-Overenskomsten

Skriftlig advarsel (1 sag)
1 sag, hvor en tjenstlig samtale førte til en advarsel.

Løn og feriepengesager (3 sager)
1 sag, hvor medlemmet manglende løn for sygedage.

2 sager, hvor 2 medlemmer har fået oprettet og efterbetalt pensi-

on efter at virksomheden har anerkendt, at have en tiltrædelses-

aftale med Metal Odense.

LG sager (2 sager)
2 sager, hvor medlemmerne fik udbetalt 7.290,06 kr. i manglende 

feriepenge fra Lønmodtagernes Garantifond.

Løntjek/Vejledning (22 sager)
12 løntjek sager.

5 karrierevejledningssager.

5 almindelige *vejledningssager i faglig anerkendelse, modreg-

ning af feriepenge og feriedage ved fratrædelse, pension, ansæt-

telseskontrakter, overenskomster og jobskifte.

Lærlingesager (29 sager)
13 løntjeksager, hvor der er efterbetalt 7.739 kr. i manglende løn, 

19.613 kr. i feriepenge, 4.912 kr. i fritvalgslønkonto og lønregule-

ring efterfølgende er bragt i orden. I 2 af løntjekssagerne var alt i 

orden.

1 sag, hvor lærekontrakten er opsagt gensidigt, uden lærlingen 

har nogen skyld heri. Lærlingen kan herefter fortsætte hos ny 

arbejdsgiver eller i SKP.

2 sager, hvor afdelingen har hjulpet lærlinge med opsigelse af 

uddannelsesaftale, 1 p.g.a. psykisk arbejdsmiljø – her blev lærlin-

gen hjulpet videre i ny læreplads og et medlem ønskede at skifte 

uddannelse.

5 sager, hvor lærlingene nu er blevet efterreguleret ud fra den 

beregning vi har fremsendt til virksomheden, samlet efterbeta-

ling 121.658 kr. i manglende løn, feriepenge, fritvalgslønkonto og 

pension.

1 sag, hvor 1 lærling efter fratrædelse manglede at få udbetalt 

69.349,- kr. i fritvalgslønkonto.

1 sag, som Metal tabte i Faglig Voldgift angående udbetaling af 

pension.

1 sag, med 2 virksomheder, der havde en delelærling angående 

udbetaling af løn, ferie, overenskomsten m.v.

1 sag, hvor lærlingen manglede svendebrev og G-dage.

4 *vejledningssager i uddannelsesaftale, skift af læreplads, legat-

søgning samt SU og feriepenge.

Faglige anerkendelser (1 sag)
1 sag, hvor medlemmet er blevet fagligt anerkendt og har modta-

get svendebrev som industritekniker-maskin.

Arbejdsskadesager (28 sager)
9 sager er anerkendt som arbejdsskadesag, men uden erstat-

ning, da méngraden ligger under 5% eller der er anden grund til 

afvisning.

9 sager med en samlet erstatning på 5.742.667,31 kr.

1 sag anerkendes, men uden erstatning.

2 sager, hvor det afvises, at der er erhvervsevnetab.

7 sager er afvist ifølge fortegnelsen.

Sociale sager (73 sager)
4 sociale sager

65 gruppelivsager, hvor der i alt er udbetalt 660.607,67 kr.

4 sager med begravelseshjælp, hvor der i alt er udbetalt 6.800,- kr.

*Vejledningssager – 20 sager:
Der er vejledt i ansættelseskontrakt, kursus, skoleforhold, lære-

pladser, karriereplan, CV og andre forhold.

Arbejdspladssager – 15 sager i alt:

Afskedigelsessager (1 sag)
1 sag, hvor medlemmet har fået udbetalt 6.488,- i fratrædelses-

godtgørelse.

Overenskomstsager (1 sag)
1 sag, hvor et medlem ønsker pensionsordning og kun i Industri-

ens Pension. Virksomheden er nu oprettet med en pensionsaftale.

Overarbejde (1 sag)
1 sag, hvor der blev afholdt konfliktløsningsmøde.

Lønsager (4 sager)
1 sag angående nyt lønsystem med hjælp fra lønkonsulent.

2 sager om overenskomstforhold, lærlingeløn og oprettelse af 

lærlingeklub

1 sag, hvor virksomheden er vejledt angående udbetaling af 

akkord.

*Vejledningssager (8 sager)
7 sager, der omhandler vejledning af tillidsrepræsentanter om lo-

kalaftale, lønsystem, tiltrædelsesaftale, pension og overenskomst, 

feriefridage, vikarer og anciennitet samt godkendelse til lærlinge 

og lærlingeløn.

1 sag, hvor afdelingen har vejledt en virksomhed med hensyn til 

separat baderum for kvinder.

*  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 virksomhe-

den blot vejledes uden efterfølgende tiltag, der registreres som 

en vejledningssag.

Fagretlig virksomhed
   1. december 2016 - 30. juni 2017

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

Klub 11 fejrer 120 års jubilæum i oktober
Har du ikke hørt om det og er medlem af Klub 11, skyldes det sandsynligvis at du ikke har meddelt os din e-mail adresse.   

Men kunne du tænke dig at høre mere herom og måske deltage, er du velkommen til at e-maile til metalklub11@gmail.com 

eller kontakte Henrik Leonhard Jensen på mobil 31 16 00 03.Metal Seniorklub 
 4. okt. kl. 13.30 Bjergbankens Cabaret, musik og optræden v/ Birgit Holmer Hansen

 18. okt. kl. 12.00 Frokost og rundtur i Den Fynske Landsby. Krostuen, Sejerskovvej 20, 5260 Odense S

 1. nov. kl. 13.30 Foredrag ”Et liv som postskipper v/ Leif ”Romsø” Hansen

 15. nov. kl. 13.30  Shanty koret v/Finn Ekkelund 

 29. nov. kl. 13.00  Foredrag ”Smuglernes paradis i det sydfynske øhav” v/ museumsinspektør Nils Valdersdorf Jensen

 6. dec. kl. 13.30  Juleafslutning 

Banko på onsdage kl. 13.00: 27. september, 11. og 25. oktober og 8. og 22. november

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

Sæt 8 
27-28. okt.    Tillids- og arbejdsmiljø - 

 repræsentant konference,  

 Metalskolen Jørlunde

14. nov.  Medlemsmøde, Odin Havnepark

16. jun. 2018 Metal Familiedag, Legoland
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Metal Odense, Stærmosegårdsvej 8, 5230 Odense M

NATIONAL
SVEJSEKOORDINATOR

www.amu-fyn.dk

Vi uddanner folkAMU-Fyn  •  Petersmindevej 50  •  5100 Odense C 
AMU-Fyn  •  C. F. Tietgens Boulevard 27  •  5220 Odense SØ
Tlf. 66 13 66 70

Ovenstående AMU-kurser er underlagt den gældende AMU-lovgivning. 
Læs mere om evt. løntabsgodtgørelse, samt kursernes specifikke  
AMU-mål, pris, målgruppe, indhold og minimum antal deltagere på  
www.amu-fyn.dk.

Den nationale svejsekoordinatoruddannelse er et 
tilbud til alle, som arbejder med koordination af 
svejsning, og som skal fremstille blivende bygnings- 
og konstruktionskomponenter, der skal CE-mærkes i 
henhold til EN 1090.

Forløbet henvender sig til alle, der arbejder indenfor 
stålbranchen i forhold til bygningsreglementet BR 10.

Kursusrækkefølgen består af ni moduler, som i alt varer 
33 kursusdage. Der udstedes AMU-bevis efter hvert 
modul og et samlet bevis på gennemført uddannelse i 
national svejsekoordinator. 

Den anbefalede rækkefølge er at starte med modul 1 
og tage modulerne fortløbende. Du har også mulighed 
for at vælge enkelte AMU-mål. Der udstedes AMU-bevis 
efter hvert enkelt kursus. 

AMU-FYN AFVIKLER OGSÅ KURSER I:

• TIG-svejsning  
• Lysbuesvejsning  
• MAG-svejsning  
• Gas-svejsning
• MIG-svejsning  
• § 26

Se mere på www.amu-fyn.dk. 

YDERLIGERE INFORMATION 
OG TILMELDING

 Kontakt

METTE NIELSEN tlf. 63 135 102

BLIV CERTIFICERET 
INDENFOR 

ALUMINIUMSSVEJSNING



AUTOMATIKTEKNIKER 
– UDDANNELSESSTART DEN 8. AUGUST
Interesserer du dig for robotter, teknik, mekanik, styring, 
programmering og for at få det hele til at spille sammen i 
spændende løsninger i industriens verden? Nu kan du lære 
at skabe, programmere og reparere fremtidens flow. Hvis 
du har lyst til at være den bedste, elsker at fordybe dig og 
har fokus på detaljen, vælger du helt rigtigt her. 
Se mere på SDE.dk

BLIV AUTOMATIKTEKNIKER 
PÅ SDE.DK

MATEMATIK A
PROGRAMMERING B 
Giv dine idéer uanede kræfter, og få 3 gode skoleår på 
højt niveau, hvor du bruger matematikken og teknologien 
maksimalt. Dyrk mulighederne i at gennemskue, program-
mere, udregne og gøre en forskel i verden med robotter, 
IT, videnskab og software. Lær gennem fede projekter, som 
fungerer i virkeligheden – og giv verden et stykke af dig. 
Se mere på OTG.dk

FØLG ROBOTLINJEN PÅ OTG.DK

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE OG ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM GIVER DIG HELT NYE 
MULIGHEDER FOR UDDANNELSER INDEN FOR ROBOT, TEKNOLOGI & AUTOMATIK. 

Tag en HTX på Robotlinjen med masser af matematik og programmering, eller vælg en Automatiktekniker-
uddannelse, gerne med EUX. Lær at skabe, programmere og reparere fremtidens flow i det spritmoderne 

robotklasseværelse, der er unikt i landet.

BLIV DÉN, DER FÅR DET HELE TIL AT SPILLE

Ny HTX Robotlinje!
MATEMATIK APROGRAMMERING B

Ny uddannelse i Odense!

AUTOMATIKTEKNIKER

NYE UDDANNELSER



Sikkerheden skal være i top, og det er 
vores ansvar, at alt kører som det skal,” 

IDÉER, VIDEN, 
MENNESKER OG 
MASKINER
”Jeg har det bedst, når jeg kommer 
hjem efter en dag, hvor jeg har fået no-
get til at fungere,” siger 23-årige Jonas 
Møllegaard, der læser automatiktekniker 
med EUX på Syddansk Erhvervsskole. 
”Opgaven driver mig.” Masser af unge, 
ambitiøse mennesker har det på samme 

måde. Skoledagen og arbejdsdagen 
skal være meningsfyldt, man skal have 
lov til at bruge sig selv og lære nyt, 
man skal kunne løse opgaverne med 
gode kammerater – og så må der meget 
gerne være programmering og robotter 
involveret. 

Dette er lige netop udgangspunktet 
for Syddansk Erhvervsskoles studier i 
Robot, Teknologi og Automatik. Her får 
man færdigheder, som gør det muligt at 
skabe den bedste løsning på en ud-
fordring og får fingrene i både bøgerne, 
det elektroniske og det fysiske. Og her 
er det tilladt at være den bedste – fra 
begyndelsen eller man kan blive det 
undervejs gennem uddannelsen.

600º VARM RÅOLIE 
UNDER KONTROL 
”Sikkerheden skal være i top, og det er 
vores ansvar, at alt kører som det skal,” 
siger 23-årige Jonas Møllegaard, der i 

sin læretid arbejder på et af lan-
dets største raffinaderi-

er. ”I de processer, 
jeg arbejder 

med, er det 
vigtigt, 

hvad vi bruger teknologi, maskiner og 
software til. Jeg synes, det er meget in-
teressant med radar og alt dét, man kan 
bruge den teknologi til – blandt andet 
niveaumålinger i tanke. Og så skal vi 
jo have den til at spille sikkert sammen 
med mekanikken,” fortæller Jonas Møl-
legaard, der læser til automatiktekniker 
med EUX.

KUN TYKKELSEN AF ET 
HÅR AT LAVE FEJL I 
Mikkel Juel Eriksen, 20 år, læser til 
industritekniker og er meget glad for, at 
han på sin uddannelse kan kom¬binere 
det boglige med det praktiske. Som 
dengang et 160 meter langt skib skulle 
have monteret en ny skrueaksel for at 
kunne sejle videre. ”Bare akslen alene 
vejede 80 tons og var seks meter lang 
– og den skulle passe med 2/100-dele 
af en millimeter, mens vi satte den ind 
ved hjælp af flydende kvælstof og bolte, 
der blev sat på med ét tons tryk. Det var 
svært, men det var virkelig spændende,” 
fortæller Mikkel Juel Eriksen.

HELE SLAGTERIET 
STOD STILLE
5 robotter på det kæmpestore slagteri 
gik pludselig ned samtidig. Det gav nye 
udfordringer for 17-årige Laura Sixhøj, 
der elsker sin uddannelse som automa-
tiktekniker med EUX. ”Men da alting 
stod stille, fordi robotterne var brudt 
sammen, fik vi rigtig travlt,”
siger Laura Sixhøj. ”Slagterne ville jo i 
gang igen. Jeg hjalp med at balancere 
savrobotten, der skærer grisene midt 
over, og vi fik sammen fikset det hele 
inden fyraften.”

FAKTA OM UDDANNELSEN TIL AUTOMATIKTEKNIKER

Uddannelseslængde: 4 ½ år (inkl. grundforløb)

Næste uddannelsesstart: 8. august 2017

Økonomi: SU og elevløn

Uddannelsessted: Syddansk Erhvervsskole i Odense eller Vejle

Læs mere på sde.dk

VÆR     
DEN BEDSTE 

AUTOMATIKTEKNIKER ER EN HELT NY UDDANNELSE I ODENSE. LØS ALLE DETALJERNE, 
MENS DU TÆNKER STORT, OG DEL OPGAVERNE MED GODE VENNER.
Her kan du bruge dine evner til elektronik, teknik og mekanik, samtidig med at du bevarer et køligt 
overblik. En automatiktekniker skal nemlig alle de ting, der hjælper industriens flow. 
Når en maskine kokser, eller en ny skal udvikles, er det nemlig automatik-
teknikeren, der udbedrer fejl, udtænker og udvikler nye produktions-
anlæg til alt fra sygehuse, fabrikker, kraftværker, skibe og meget mere.

Kort sagt, hvor der er maskiner – er der brug for automatikteknikere. 
Og i fremtiden bliver automatikteknikeren i endnu højere grad 
industrirobottens bedste ven.

Eleverne lærer bl.a. om robotter, styringsteknik, 
PLC, El-pneumatik og pneumatik samt generel el-
lære og sikkerhed som er basis for uddannelsen. 
På uddannelsen bliver eleverne trænet i de helt 
små dele og får gennem det praktiske arbejde det 
store overblik gjort til den bedste løsning, hvor 
der er flere løsninger på samme udfordring. Man 
arbejder meget med projekter i grupper for at 
være så tæt på virkeligheden som muligt, fordi 
tværfagligt samarbejde med kollegerne er en stor 
del af arbejdet som automatiktekniker. 

Med en uddannelse som automatiktekniker i 
bagagen kan de unge læse videre til it- og elek-
tronikteknolog, automationsteknolog, installatør, 
maskinmester, diplomingeniør eller civilingeniør.

Om uddannelsen til

AUTOMATIKTEKNIKER



ODENSE TEKNISKE GYMNASIUM
MUNKEBJERGVEJ 130
5230 ODENSE M OTG.DK

UDFORDRINGER  •  KREATIVITET  •  SAMMENHOLD

   OTG VI SKABER
FREMTIDENS VINDERE

ANVENDT NATURVIDENSKAB
Bioteknologi A • Matematik A
Bioteknologi A • Idræt B

Matematik A • Fysik A
Matematik A • Kemi A
Matematik A • Biologi B

NY ROBOTSTUDIERETNING
Matematik A • Programmering B

KOMMUNIKATION
Kommunikation og IT A • Design B
Kommunikation og IT A • Programmering B
Kommunikation og IT A • Samfundsfag B

TEKNOLOGI
Teknologi A • Matematik A
Teknologi A • Design B

Nyhed

GIV DIN VIDEN 
NYE KRÆFTER
ENDELIG FÅR HTX SIN EGEN ROBOTLINJE! KOM MED, OG LAD OS SAMMEN 
UDFORSKE, HVORDAN MATEMATIK, PROGRAMMERING OG VIRTUELLE KRÆFTER 
KAN FORANDRE FREMTIDEN.

Lad dig rive med af de mange muligheder, kontakterne til robotvirksomhederne i den virkelige verden og 
de engagerede lærere, der er på samme rejse som dig. Vi tænder på videnskaben og udlevelsen, for alting 
bliver sjovere, når man er med til at gøre en forskel.

På Robotlinjen lærer vi om og bruger teknologien. Vi afprøver, undersøger og opsluges af alt dét, der kan lade sig 
gøre. Fagene supplerer hinanden og trives i spændende projekter, som du selv kan være med til at få idéer til. 
Det matematiske bliver fysisk – og omvendt, og du holder det hele i tråd med din programmering. Dén forståelse, 
du får her, vil åbne dine døre for fremtiden.

GIV VERDEN ET STYKKE AF DIG.


