
MENNESKE  
OG COBOT
HÅND I HÅND PÅ  
PRODUKTIONSGULVET

TAL SAMMEN

NY FERIELOV 
– det skal du vide

Arbejdsmiljø er ikke for sjov.  
Det skal der ekstra fokus på i 2019 
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Det går godt i dansk industri. Faktisk 
bedre end i mange år. Vi hoppede 
ind i 2019 med en solid økonomi 
og rekordlav arbejdsløshed. Knap 
3 mio. danskere er på nuværende 
tidspunkt i beskæftigelse. Det går 
også godt i Dansk Metal. Vi indgår 
stadig flere overenskomster, og stadig 
flere medlemmer får en tillids- og 
arbejdsmiljørepræsentant. Det giver 
bedre arbejdsvilkår, bedre sikkerhed 
og bedre hverdag.

Jeg vil se tilbage på 2018 som året, 
hvor vi i Dansk Metal for første gang 
i næsten 25 år fik vendt den negative 
medlemsudvikling. Ved udgangen af 
2018 var der over 300 svende og over 
600 lærlinge flere i Dansk Metal, end 
da året begyndte. Det er for mig det 
allertydeligste bevis på, at der fortsat 
er brug for et stærkt Dansk Metal – og 
at vores tætte samarbejde med både 
medlemmer og tillidsvalgte virker. Dét 
samarbejde skal vi fortsætte fremover.

VI SKAL GØRE GODE 
TIDER BEDRE

2019 er året, hvor vi skal bevise, 
at vi har lært af tidligere tider. Vi 
må ikke læne os tilbage og bilde 
os ind, at de gode tider fortsætter 
af sig selv. Det er i tider som disse, 
at vi må sætte skibe i søen, som 
fremadrettet kan gøre gode tider 
bedre. Derfor bør den kommende 
Folketingsvalgkamp fokusere på, 
hvordan vi styrker rammerne for 
Danmark som produktionsland. 
Så industrien,  der i dag står for 
75 procent af den samlede danske 
vareeksport også fremadrettet er 
rustet til den globale konkurrence.  

Men I kan også gøre en forskel.  
I kan bidrage ved at kræve af  
jeres arbejdsgiver, at de investerer 
i ny teknologi og tager lærlinge. 
En konkurrencedygtig højpro-
duktiv industri er fundamentet for 
en fremtid med en stærk, dansk 
økonomi.

I kan også gøre en forskel i 
stemmeboksen. Både til Folke-
tingsvalget, og til Europa-Parla-
mentsvalget den 26. maj. 

Kun ved at stemme, kan I sikre 
jer indflydelse. 

Med ønske om et godt valgår. 
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DET ER ET 
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FOR DER BLIVER 
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    PODCAST

Industri 4.0
Afsnit 22 af podcastserien Techtopia 
undersøger, hvad Industri 4.0 kommer til  
at betyde for fremtiden.

I programmet bliver der set på de nyeste 
teknologier, fx robotsommerfugle og 
robotarme drevet af trykluft.

 SET PÅ FACEBOOK

Dansk Metal: Politikerne vil have, 
at vi skal blive på arbejdsmar-
kedet i længere tid. Men det 
kræver gode initiativer til mere 
forebyggelse mod skader og 
nedslidning, bedre arbejdsmiljø 
og mere efteruddannelse.

Medelem Henning Brink 
Hansen: Det er utrolig vigtigt, 
at vi får fokus på og italesat 
virkeligheden for mange danske 
lønmodtagere, men hvis det 
virkelig skal batte noget, skal så 
mange som muligt bakke op og 
vise deres utilfredshed. 

TAL

OMTALE

– VI HAR LÆNGE 
ARBEJDET FOR, AT 
OMPRIORITERINGS
BIDRAGET PÅ 
ERHVERVS 
UDDANNELSERNE 
BLEV ANNULLERET. 
AT POLITIKERNE HAR 
LYTTET ER POSITIVT. 
DET SKABER EN TIL
TRÆNGT  STABILITET 
OM ØKONOMIEN.
Kilde: Claus Jensen, forbundsformand i Dansk Metal.
Om aftalen mellem Regeringen, DF, S, SF og R  
om en styrkelse af erhvervsuddannelserne.

 

 DANSK IT 

Godt nyt  
til dig, der  

vil være  
ajour med  

ny viden på  
it-området

Bliv gratis 
medlem af 
DANSK IT.  
Få adgang til bl.a. 

kurser og events 

og tilbud.

mio. kr. fra EU’s Socialfond skal ruste 
ledere og nøglemedarbejdere i små og 
mellemstore virksomheder til den digi-
tale og teknologiske fremtid.
Kilde: Erhvervsstyrelsen.

Kollaborative robotter, også kaldet 
cobots, er kommet ud på gulvet. Her 
skal de arbejde tæt sammen med deres 
menneskekolleger. 

Det kan betale sig at byde dem vel-
kommen med åbne arme. Søren Johan-
sen, robotekspert, Center for Robottek-
nologi, Teknologisk Institut i Odense, 
fortæller, at det typisk er de kolleger, der 
selv melder sig, som går hen og bliver 
fremtidens roboteksperter. 

– Og eksperter kan kræve mere i 
løn på sigt, fordi deres evner inden for 
robotprogrammering- og håndtering 
er værdifulde for virksomhederne, 
siger Søren Johansen. 

Læs om potentialet i cobots. Side 
10-11. 

Mød Robert - den første cobot hos 
den fynske maskinfabrik Grenå Spån-
tagning. Side 6-9.

Er du             til at samarbejde     
med ham her?
Cobots har stort potentiale for at skabe fremtidige 
arbejdspladser og nye spændende arbejdsopgaver.

TEMA /  COBOTS  / LÆS MERE SIDE 06-11 

Find den, 
hvor du hører 
podcast.

Meld dig ind via Dansk Metal 

danskmetal.dk/it

KLAR 

Grenå Spåntagning 
har en cobot i pro-

duktionshallen. Den 
er med til at bevare 

arbejdspladser i den 
lille maskinfabrik. 

Og så giver Robert, 
som de kalder 

robotten, mere tid 
til det spændende 

arbejde.
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TEK NOLOGIER, 
DER KAN 
ÆNDRE BYGGE
BRANCHEN 
I 2019

1.  Droner. Kan 
give overblik 
over en byg-
geplads på få 
minutter.

2.  Selvhelende 
beton, som kan 
reparere sine 
egne  revner.

3.  AR, augmented 
reality. Bril-
ler, der giver 
mulighed for 
at visualisere 
ting oven på 
virkeligheden. 
Fx når man 
planlægger et 
projekt.

 

AMR2019

HAR DU SET

Robotter  
lokker 
produktion 
hjem  
Moderne teknologi er en 
væsentlig faktor for industriens 
konkurrenceevne og er med 
til at bevare og skabe arbejds-
pladser herhjemme. Tre ud af 
fire virksomheder, der flytter 
produktion hjem fra udlandet, 
anvender robotter i produktio-
nen. Det viser en undersøgelse 
blandt tillidsrepræsentanter i 
Dansk Metal.

– Der er ingen tvivl om, at 
væksten i Produktionsdanmark 
hænger sammen med brugen af 
ny teknologi. Danske virksom-
heder er i vid udstrækning med 
helt i front, når det kommer til at 
implementere ny teknologi som 
fx industrirobotter. Og vækst i 
den danske industri betyder en 
styrkelse af dansk økonomi og 
flere beskæftigede, siger Tho-
mas Søby, chef økonom i Dansk 
Metal.

2019 er arbejdsmiljørepræsentanternes år.

Mere end halvdelen af Dansk Metals tillidsrepræsentanter i industrien 
oplever ledelsesudfordringer. 

I en rundspørge til tillidsrepræsentanter i Dansk Metal svarer 50,6 
procent, at deres virksomhed er udfordret af dårlig ledelse. 

Det er en markant stigning siden 2015, hvor tallet var 43,6 procent.
Og det er et problem. For dårlig ledelse kan have konsekvenser som 

fald i ordrer, produktivitet og ansatte.
– Jeg tror, der er god grund til, at man på direktionsgangene kigger 

hinanden i øjnene og taler ærligt om, hvorvidt man bør ændre nogle 
grundlæggende ting i ledelsen. Dårligt ledede virksomheder risikerer, 
at deres medarbejdere flytter til mere attraktive arbejdspladser. Og det 
hjælper vi i øvrigt gerne vores medlemmer med, siger Thomas Søby, 
cheføkonom i Dansk Metal.

DÅRLIG LEDELSE  
I INDUSTRIEN

VIDSTE DU… 

at den første 
industrielle robot 
blev opfundet i 
1950’erne. Uni-
mate, hed robot-
armen, der senere 
blev brugt hos 
General Motors i 
USA. Hos bilfabri-
kanten kunne den 
bl.a. løfte flydende 
metal til trykstøb-
ning.

Siden er der sket en 
kæmpe udvikling 
inden for robot-
ter ikke mindst i 
Danmark, hvor 
Universal Robots i 
2008 solgte deres 
første kollaborative 
robot. 
 


facebook.dk/danskmetal

Følg os.

Kilde: GenieBelt

AMR GØR EN FORSKEL FOR DIG

KARRIERE

AMR arbejder hver dag for at forbedre 
arbejdsmiljøet. Selv om indsatsen er stor, 
kan det knibe med at få tid til arbejdsmil-
jøarbejdet, indflydelse på virksomheder-
nes indkøb og planlægning og den nød-
vendige viden og uddannelse. Det viser 
en større undersøgelse fra LO. 

En anden væsentlig ud fordring er, 
at ledelsen ikke reagerer hurtigt nok, 
når den bliver gjort opmærksom på et 
arbejdsmiljøproblem. 

De fysiske arbejdsmiljøproblemer, der 
fylder mest, er støj, støv, dårligt inde-
klima og fysisk hårdt arbejde. I det psyki-

ske arbejdsmiljø er stor arbejdsmængde 
og tidspres de hyppigste problemer. 
Skarpt efterfulgt af skifteholdsarbejde og 
forskudte arbejdstider. 

I 2019 sættes alle sejl for at skaffe 
arbejdsmiljørepræsentanterne bedre 
arbejdsvilkår. Fagbevægelsens Hoved-
organisation, FH, står bag 
AMR2019.

fho.dk/amr2019

SIDE
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Jeg arbejder for dit arbejdsmiljø
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Cobotten giver virksomhe-
den frihed. Hvis emnerne 
skal rengøres, kan cobotten 
gøre det.  

06 indsigt / cobots
T E K S T  C H R I S T O F F E R  R I C H A R D  M Ø L L E R  F O T O  S I M O N  F A L S

Menneske og robot arbejder sammen
Knap 6.000 industrirobotter står i dag hegnet ind på danske virk-
somheder og arbejder alene. Nu kommer den nyeste generation af 
industrirobotter. De  arbejder direkte sammen med mennesket.  
Kollaborative robotter, som bliver kaldt cobots, er trukket ud  
på gulvet og arbejder tæt sammen med medarbejderne.  

MetalMagasinet ser på det potentiale,  
den nye robottype har, i forhold til at skabe fremtidige  
arbejdspladser og nye spændende opgaver.

• Mød Robert. Den første cobot hos en lille fynsk  
maskinfabrik, Grenå Spåntagning. Side 6-9.

• Søren Johansen, robotekspert, Center for  
Robot teknologi, Teknologisk Institut i Odense,  
skærper blikket på den nye teknologi og  
betydningen for industrien.  
Side 10-11.
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E
n robotarm står midt i en 
produktionshal i Grenå på 
Djursland. Robert, som medar-
bejderne meget passende har 

navngivet den, tager selv emnerne 
fra en plade med dråbeformede 
huller og rækker dem over til CNC-
maskinen. 

Mens den gør sit arbejde med at 
indsætte emner, kan menneske-
kollegerne nå at fylde vand på 
maskinen, save ud til de næste 
emner, stille flere emner klar på 
pladen og gøre værktøjer klar til 
næste produktion. 

– Det hjælper mig især, når vi 
skal lave mange stykker af et emne. 
Jeg synes, det er dødssygt at stå 
og fylde dem i drejemaskinen. Det 
gider jeg ikke, hvis jeg kan være fri, 
siger Jannik Jensen, 19 år og indu-
striteknikerlærling. 

Og Robert hjælper faktisk kol-
legerne af med noget af det mere 
trælse og ensidige arbejde.

– Samtidig giver den nye spæn-
dende muligheder og udfordringer 
i jobbet, siger 62-årige Bent Ander-
sen, maskinarbejder og tillidsre-
præsentant.

– Og så er den skæg at rode med 
og en fed følelse, når man kan se, at 
det man har programmeret virker.

HVIS MAN FÅR EN ROBOT, SÅ  
FÅ FOR GUDS SKYLD FOLK PÅ GULVET 
MED FRA STARTEN. ELLERS BLIVER  
DEN BARE EN SMART LØSNING PÅ 
PAPIRET, UDEN OPBAKNING.
Bent Andersen, maskinarbejder, tillidsrepræsentant.

Grenå Spåntagning har 
en cobot i produktions
hallen. Den er med til at 
bevare arbejds pladser 
i den lille maskin fabrik. 
Og så giver Robert, som 
de kalder cobotten, 
mere tid til det sjove og 
spændende arbejde.

07danskmetal.dk/karrieplan

Kom i gang med uddannelse.
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Bevarer arbejdspladser
Grenå Spåntagning købte for to år 
siden en cobot af modellen UR-10 
fra Universal Robots. Maskinfabrik-
ken har 15 ansatte og er specia-
liseret i aluminiumbearbejdning. 
Cobotten passer perfekt til pro-
duktionen i den lille virksomhed, 
der ofte laver små skræddersyede 
serier til kunder.

– Hvis vi ikke havde fået Robert, 
havde vi nok mistet nogle arbejds-
pladser, som var gået til udlandet 
eller andre steder herhjemme, hvor 
de bruger robotter. Så cobotten er 
med til at sikre, at vi har beholdt 
stillingerne. Og på sigt skaber det 
mere arbejde, fordi vi er blevet 
konkurrencedygtige og kan byde 
ind på mange flere ordrer, siger 
Claus Hyldahl. Virksomhedsejer og 

direktør. Han besluttede i efteråret 
2016, at cobotten skulle ind i pro-
duktionen.

Ejerskab over robotten
I produktionshallen er Jannik 
Jensen og Bent Andersen i fuld 
gang med at eksperimentere med 
indstillingerne. 

Jannik flytter robotarmen, 
og imens styrer Bent en tablet, 
så robotten husker den præcise 
bevægelse, lærlingen er ved at 
indøve. 

Da robotten kom til, var de to 
kolleger hurtige til at melde sig på 
banen. 

– Hvis man får en robot, så få 
for guds skyld folk på gulvet med 
fra starten. For på den måde får 
man ejerskab over robotten. Ellers 

bliver den bare en smart løsning på 
papiret, som der ikke er ordentlig 
opbakning til, siger Bent Andersen. 

Øvelse gør mester
I starten var det ikke problemfrit at 
få robotten til at fungere optimalt. 
Og virksomheden er stadig midt i 
en læringsproces. 

De havde blandt andet udfor-
dringer med robotarmens gribe-
hånd. De emner, som de produ-
cerer til designerlamper, skal være 
helt rene for ikke at skulle kasseres. 
I starten kom robotarmen til at 
klemme en lille spån ind i emnet, 
når den greb fat i den inde i CNC-
maskinen. Det kunne give mærker. 
Derfor 3D-printede de en speciel 
gribehånd, så robotten griber på 
den rigtige måde.

– Vi kan meget nemt gå ind og 
justere på robotten, alt efter hvilket 
emne der skal drejes. Så er det lige-
gyldigt, hvad der kommer af ordrer. 
Og det egner sig rigtig godt til de 
små serier, som vi ofte producerer, 
siger Bent Andersen.

Han var for nylig på et to-dages 
kursus, der præsenterede det grund-
læggende inden for programmering 
af den type robot.

Lys fremtid forude
Direktør Claus Hyldahl er ikke i 
tvivl om, at virksomheden skal have 
flere robotter i fremtiden i takt med 
at medarbejderne lærer dem bedre 
at kende via erfaring og uddan-
nelse.

Spørger man ham, om lønnen 
skal følge med de udvidede kompe-
tencer som robotoperatører, er han 
ikke i tvivl. 

– Dygtige folk vil vi gerne lønne 
mere. Og når vi sparer penge, fordi 
robotterne gør virksomheden mere 
effektiv, vil vi gerne belønne med-
arbejderne.

Bent Andersen og Jannik Jensen 
er også klar til flere robotter i pro-
duktionen.

– Jo mere jeg kan få cobotten til 
at lave, jo mere stolt bliver jeg. Det 
er en sjov proces at være i, siger 
Bent Andersen. 

 NÅR VI SPARER 
PENGE, FORDI 

ROBOTTERNE GØR 
VIRKSOMHEDEN 
MERE EFFEKTIV, 

VIL VI GERNE 
BELØNNE MED-

ARBEJDERNE.
Claus Hyldahl, direktør, Grenå Spåntagning.

08 indsigt / cobots danskmetal.dk/fremtidenerfaglaert

Få  stærke kompetencer.
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– Sammen kan vi nå længere 
og finde ud af nye ting, som 
vi kan gøre med robotten.
Jeg har nogle erfaringer 
i kraft af min alder, mens 
Jannik er  nysgerrig, og 
det falder ham meget let at 
arbejde med robotten, siger 
Bent Andersen.
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Cobot
• Kollaborative robotter, 

samarbejdende robotter 
eller helt kort cobots.

• De er udviklet til at 
ar bejde tæt sammen 
med mennesker i  
produktionen. 

• Modsat de følelsesløse 
og halvblinde robot-
ter, der er spærret inde 
i bure, kan cobots ved 
hjælp af sensorer sanse 
mennesker. De er  
derfor sikre at arbejde 
side om side med. 

• Den typiske cobot   
ligner en menneske- 
arm med led, der kan 
rotere i forskellige  
retninger ligesom skulder  
-,albue- og håndled. 

• Med gribefingre eller  
en sugekop kan cobot-
ten fx samle ting op.

COBOTTERNE  VIL  STÅ 
FOR DE RUTINEPRÆ-
GEDE OG NEDSLIDENDE 
OPGAVER. SÅ FÅR 
MAN MERE TID TIL  
OPGAVER, DER 
KRÆVER MENNESKE-
HJERNE OG FAGLIGE 
KVALIFIKATIONER.
Søren Johansen er robotekspert

10 indsigt / cobots
T E K S T  C H R I S T O F F E R  R I C H A R D  M Ø L L E R  F O T O  S I M O N  F A L S

ROBOTTERNE 
UD AF BURENE
Cobots er den nye type robotter, der arbejder direkte 
sammen med medarbejderne på fabriksgulvet.

opgaver, der kræver menneske-
hjerne og faglige kvalifikationer 
som at betjene flere CNC-maskiner 
og indstille værktøj.

Robotterne rummer nye og 
spændende opgaver for medar-
bejderne, der skal lære at justere 
og programmere cobotten. Det 
foregår typisk på en tablet, som 
husker og gentager de bevægelser, 
man får robotten til at lave. Og 
robotterne er samtidig blevet mere 
intuitive at bruge og programmere. 
Det vil fortsætte i fremtiden. 

– På otte minutter kan du lære 
at få en robot til at flytte en klods 
fra et sted til et andet. Det betyder 
ikke, at du med ét kan løse alt med 
robotter, men lynhurtigt kan du 
lære at få robotten til at gøre en hel 
del, siger Søren Peter Johansen. 

Søren Peter  
Johansen 
Robotekspert.  

Faglig leder, Center 
for Robotteknologi, 
Teknologisk Institut i 
Odense.

Arbejder med at 
udvikle og imple-
mentere nye tek-
nologier til dansk 
erhvervsliv. 

Har været med til at 
rådgive mange dan-
ske virksomheder om 
mulighederne inden 
for brug af kollabora-
tive robotter.

D
anmark placerer sig på en 
international sjetteplads over 
lande i verden med flest 
robotter i industrien. Med den 

nyeste generation af industriro-
botter, kollaborative robotter, eller 
bare cobots, er robotterne rykket 
ud af indhegningen. De samar-
bejder nu side om side med men-
nesker. Og det rummer et kæmpe 
potentiale for medarbejderne.

Søren Peter Johansen er 
robotekspert og faglig leder hos 
Center for Robotteknologi ved 
Teknologisk Institut i Odense. 
Han fortæller, at det typisk er de 
medarbejdere, der selv melder sig, 
som går hen og bliver fremtidens 
roboteksperter. 

– Og eksperter kan kræve mere 
i løn på sigt, fordi deres evner 
inden for robotprogrammering- 
og håndtering er værdifuld for 
virksomhederne, siger Søren Peter 
Johansen. 

Lad cobotten tage sliddet
Roboteksperten slår fast en gang 
for alle, at man ikke skal frygte at 
blive overflødiggjort. Tværtimod 
vil cobotterne stå for de rutine-
prægede og nedslidende opgaver. 
Det kan være skruearbejde eller 
indsætning af emner. 

– Så får man mere tid til de 

danskmetal.dk/fremtidenerfaglaert

Tag en stærk erhvervsuddannelse.

metal /  industr i  /  februar 2019
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Man bliver innovativ
Når cobotten skal implementeres 
på arbejdspladsen, spiller medar-
bejderne en vigtig rolle. For det er 
ofte dem, der bedst kan gennem-
skue, hvor i produktionen man kan 
få glæde af robotter. 

– Ledelsen sidder ofte langt fra 
gulvet. Medarbejderne ved præcis, 
hvor det nedslidende arbejde er, 
og hvor der med fordel kan bruges 
en cobot. Når man først har lært 
robotten at kende, vil man også helt 
automatisk begynde at bruge sine 
innovative evner og tænke over, 
hvor robotter ellers kan bruges.  

Sikrer arbejdspladser 
Brugen af cobots vil også være 
med til at skabe flere arbejdsplad-

ser. Når medarbejderne på grund 
af cobots får mere tid til at betjene 
flere maskiner samtidig, bliver 
virksomhederne mere konkurren-
cedygtige og kan producere mere. 

– Kravler man ind i hjernen på 
ledelsen, handler brug af robot-
ter om at øge produktiviteten. 
Det vil sige producere med lavere 
omkostntinninger, siger Søren 
Peter Johansen.

– Det kan man enten gøre ved 
at flytte produktionen til udlandet 
eller ved at bruge ny teknologi. 
Der er cobots med til at fastholde 
arbejdspladser og skabe flere 
arbejdspladser.

I en rapport anslår konsulent-
bureauet McKinsey, at der netto 
kan skabes omkring 25.000 nye 

DK førende inden for 
robotteknologi
Der bliver anvendt 
stadig flere industri-
robotter i de danske 
virksomheder. 

I 2016 var der 
5.900 operationelle 
industrirobotter i 
Danmark. 

Det er en stigning på 
800 industrirobotter 
siden 2014. 

GODE  
GRUNDE 
TIL AT BYDE COBOTS INDENFOR4

jobs frem mod 2030 på grund af 
automatisering, mens tre ud af 
fire af de virksomheder, der rykker 
produktion tilbage til Danmark fra 
udlandet, har installeret robotter. 

Dansk Metal har et mål om at 
runde 10.000 industrirobotter i 
Danmark i 2020.

– Det er helt unikt, at fagfor-
eningerne i Danmark støtter op 
om, at der skal automatiseres 
mere. Mange andre steder i verden 
er fagforeninger modstandere af 
robotter. Det er med til at handi-
cappe virksomhederne, som bliver 
svagere, hvilket koster arbejdsplad-
ser til deres medlemmer. Og de 
arbejdspladser går til virksomheder 
i lande, som automatiserer i god 
tid. Og det er fx Danmark. 

1  Flere arbejdspladser 
Cobots kan være med til at fastholde 
arbejdspladser, fordi produktionen bliver 
mere effektiv og gør virksom heden mere 
konkurrencedygtig og produktiv. I takt 
med, at der kommer flere robotter, vil 
der samtidig opstå nye arbejdspladser på 
virksomheder, som udvikler robotter.

2  Mindre ned- 
slidende arbejde 
Cobots tager sig  
af gentagende  
og  nedslidende 
arbejdsopgaver  
som fx at indsætte 
emner.

3  Nye spændende  
arbejdsopgaver 
Cobots betyder, at medarbej-
derne skal bruge mindre tid på 
rutineprægede arbejdsopgaver. 
Samtidig vil de give nye typer 
opgaver, fx programmering og 
styring af robotterne.

4  Højere løn 
Når medarbejderne 
udvikler kompetencer 
inden for programme-
ring og styring af robot-
ter, kan det bruges som 
incitament til at lade  
lønnen stige.



SKAL DER SKE  
NOGET NYT?
Metal KarrierePlan er for dig,  
der fx ønsker mere spændende  
opgaver på jobbet, nyt arbejde 
eller måske højere løn.

Bestil din plan nu på  
danskmetal.dk/karriereplan

Jeg bøvler  
meget med min ryg,  

så jeg vil gerne  
læse videre
Jens, 29 år

Jeg vil gerne  
have tig- og mag- 
svejsecertifikater

Ivan, 50 år
Jeg er på  

udkig efter et kursus  
i it-netværk
Ole, 53 år

235x297 KarrierePlan.indd   1 14/12/2018   08.21



Hvad gik din svendeprøve ud på?
Den bestod af to prøver. En systematisk fejl-

søgning på en skibsradio, hvor der blev lagt vægt på 
fejlfindingsprocessen og systemforståelse. Og et selv-
valgt projekt, hvor jeg udviklede nyt testudstyr til en 
togcomputer. Jeg har brugt seks måneder på projektet. 
Jeg vidste, at gik jeg i gang tidligt, så kunne jeg levere 
noget rigtig godt til eksamen. 

Hvad var det for et projekt?
I DSB Vedligehold bygger vi selv meget af vores 

testudstyr, så det valgte jeg også at gøre. Mit testud-
styr skulle vise togets trækkraft via en eprom med 
256 adresser, som alle skulle testes. Et tog kører, når 
lokomotivføreren trykker på køre/bremse-kontrollen, 
som er et håndtag. Togets hastighed øges, jo mere han 
trykker fremad. På et 7-segment display kan føreren 
se, hvilket ’gear’, toget er i. Et 7-segment er syv dioder, 
der kan vise alle tal fra 0-9. Men, hvis der fx ikke sker 

UDVIKLER TESTUDSTYR  
TIL KOMPONENT PÅ TOGET 
Jakob Sørensens testudstyr tester en eprom med 256 adresser, 
som viser togets trækkraft i førerrummet via et 7segment display. 

JAKOB SØRENSEN,  
31 ÅR

Uddannelse 
Elektronik
fagtekniker

Udlært 
Juli 2018 

Praktiksted
DSB Vedligehold, 

ElTeknik

noget på skærmen, når han trækker i håndtaget, er der 
fejl i systemet. Mit testudstyr tester og kontrollerer, at 
output, vist i 7-segment displayet, stemmer overens 
med inputtet fra togcomputeren, som er koblet til 
køre/bremse-kontrollen. Testudstyret spytter også en 
tekstfil ud, som viser præcis, hvor fejlen på eprommen 
er. Det er fedt. For tidligere skulle vi manuelt teste alle 
256 mulige bit-kombinationer én for én. 

Hvad består testudstyret af? 
Der er en mikroprocessor, som jeg har program-

meret i C++. Der er også et PCB print. Først byggede 
jeg en prototype, og bagefter designede jeg en endelig 
version i KiCad, som er et designprogram inden for 
PCB design. Begge printplader virker. Men den seneste 
version er pænere. Med den computerdesignede print-
plade slipper man også for fuglereden af ledninger, 
fordi der er indbygget printbaner, der fungerer som 
ledninger, fordi de har god elektrisk ledeevne. 

13
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svendeprøven / elektronikfagtekniker

metal /  industr i  /  februar 2019

Styremodulet 
konverterer data fra 
togcomputeren om 
til en binær kode, 
der kan aflæses 
i 7-segment dis-
playet. Testudstyret 
tester i grove træk 
alle 256 bit-kom-
binationer og kon-
trollerer, at output 
stemmer overens 
med input. 

13



14

Brug din AMR
Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø  
er afgørende for, om vi trives på arbejdet. 
Arbejdsmiljørepræsentanten, AMR,  
gør en forskel her – brug din AMR.

AMRAMR
APV

#
ARGH!!!

NEJ!!

Jeg arbejder for dit 

arbejdsmiljø

       

     

Er du trist, slidt, har 
smerter eller stress-
symptomer? Så tag  
fat i AMR. Korrekt indeklima. 

Overholdelse af 
grænser for støj, træk, 

damp etc.

Løsning af samarbejds-
problemer.

Hjælp mod  
chikane.

Korrekt  
behandling  
af kemiske  
produkter.

Skriver problemer  
ind i Arbejdsplads-
vurderingen.

14 arbejdsmiljø / AMR 2019
T E K S T  C H R I S T O F F E R  R I C H A R D  M Ø L L E R  I L L U S T R A T I O N  M I C H A E L  W E R G E

metal /  industr i  /  februar 2019



AMRAMR
APV

#
ARGH!!!

NEJ!!

Jeg arbejder for dit 

arbejdsmiljø

       

     

Sikrer rette hensyn ved 
flytning, nyindkøb og 

omorganisering.

Hjælp til korrekt  
sikkerheds- og  
hjælpeudstyr.

Samarbejder  
med tillids repræ   -

sentanten.

Dialog med  
ledelse og  

opfølgning.

Anmeld:  
 arbejdsskader,   ulykker 
og nærved ulykker. AMR 
arbejder for  forbyggelse.

Hjælp til rette  
ergonomi.

Hjælp mod mobning.

15
AMR 2019

Hele 2019 er af Fagbevægelsens 
 Hovedorganisation (FH) udråbt til at være 

arbejdsmiljørepræsentanternes år. Kampagnen  sætter 
ekstra fokus på arbejdsmiljørepræsentantens rolle og 

vilkår. Forud for kampagnen blev der lavet en stor spørge-
skema undersøgelse blandt arbejdsmiljørepræsentanterne i 

LO. Undersøgelsen viste, at en stor udfordring på tværs af fag og 
brancher er ledelser, som ikke vil løse problemerne – eller som 

ikke reagerer hurtigt nok. Der er også store problemer med at få tid 
til arbejdsmiljøarbejdet, indflydelse på virksomhedernes indkøb og 
planlægning og med at få den nødvendige viden og uddannelse.

Arbejdsmiljørepræsentanterne har en stor og vigtig rolle,  
når det gælder arbejdet med at sikre et godt og sundt 

 arbejdsmiljø for kollegerne. Derfor ser Dansk Metal frem til,  
at der i hele 2019 vil blive sat fokus på netop  

arbejdsmiljørepræsentanten.

  
fho.dk/amr2019
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MANDEN  
MED SEDLEN

arbejdsmiljø / AMR 2019

Arne Jensen er den første arbejdsmiljø
repræsentant på sin arbejdsplads.  

På et halvt år er sikkerheden blevet  
bedre, og chefen er glad for  
sparring om arbejdsmiljøet.

A
rne Jensen har altid en  seddel 
liggende. Hvis han får en idé, 
trækker han den frem og skri-
ver ned. Når han taler med kol-

legerne på fabrikken,  kommer sedlen 
også frem. Så husker han det hele. 

Arne Jensen holder altid et vågent 
øje med, om arbejdet kan gøres mere 
sikkert eller mindre slidsomt. Sådan 
er livet som arbejdsmiljørepræsen-
tant i  aluminiumsvirksomheden Alu 
Plus, i Vejle. 

– Jeg er ikke én, der sætter sig 
ned og tænker det hele igennem på 
én gang. Jeg skriver ned løbende, når 
jeg får en idé. Så har jeg noget at tage 
med til næste møde med ledelsen. 
Og jeg ved, hvad jeg skal huske at 
følge op på, siger Arne Jensen, 57 år.

– Min plan er ganske enkelt, at 
jeg går rundt og spørger folk: Er der 
noget, der ikke helt fungerer, eller 
vi har glemt at tænke på? Så tager 
jeg det med mig og forsøger at gøre 
noget ved det.

Mange forbedringer på kort tid
Alu Plus laver alt i aluminium. Den 
ene dag er det støjværn til motorve-
jen, næste dag er det dele til møbel-
stel. Det betyder, at der er alverdens 
maskiner på fabrikken. Nogle er 
farlige, andre larmer. Og det skal der 
være styr på, siger Arne Jensen.

161616
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Arbejdsmiljø  
er en faglig sag
Husk: Som arbejds- 
miljø repræsentant kan 
du få hjælp til sager i 
Dansk Metal.

Problemer med  
arbejdsmiljøet  
kan være kørt  
helt fast, og så  
kan det være  
nødvendigt  
at bruge det fag- 
retlige system med  
faglig voldgift og Arbejdsretten. 
Det gælder alle slags arbejds-
miljøproblemer. 

Måske er der en chikanesag, som 
skal løses, eller måske får du ikke 
den tid til at være arbejdsmiljøre-
præsentant, som du har brug for. 
Man skal altid først forsøge at 
løse det lokalt. Hvis ikke arbejds-
miljørepræsentanten lykkes med 
at finde en løsning sammen med 
ledelsen, skal tillidsmanden tage 
sagen op. Hvis det heller ikke 
lykkes, må sagen gå videre til den 
lokale Metalafdeling, som sender 
den ind til forbundet. Der vil så 
komme mæglere fra både Metal 
og en arbejdsgiverorganisation 
ud for at hjælpe med at løse 
konflikten. 

Det er vigtigt, at man laver et 
grundigt referat. Referatet skal 
tydeligt vise, hvad I er uenige 
om, og det skal laves sammen 
med ledelsen. Det gør det lettere 
at håndtere konflikten senere.

Få flere råd til at forbedre dit 
arbejdsmiljø gennem det fag-
retlige system i pjecen ”Arbejds-
miljø – en fagligsag”.

danskmetal.dk/ 
Arbejdsmiljoe/pjecer

– Der mangler udsugning på 
en af maskinerne. Det er vi ved 
at få ordnet. Og i pakkeriet har de 
brug for nyt løftegrej. Vi har noget i 
forvejen, der ikke kan løfte nok kilo. 
Det har min leder nu indhentet 
tilbud på. Det er sat i gang, og det 
kommer til at ske.

Arne Jensen har været arbejds-
miljørepræsentant for sine 18 
kolleger i et halvt år, og han er 
virksomhedens første. Der er kom-
met mange forbedringer på den tid, 
synes han. Men der er flere planer. 
Lige for tiden arbejder Arne  Jensen 
for, at alle ansatte bliver certificeret 
til at køre gaffeltruck. 

– Det skal være i orden. Hvis der 
sker noget, fordi de ikke kan styre 
trucken, så sker der ulykker. Vi har 
også talt om, at der mangler spejle 
på vores trucks, så man lettere kan 
se og ikke køre nogen ned.

Tal sammen
Der er fællesmøde på Alu Plus hver 
mandag klokken ni. Det er blevet et 
fast indslag, at Arne Jensen en gang 
om måneden taler om, hvad der er 
på vej af nye tiltag. Bagefter sætter 
han også en seddel op, så folk kan 
læse om det i ro og mag.

Arbejdspladsen bliver mere sikker 
og sund at være på, når der er en, 
som er dedikeret til at holde styr på 
arbejdsmiljøet, mener Arne Jensen. 

JEG KAN FORSTÅ PÅ VORES LEDER, 
AT DET GØR DET LETTERE AT 
DRIVE VIRKSOMHEDEN MED EN 
ARBEJDS  MILJØ REPRÆSENTANT.
Arne Jensen, AMR, Alu Plus.

Dorte 
 Pedersen,  
arbejds-
miljø- 
 kon su lent, 
Dansk 

Metal. 

– Sikkerhed og arbejdsmiljø har 
været noget, man snakkede meget 
om før, men der skete ikke rigtig 
noget. Der har været travlt og ikke 
nogen til at tage sig af lige præcis 
det, og så kommer arbejdet nogle 
gange før sikkerheden. 

Det har været en god oplevelse 
at blive arbejdsmiljørepræsentant.  

– Jeg kan forstå på vores leder, 
at det gør det lettere at drive virk-
somheden med en arbejdsmiljøre-
præsentant. Jeg ved i hvert fald, at 
han er glad for at have fået en tale 
med om det, der skal klares. Og når 
vi samarbejder, sker der også noget.

– Jeg har fået positiv feedback 
hele vejen. Der er god vilje fra ledel-
sen og det er virkelig et stort plus.

Arne Jensen stillede op som 
AMR, fordi han synes, det er en 
form for pligt at være med til at 
skabe et godt arbejdsmiljø.  

– Jeg vidste, at det er svært at få 
de her pladser besat. Så tænkte jeg: 
Jeg må tage min tørn, jeg stiller sgu 
op. Og jeg har ikke fortrudt.

Arne Jensen har en opfordring 
til andre, der har udfordringer med 
arbejdsmiljøet.

– Du skal altid gå til din AMR, 
hvis du har et problem. Man må 
ikke gå og gemme på det, uanset 
hvad det er. 

Du kan altid ringe til Dansk Metal 
med spørgsmål  om alt fra støv 
til ergonomi og hviletider.

Tlf: 3363 2000

fho.dk/amr2019

Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, har  
gjort 2019 til arbejdsmiljørepræsentanternes år. 
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D
et var en uvant situation, 
Jørgen Clausen stod i, da 
hans arbejdsplads Cubic-
Stanfo, Helsingør, i januar 
2018 meddelte, at man ville 

stoppe produktionen og afskedige 
samtlige medarbejdere. 

Indtil da havde Jørgen Clausen 
uafbrudt arbejdet på fabrik. Først 
18 år hos Siemens Turbomachi-
nery Equipment. Her lavede han 
støjkapper til forskellige kompres-
sorer til spildevandsanlæg. Så 10 

Jobpraktik fk  
Jørgen Clausen,  
51 år, tilbage i job. år hos Cubic-Stanfo, hvor han 

bukkede rustfri kasser til bl.a. 
medicinalindustrien. Nu var han 
for første gang i 29 år ledig.

– Jeg var målløs og ærgerlig. 
Og jeg kunne først ikke finde ud 
af, hvad jeg skulle gøre. Med alde-
ren kommer man til at tænke over, 
om man overhovedet kan bruges, 
siger Jørgen Clausen, der er udlært 
blikkenslager.

Han synes selv, han var nået en 
alder, hvor han ikke længere ville 

være på aften- eller nathold på 
fabrik og ville gerne prøve noget 
helt andet. Vejen til et nyt job blev 
gennem Metal A-kasse.

En ny verden
Jobsøgningsforløbet var en helt ny 
verden for Jørgen Clausen, hvor 
han igen skulle lære at lave ansøg-
ninger og skrive cv. 

For at komme i gang deltog 
han i flere af a-kassens workshops 
og temadage bl.a. ’I job igen +50’, 

JØRGEN  
ER TILBAGE 

Det var en omvæltning for Jørgen 
Clausen, da han for første gang i 29 

år blev ledig. Virksomhedspraktik 
blev springbræt til nyt job som 

ejendomsadministrator.

18 karriere / jobpraktik
T E K S T  C H R I S T O F F E R  R I C H A R D  M Ø L L E R  F O T O  S I M O N  F A L S
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danskmetal.dk/jobservice

Se og søg ledige job  
og vedligehold dit CV.

shoppingcentre. Det gik så godt, at 
han fik en fastansættelse, da prak-
tikken udløb. I dag arbejder han 
som ejendomsadministrator i Hel-
lerup Hus Kontorhus og Waterfront 
Shoppingcenter i Hellerup.

Større frihed
I sit nye job har Jørgen Clausen 
fundet fornyet arbejdsglæde. 
Sammenholdet med kollegerne 
fra fabrikken er erstattet af den 
daglige kontakt til lejere og større 

arbejdsfrihed. Og det sætter han 
stor pris på. 

– Arbejdet på en fabrik kan være 
meget struktureret. I mit nye job 
ved jeg aldrig, hvad dagen bringer, 
og jeg har større frihed til selv at 
vælge, i hvilken rækkefølge jeg vil 
løse mine opgaver. Jeg er glad, når 
jeg kører til arbejde. Og har en god 
fornemmelse, når jeg kører hjem, 
siger Jørgen Clausen. 

danskmetal.dk/booking 

Tilmeld dig kurser og  
workshop i Metal Akasse.

som er et tilbud fra Metal A-kasse til 
ledige medlemmer over 50 år. Her 
fik Jørgen Clausen øjnene op for 
mulighederne for at komme i virk-
somhedspraktik hos Newsec Datea.

– Det lød som en rigtig god 
mulighed. I bedst fald ville jeg få et 
job. Hvis ikke, ville jeg stadig have 
noget godt at skrive på mit cv, siger 
Jørgen Clausen.

Han kom i en måneds jobpraktik 
hos Newsec Datea, der udlejer og 
administrerer kontorbygninger og 

I MIT NYE JOB HAR JEG STØRRE FRIHED TIL SELV AT VÆLGE,  
I HVILKEN RÆKKEFØLGE JEG VIL LØSE MINE OPGAVER. 
Jørgen Clausen, ejendomsadministrator.

Fordele  
ved jobpraktik

• Du kan finde ud af,  
om jobbet er noget for dig.

• Der kan være mulighed  
for fastansættelse bagefter.

• Du får erfaring, som du  
kan skrive på  dit cv.

Metal A-kasse  
– vejen til nyt job 
• Da Jørgen Clausen, 51 år,  

blev ledig for første gang i 
29 år, skulle han lære at lave 
ansøgninger og skrive cv. 

• For at komme i gang del-
tog han i flere af a-kassens 
 workshops.

• Den skræddersyede indsats I 
job igen +50, er et tilbud fra 
Metal A-kasse til ledige med-
lemmer over 50 år. Her fik 
Jørgen Clausen øjnene op for 
mulighederne for at komme i 
virksomhedspraktik.  
danskmetal.dk/a-kasse

Snus til et job 
Virksomhedspraktik kan 
være et godt springbræt 
på vejen til at komme i job 
igen. Newsec Datea har 
de seneste år haft 15 i job-
praktik, hvor blandt andet 
Jørgen Clausen er blevet 
fastansat efter praktik-
perioden.

- Virksomhedspraktik  
er en god mulighed for 
ledige til at snuse til et job. 
Og her i vores stillinger er 
det kun en fordel, at man 
er nået en moden alder. 
Når vi ansætter én som 
Jørgen, ved vi, at vi får en 
stabil arbejdskraft, som 
man kan regne med, siger 
Claus Christoffersen, der 
er driftsleder hos Newsec 
Datea.

Han har flere gange været 
med på temadag i Metal 
A-kasse, for at fortælle 
om mulighederne for at 
komme i jobpraktik på 
Newsec Datea.
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NYT  
 JOB  
PÅ EN  
UGE

Ledig for første gang i 34 
år. Det var et chok 
for Holger Stege. Med  
hjælp fra Metal Nord
sjælland kom han i nyt 
job på en uge.

danskmetal.dk/lyncv 

Fra job til job med LynCV. 

karriere / fra job til job

Metal Jobservice
Der findes knap 300.000 
virksomheder i Danmark, 
så det er et stort arbejde 
at finde frem til de mest 
interessante for dig. Dansk 
Metal hjælper dig på vej. 

•  I Metal JobService kan du 
se og søge ledige job fra 
alle danske hjemmesider og 
jobdatabaser. 

•  Mange virksomheder tager 
fat i Metal, når de mangler 
medarbejdere. Din afdeling 
kontakter dig, hvis en virk-
somhed har brug for dine 
kompetencer. 

•  Kontakt din lokalafdeling, 
der kender virksomhederne 
i  området og derfor ved, 
hvor der er jobåbninger.  

danskmetal.dk/jobservice

ww

Holger Stege blev indkaldt til sam-
tale i O.L. Seals. Allerede tre timer 
efter ringede virksomheden og 
spurgte, hvornår han kunne starte.

– Jeg blev rigtig glad. Det endte 
med, at jeg ikke for alvor skulle gå 
arbejdsløs. Jeg nåede ikke engang at 
få understøttelse, før jeg fik nyt job. 

Hjælp når det gælder
Når Holger Stege tænker tilbage på 
hele forløbet, er han meget glad for 
den hjælp, han fik fra afdelingen, 
Metal Nordsjælland.

– De var gode til at hjælpe. Nor-
malt kommer jeg ikke i afdelingen, 
så det er fedt at vide, at der er 
hjælp at hente, når det gælder. 

– Metal har hjulpet mig igen-
nem hurtigt og godt, siger Holger 
Stege, som er glad for sit nye 
arbejde, hvor han arbejder med 
CNC- maskiner, som drejer rør til 
hydrauliske tætninger og paknin-
ger. Hele jobskiftet har været en 
god oplevelse.

– Alle på min nye arbejdsplads 
var meget imødekommende, og 
det var en rar modtagelse. Jeg er 
glad for at være kommet derhen, 
siger Holger Stege. 

D
et var en uvant situation, 
 Holger Stege på 61 år stod i, 
da han i marts 2018 måtte 
samle sine ting og forlade sin 

arbejdsplads efter næsten 34 års 
ansættelse.

– Det kom som et chok. Jeg 
havde regnet med at skulle have 
mine sidste seks arbejdsår hos dem. 
Det var en god arbejdsplads, så det 
var ikke sjovt, siger Holger Stege.

Han havde ondt i maven, da han 
gik ud ad hovedindgangen for sid-
ste gang. For hvad skulle der nu ske, 
tænkte Holger Stege.  

Cv og nyt job
En ting der skulle ske, var at lægge 
vejen forbi den lokale Metalaf-
deling. Det anbefalede Holgers 
tillidsrepræsentant ham efter fyrin-
gen. Holger mødte op, meldte sig 
arbejdsløs og fik lavet et CV.

– Jeg har aldrig prøvet at skulle 
melde mig arbejdsløs og udfylde 
alle de papirer. Det var helt nyt.

På mødet med afdelingen blev 
han gjort opmærksom på, at O.L. 
Seals søgte folk som ham. Afdelin-
gen hjalp ham med ansøgningen, 
og den blev sendt til virksomheden. 
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Camilla Jensen dyrker gammelt guld smede håndværk. 
Og så er hun en af de bedste i Norden.

CAMILLA 
PUSTER LIV I 

TRADITIONELT 
HÅNDVÆRK

I 
Otterup Guldsmedie uden for 
Odense er der liv i de gamle 
apparater. Valsemaskinen er 
med håndsving. Der bliver filet 

og savet uden brug af maskiner. 
Og i stedet for en moderne lodde-
pistol, sidder Camilla Jensen og 
puster i en slange koblet til en 
gasbrænder for at få ilden til at 
flamme på den helt rigtige måde, 
når hun opvarmer guld for at lod de 
en tingest på.

– Det er ikke rart at puste, 
hvis man er forkølet, griner den 
27-årige guldsmed.

Under lodningen skal hun have 
en fintfølende fornemmelse for, 
hvor hårdt hun skal blæse. Ellers 
kan guldet blive for varmt og ændre 
form, og i værste fald kan det hele 
ende med at klaske sammen. 

22 profilen / guldsmed
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Koldinghus.dk

Koldinghus har til 17. marts udstilling med 100 værker i sølv.  
Gratis adgang for medlemmer af Dansk Metal.

Camilla Jensen smelter 14 
karat guld ved at opvarme det 
til omkring 1.000 grader. Det 
smeltede guld støber hun til en 
kompakt firkant, som bagefter 
kan valses til fx guldtråd.

I guldsmedjen i Otterup 
arbejder Camilla Jensen efter 
de gode, gamle håndværks-
metoder. Her er hun i gang 
med at opvarme to halve 
hjerter af sølv, som hun lodder 
sammen til ét smykke.

Englen er et af de nyeste unika-
smykker, som Camilla Jensen 
har fundet på i samarbejde med 
sin chef og gamle læremester 
Søren Jørgensen. Smykket 
består af en australsk opal som 
englens krop, en diamant som 
hoved og små rillede guldvinger.

smykker, der er lavet i hånden på 
traditionel vis.

– Mange vil gerne have noget, 
som naboen ikke også render 
rundt med. De gider ikke katalog-
varer, der er produceret i massevis, 
siger Camilla Jensen. 

I butikken består knap halv delen 
af arbejdet af unikasmykker, mens 
resten er reparationer og tilpasnin-
ger af gamle smykker. Butikken får 
ofte bestillinger på unikaprodukter 
i forbindelse med, at folk fejrer en 
særlig begivenhed eller har arvet 
nogle gamle guldsmykker.

En af de bedste i Norden
Det kræver talent og viljestyrke at 
være i guldsmedefaget. 

Kun en lille håndfuld personer 
bliver hvert år optaget på uddan-

CAMILLA  
AAGAARD JENSEN, 

27 ÅR

Uddannelse
Guldsmed

Stilling
Guldsmed  

hos Otterup 
Guldsmedie

Det bliver kun uddannet en lille 
håndfuld guldsmede hvert år.

For at starte på uddannelsen skal 
man have aftale om en læreplads 
eller en kvoteplads. 

Da Camilla Jensen startede sin 
uddannelse, havde hun ikke en 
aftale om en læreplads. Da hun 
stadig ikke havde en aftale efter 
grundforløbet, tog hun i mellem-
tiden en 2-årig uddannelse som 
salgsassistent, inden hun endelig 
fik en læreplads som guldsmed.

Hoved og hænder  
skal hænge sammen 
- For at få en læreplads skal man 
have mod til at vise, at man duer 
til noget. Jeg skulle fx tegne nogle 
tegninger, så min læremester 
kunne se, om mit hoved hang 
ordentligt sammen med mine 
hænder, siger Camilla Jensen.

Under sin uddannelse var hun 
i lære to forskellige steder. Hos 
den gamle mestersvend på Georg 
Jensens  Sølvsmedeværksted, Per 
Maegaard, og i guldsmedjen i 
Otterup.

ug.dk   
iu.dk/ uddannelser/ 
erhvervsuddannelser

Kombinationen af at skulle være 
skarp med både sine hænder og sit 
hoved på samme tid, er det, som 
den unge guldsmed elsker ved sit 
fag. Det bedste hun ved er at få fri 
leg til at kreere nye unikasmykker 
fra bunden.

– Til unikaer kan jeg virkelig 
slippe min kreativitet løs. Det er 
en fantastisk følelse at starte med 
noget råt metal, som ender med at 
blive til noget smukt og unikt, som 
samtidig ofte har stor betydning 
for kunden, siger Camilla Jensen.

Efterspørger unikaer
Det er ikke for kun for sjov, at guld-
smeden i Otterup stadig holder fast 
i de gamle håndværks traditioner. 
For i butikken oplever de en 
stigende efterspørgsel på unika-

nelsen. Fokus, tålmodighed og 
omhyggelighed er derfor nøgleord, 
når Camilla Jensen sidder og pusler 
med de ofte bittesmå  genstande. 

– Man skal blive ved med at 
kæmpe og have viljestyrke, hvis 
man vil blive en dygtig guldsmed. 
Du kan ikke springe over, hvor 
gærdet er lavest, for det vil kunne 
ses på det færdige resultat, siger 
Camilla Jensen.

Selv har hun brugt timevis på at 
vedligeholde og udvikle sine evner. 
Og det har tydeligvis kunne betale 
sig. Camilla Jensen fik nemlig 
topkarakterer til sin svendeprøve 
og en andenplads ved DM i guld-
smedearbejde i 2017. Og samme år 
landede hun også en tredjeplads 
ved Det  Nordiske Mesterskab i 
guld smedehåndværk. 

nåleøjet
GULD-
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UDSYN  
På Sydsjæl
land i Gissel
feld Klosters 
Skove er Camp 
Adventure ved 
at opføre et 
udsigtstårn, 
der skal sno 
sig 45 meter 
op i luften, helt 
derop hvor 
man får udsyn 
ud over skoven 
og en pæn del 
af Sydsjælland. 
Tårnets ydre 
konstruktion 
består af 54 
emner på 15 
meter, der i 
gennemsnit 
vejer 5 tons, 
og der bliver i 
alt brugt 579 
tons stål til 
projektet.

25
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TON  
– Til det her projekt 
har vi taget alt vores 
normale værktøj, og 
så har vi gjort det tre 
gange så stort. Det er 
5 tons tunge emner, 
og de er 15 meter 
lange, så der skal 
virkelig nogle kræfter 
til, siger Christian 
Simonsgård, monta
geformand.

STJERNER  
– Man kan ikke andet 
end at blive glad i 
låget, når man arbej
der i en skov. Der er 
et helt utroligt dyreliv, 
og når man møder 
ind, er der stjerne
himmel, siger  
Christian Simonsgård, 
montageformand.

PRÆSTATION  
– Jeg er stolt over at 
være med. Vi er en 
skare på blot 2025 
mand, der er været  
med til at banke det  
her op. Det er vildt 
spændende og man  
er nødt til at tænke 
kreativt hver dag, fordi 
konstruktionen er så 
kompleks, siger Lars 
Duus, smed på byg
geriet.

26 øjeblikket / over skoven
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FRA OVEN
Vinden suser igennem de gule 
og røde trætoppe, der svajer en 
smule. På et firkantet afstivertårn 
står tre smede og en kranfører. 
Over dem hænger et 5 tons 
modul, som langsomt bliver 
sænket ned og sat fast. Præci
sion er nøgleordet. I et stykke tid 
kæmper de med at få fjernet en 
fejlmargin på størrelse med en 
25øre.

– Hvis du synes, at udsigten er 
god nu, så vent til de sidste 15 
meter kommer på, siger Christian 
Simonsgård, klejnsmed og mon
tageformand på byggeriet.
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VINTEREN 
– Vi gør, hvad vi kan for 
at holde os varme, men 
man kan godt mærke, 
at vinteren er kommet. 
Træerne har mistet deres 
blade, og tårnet er så 
højt nu, at vi ikke har 
noget læ. Vi er vant til at 
arbejde i koldt vejr, og 
når solen titter frem, så 
er det skønt. Vi krydser 
bare fingre for, at vi 
ikke får sne, for det vil 
besværliggøre alt, siger 
Christian Simonsgård.

UDFORDRING 
Når man arbejder i 45 
meters højde kommer 
alting til at tage 34 
gange så lang tid. Liften 
skal højere op. Kranen 
skal være større. Og, 
hele tårnets øvre del 
krænger ud af, så de 
dele vil allerhelst bare 
falde til jorden. 

28 øjeblikket / over skoven
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HOLDET 
– Vi kender hinanden 
og samarbejdsparterne 
så godt, og det er alt
afgørende i sådan et 
projekt her. Man kan 
sammenligne det med 
et fodboldhold. Tager 
du fem spillere og skifter 
ud, så spiller holdet ikke 
sammen længere, siger 
Christian Simonsgård. 
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Per Nielsen  
og Knud  
Larsen fik  
i 1986 ny  
makker  
på jobbet.  
Det var en  
højtek- 
nologisk  
svejse- 
robot. På  
det tidspunkt 
 var det Nordeuropas største 
robot.

– Vi skal tage imod teknologien, 
sætte os ind i den og være med 
til at styre den på arbejdspladsen, 
sagde Per Nielsen dengang i 1986 
til den udsendte journalist fra 
MetalMagasinet.  
Magasinet Metal 5/6 1986.

Der var konfetti, klapsal-
ver og kæmpestore smil 
hos kolleger, forældre og 
manden i midten, Jabbar 
Hassan, da prisen som 
Årets Mekanikerlærling blev 
uddelt den 8. januar 2019.

23-årige Jabbar Hassan 
fik overrakt prisen af racer-
kører Nicolai Sylvest ved 
en surprise på sin arbejds-
plads, Mercedes-Benz CPH 
| København S.

– Det hele stoppede lige 
et øjeblik. Så fik jeg flash-
back af alle de gode tider, 
der har været på værkste-
det. Tak til mine kolleger og 
til min chef, sagde Jabbar 
Hassan efter kåringen.

Jabbar Hassan blev ind-
stillet til prisen af tillids- og 
arbejdsmiljørepræsentan-
ten på vegne af alle kolle-
gerne. Han vandt, fordi han 
er ekstraordinært god til sit 

arbejde, og fordi han spre-
der smil på værkstedet.

Med titlen som Årets 
Mekanikerlærling 2019 vin-
der Jabbar Hassan også en 
weekend som mekaniker 
for et internationalt hold 
ved et motorløb i Europa. 

Dansk Metal og Dansk 
Automobil Sports Union 
(DASU), står bag Årets 
Mekanikerlærling. Prisen er 
blevet uddelt siden 2010.

Løn 
Medlemskontakt i Dansk Metal har i efteråret 
talt med mange medlemmer om lønniveau i 
forbindelse med jobskifte. 
  – Medlemmerne ringer og spørger til hvilken 
løn, de kan gå efter, men også mere generelle 
spørgsmål om, hvordan de forhandler. 
  Vi oplyser dem om, at de skal kontakte deres 
lokale afdeling for at få besked om lønniveauet 
lokalt.
  Vi opfordrer også til at medlemmerne 
indberetter deres egen løn til lokalafdelingerne, 
så statistikkerne afspejler virkeligheden, siger 
Aase Nielsen, Medlemskontakt.

danskmetal.dk/findSvar
danskmetal.dk/kontakt

Medlemskontakt: 
Telefon 3363 2000 mandag til torsdag kl. 13-17. 

FRA ARKIVET DET TALER VI OM

TAK  
TIL MINE KOLLEGER

Ret din data
Dansk Metal vil gerne infor-
mere dig om det sidste nye in-
denfor dit fag og de medlems-
fordele, dit medlemskab giver 
dig. Det kan vi kun, hvis vi har 
din korrekte email-adresse, dit 
mobilnummer og kender din 
stilling.

Tjek dine data her:
danskmetal.dk/minedata

!
Kom på 
ungdoms-
kursus
Tag på et af vores fede kurser 
for lærlinge. Du får stærkt 
netværk, god mad og viden, 
som du kan bruge privat og på 
jobbet. I 2019 kan du fx vælge 
at tage et kursus i projektle-
delse eller iværksætteri. Du 
kan også lære at blive en stærk 
forhandler eller blive klogere 
på kost og træning. 

danskmetal.dk/
ungdomskurser
 

Katja Birch, smedelærling, 
fortæller om projektleder-
kurset: facebook.com/ 
metal.ungdom

Jabbar Hassan var overrasket og taknemmelig, da han blev 
kåret til Årets Mekanikerlærling 2019.

Hej.
Er du smed?  
It-supporter?  
Mekaniker?
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 Følg Claus Jensen på Facebook

– FOLKETINGS 
 VALGKAMPEN 
BØR FOKUSERE 
PÅ, AT STYRKE 
RAMMERNE 
FOR DANMARK 
SOM PRODUK
TIONSLAND. SÅ 
DEN  BRANCHE, 
DER STÅR FOR 
75 PCT.  AF 
DEN DANSKE 
EKSPORT, ER 
RUSTET TIL 
DEN GLOBALE 
 KONKURRENCE.  
Claus Jensen, forbundsformand, Dansk Metal .

danskmetal.dk/karriereplan

Kom i gang med uddannelse. 

danskmetal.dk/lontjek

Tjek om du  den rigtige løn.

Ny ferielov 2020
Den 1. januar 2020 trådte den nye ferielov  
i kraft. 
  Som i dag optjener du også fremover 
2,08 dages betalt ferie om måneden. Det 
nye er, at optjeningsåret rykkes, så du 
optjener ferie fra d. 1. september til d. 31. 
august. Og den mest mar-
kante nyskabelse i den nye 
ferielov er, at du fremover 
kan afholde ferie samtidig 
med, at du optjener den. 
  Læs mere om en nye 
ferielov, side 43-45. 

danskmetal.dk/findsvar
  

Bliv gratis medlem af DANSK IT
Som medlem af Dansk Metal kan  
du få gratis medlemsskab af DANSK IT.  
Du sparer 1.585 kr. om året.

Du får bl.a. mulighed for:
• Rabatter på kurser og certificeringer.
• Gratis events – landet over og online – hvor du kan møde 

specialister inden for dit felt.
• Ugentlige nyhedsbreve med seneste nyt fra it-fronten, 

arrangementer og tilbud.

Meld dig ind via Dansk Metal: danskmetal.dk/it
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danskmetal.dk/overenskomst

Find din overenskomst.

Willy Josefsen Lund holder fri 
hver fredag. Med OK 2017 blev 
seniorordningen med op til 32 
fridage om året en rettighed. 

TID TIL  
FAMILIE OG 
MOTORCYKEL

32 fokus / OK20
T E K S T  S A N D R A  H O L M G A A R D   F O T O  S I M O N  F A L S

6 4
-årige Willy Josefsen 
Lund arbejder som 
valser hos Steelcon 
Chimney i Esbjerg. Når 

han går hjem fra arbejde torsdag 
eftermiddag, har han weekend. 
Der skal være mere tid til at nyde 
livet sammen med hustruen, der 
er gået på efterløn, og til hobbyen, 
som er motorcykler. 

metal /  industr i  /  februar 2019

 

 
FORTÆL 
OS DINE 
KRAV
32 seniorfridage. 
Pension til lærlinge.  
Aftalt uddannelse. 
Fritvalgskonto. 
 
Det var markante forbedrin-
ger, medlemmer af Dansk 
Metal fik med OK 2017. 
Allerede i foråret 2019 
begynder optakten til OK 
2020. 

OK handler om din frem-
tid. Derfor opfordrer Dansk 
Metal dig til at gøre din til-
lidsrepræsentant eller lokale 
Metalafdeling opmærksom 
på de krav, du mener, Dansk 
Metal skal tage med til for-
handlingsbordet. 

Side 32-37 får du overblik 
over fire centrale forbedrin-
ger fra OK 2017.

Side 36-37  fortæller 
Claus Jensen, forbundsfor-
mand, om hvordan han for-
bereder sig til de kommende 
forhandlinger. Og kommer 
med en opfrodring til dig. 



10. klasser fra Thisted er på besøg  
på Hanstholm havn. 

co-industri.dk

OK fra 1919 til i dag.

33

Derfor benytter han sig af 
muligheden for seniorfridage, 
som blev en rettighed, ikke kun en 
mulighed, med den nye overens-
komst i 2017. 

Willy Josefsen Lund har været 
på arbejdsmarkedet i 50 år. 

– Jeg har altid arbejdet meget, 
og arbejdslivet er langt, når man 
starter efter 7. klasse. Det er en 

god mulighed, at man kan arbejde 
færre timer de sidste fem år. 

– Jeg tror også, seniorordnin-
gen er med til at holde nogle af os 
lidt længere på arbejdsmarkedet. 

Pengene skal passe
De færre timer på jobbet påvirker 
ikke Willys løn i bemærkelsesvær-
digt omfang. For han får udbetalt 

ARBEJDSLIVET ER LANGT, 
NÅR MAN STARTER EFTER 

7. KLASSE. JEG TROR, 
SENIORORD NINGEN ER 

MED TIL AT HOLDE NOGLE 
AF OS LIDT LÆNGERE PÅ 

ARBEJDSMARKEDET.
Willy Josefsen Lund, 64 år, seniordning. 

10 procent af pensionsbidraget 
sammen med lønnen. 

Udsigten til mindre pension er 
ikke noget, der bekymrer ham.

– Man skal overveje, om man 
har penge nok, når man går på 
pension. Men jeg har sparet op 
i mange år, siger Willy Josefsen 
Lund. 

Læs om seniorfridage s. 8-9.

Willy Josefsen 
Lund blev tilbudt 
seniorordning 
som 61-årig. 
Han synes, det er 
godt, muligheden 
nu kommer alle 
til gode. 



danskmetal.dk/ok17

Temaside om resultaterne af OK17

UDDANNELSE

SENIORORDNING

200 millioner til 
uddannelse
”Aftalt uddannelse” er en ordning, 
der forbedrer dine vilkår  
for at tage efter- og videre-
uddannelse.

Målet er, at så mange som muligt 
skal gå fra ufaglært til faglært. 
Mens faglærte og funktionærer 
kan tage  akademi- og diplomud-
dannelser. 

Der er også afsat penge til opkva-
lificering af medarbejdere, der har 
udfordringer med at læse, skrive 
og regne. 

Ved OK 2017 blev der afsat 200  
millioner kroner til Aftalt uddan-
nelse. Når du benytter ordningen, 
får du din sædvanlige løn, altså 
100 % løndækning.  

Sådan gør I
For at komme i gang med Aftalt 
uddannelse skal virksomheden 
lave en rammeaftale, der beskri-
ver det uddannelses løft, den 
ønsker at gennemføre. 

Bagefter laves individuelle uddan-
nelsesplaner for medarbejderne. 

  
co-industri.dk  
ikuf.dk

34 fokus / OK20
T E K S T  S A N D R A  H O L M G A A R D   F O T O  S I M O N  F A L S

FEDE  
FORDELE 
  FRA  
2017

OK 2017 gav mulighed for at vælge 
32 seniorfridage om året. En rund-
spørge blandt tillidsrepræsentanter 
i Dansk Metal viser, at ordningen er 
på vej til at være populær og blive 
brugt. 

OK 2017 giver seniorer mulig-
hed for at købe seniorfridage 
via fritvalgsordning og pension-
s-indbetaling. Det kan give i alt 32 
seniorfridage pr. år de sidste fem år 
før pensionering.

Dansk Metal har i foråret 2018 
spurgt tillids repræsentanterne, om 
muligheden for seniorfridage bliver 
brugt.

• 36 % af tillidsrepræsentanterne 
siger, at der er medarbejdere, der 
har gjort brug af seniorfridage på 
deres virksomhed.

• 67 % har drøftet muligheden med 
kollegerne, med ledelsen eller 
begge dele.

Seniorordning  
– brug den

Sådan gør du 
Vælg om du vil have:

• Hele fridage.

• Arbejde færre timer om ugen.

• Kortere arbejdsdage.

Den ekstra frihed bliver betalt med 
penge fra din fritvalgslønkonto  
og penge, der ellers skulle være 
indbetalt til pension. 

• Tal med din leder og lav en aftale 
om seniorordning. 

• Giv din arbejdsgiver besked 
senest den 1. april, hvis du vil 
holde seniorfridage i det kom-
mende år. 

• Er du over 59 år, kan du på indu-
strienspension.dk beregne, hvad 
seniorfridagene betyder for din 
pension. 

• Hvis du har Pension Danmark 
giver pensionsordningen mulig-
hed for at arbejde færre timer. 
Du kan få udbetalt noget af din 
pension hver måned, når lønnen 
bliver mindre.
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Dobbelt  
op på  
fritvalgs - 
kontoen  
Pengene på din 
fritvalgskonto 
kan bruges til 
ekstra løn ved 
feriefridage, pensionsindbetaling, 
omsorgsdage eller seniorfridage. Det 
er dit valg. 

Frivalgskontoen blev indført den 1. maj 
2007. Dengang blev  0,5% 
af lønnen sat ind. Indbetalingen er 
 steget i takt med nye overenskomster. 

I OK 2017 blev ind betalingen fordoblet 
fra 2  til 4% 
En månedsløn på 30.000 kroner vil 
på årsbasis give ca. 14.500 kroner til 
fritvalgs kontoen. Det svarer til cirka en 
halv månedsløn mere om året. 

Sådan gør du
Senest den 1. april 2019 skal du for-
tælle din arbejdsgiver, hvad du vil 
bruge pengene på din fritvalgskonto til. 
Giver du ikke besked, bliver pengene 
stående på kontoen. 

Se på din lønseddel, hvor meget der 
står på din fritvalgskonto.

danskmetal.dk/tr

Se hvordan du bliver valgt til TR

FRITVALGSKONTOLÆRLINGSPENSION
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Pension til lærlinge    
Der blev indført nye lærlingepensioner  
i OK 2017.

• Lærlinge, som er over 20 år  
og arbejder på private overens-
komster, skal have pension. 

• Lærlinge, der bliver færdig-
udlærte som 22-årige, får  
altså to ekstra opsparingsår. 

Med en månedsløn på 
15.000 kr. før skat giver 
indbetalingerne en eks-
tra op sparing på over 
160.000 kr. 

Nicklas Schreiber 
Poulsen, klejnsmed-
lærling hos Cimbria i 
Thisted, er omfattet af 
de nye regler. Det for-
talte han om i Metal-
Magasinet i foråret 
2018.

– JEG ER GLAD 
FOR, DER  BLIVER 
INDBETALT TIL 
PENSION. DET KAN 
MEGET VEL VÆRE 
DE FÅ ÅRS EKSTRA 
INDBETALING, DER 
AFGØR, OM JEG 
KAN GÅ PÅ PEN-
SION ÉT ELLER TO 
ÅR FØR, HVIS 
JEG ER  BLEVET 
SLIDT OP.

Lærling 
– det 
skal du 
vide 
• Reglerne 

gælder for 
dig, der er 
fyldt 20 år og 
har mindst 
to måneders 
anciennitet 
på din lære-
plads. Fylder 
du fx først  
20 år til som-
mer, træder 
reglen i kraft 
der. 

• Reglerne 
gælder alle 
lærlinge på 
private  
overens-
komster.  

• Arbejdsgiver 
skal indbe-
tale 8 %,  
lærling 4 %  
– af lønnen.  

• Kan du ikke 
se pensions-
indbetalin-
gen på din 
lønseddel? 
Tag fat i din 
arbejdsgiver 
eller TR. Bed 
om at få sat 
indbetalin-
gerne i gang 
med tilba-
gevirkende 
kraft fra 1. 
marts 2018. 
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Der er lang tid til 2020 og ny over enskomst. Men 
allerede fra starten af 2019 forbereder Claus Jensen, 
for bunds formand og  top for handler for  COindustri, 
sig til forhandlingerne. Et af de første step er med lem
mernes input til, hvilke krav, der skal med til bordet. 

DET STARTER  
MED DIG

SÅDAN FORLØBER 
FORHANDLINGERNE
Medlemmerne af i alt ni medlemsforbund 
i CO-industri afgør, hvilke temaer CO- 
industris forhandlerne skal møde op med, 
når de sætter sig over for arbejdsgiverne i 
Industriens Hus. Her er forløbet i hovedtræk.

2019 FREM TIL 1. JUNI 
Lokalafdelingerne  
indkalder krav fra 
medlemmer.

JUNI 
Bestyrelserne 
udtager for-
slag til krav. 

JULI 
Krav sendes fra 
afdelingerne til 
Dansk Metal. 

2020 JANUAR
CO-industri  
og DI begynder 
forhandlinger 
i ’Det snævre 
Udvalg’.

PRIMO FEBRUAR 
Forhandlingerne skal være afsluttet. Ellers vars-
les der konflikt, som kan træde i kraft, når den 
gældende overenskomst udløber den 1. marts. 
Når industrien har indgået forlig, forsøger de 
øvrige overenskomstparter at blive enige om 
deres aftaler. 

T E K S T  S A N D R A  H O L M G A A R D   F O T O  S I M O N  F A L S
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S
iden 1919 har  Industriens 
Overenskomst formet 
arbejds markedet og været 
rette snor for overenskomster 

på tværs af alle brancher. 
Næste gang forbundsformand 

for Dansk Metal og formand for 
CO-industri Claus Jensen sæt-
ter sig til forhandlingsbordet er i 
januar 2020. Men allerede i foråret 
2019 går forberedelserne i gang. 
Og optakten til det hele starter 
med medlemmerne i Dansk Metal.

Claus Jensen og næstformand 
i CO-industri Mads Andersen for-
handler nemlig ud fra de forslag, 
som medlemmerne har meldt ind. 

I 2017 kom der 369 krav fra med-
lemmerne. De havde især krav til 
mere uddannelse og forbedringer af 
mulighederne for seniorordninger. 

Claus Jensen opfordrer alle til 
at tage aktiv del i debatten. For de 
områder, medlemmerne peger på, 
er dem, der bliver forhandlet ud fra. 

– Derfor skal du gøre din for-
mand opmærksom på dine krav. 
Og så skal du også møde op til 
generalforsamlingen og stille dem. 
Man kan ikke brokke sig over resul-
tatet, hvis man ikke gør sin stemme 
gældende, siger Claus Jensen.

Gør indtryk
En anden del af optakten er en 
landsturné med otte fyraftens-
møder i efteråret 2019. Her møder 
Claus Jensen og Mads Andersen 
omkring 1.000 tillidsrepræsentan-
ter til oplæg og debat. 

– Den viden, vi får på møderne, 
tæller meget. Vi har læst alle 
kravene. Men her får vi konkrete 
historier fra virksomhederne 
direkte fra tillidsrepræsentanterne, 

– GØR DIN FORMAND OPMÆRKSOM PÅ DINE KRAV. OG  MØD OP TIL 
GENERALFORSAMLINGEN OG STIL DEM. MAN KAN IKKE BROKKE SIG 

OVER RESULTATET, HVIS MAN IKKE GØR SIN STEMME GÆLDENDE.
Claus Jensen,  forbundsformand, Dansk Metal.



facebook.com/metal.clausjensen

Følg forbundsformand  
Claus Jensen.

Her er forhandlings partnerne CO-industri har 9 fagforbund som 
medlemmer. 
• Dansk Metal
• 3F
• HK/Privat
• Teknisk Landsforbund
• Dansk El-forbund
• Blik- og Rørarbejderforbundet
• Malerforbundet i Danmark
• Serviceforbundet 

Dansk Jernbaneforbund

CO-industri er Centralorganisationen af indu-
striansatte i Danmark. Formand for CO-industri 
er Claus Jensen, forbundsformand i Dansk 
Metal. 

CO-industri forhandler overenskomst med 
Dansk Industri (DI), erhvervsorganisation og 
arbejdsgiverforening for omkring 10.000  
danske virksomheder.
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OKTOBER 
CO-industri holder fyraftensmøder for 
tillidsrepræsentanter i hele landet for at 
drøfte kravene.

SEPTEMBER 
Hovedbestyrelsen i Dansk Metal udtager temaer 
på baggrund af krav. Temaerne koordineres i 
CO-industri. 

FEBRUAR/MARTS
Når alle forlig er på 
plads, samler for-
ligsmanden dem i et 
samlet mæglings-
forslag. 

FEBRUAR/MARTS
Forligsmanden sender 
overenskomstforligene 
til urafstemning hos 
hhv. arbejdsgiverne og 
lønmodtagerne. 

MARTS/APRIL
Medlemsmøder 
om overens-
komstfornyelsen.

MARTS/APRIL
Urafstemningen 
løber over nogle 
uger. Er der flertal, 
træder de nye over-
enskomster i kraft 
per 1. marts.  

som arbejder med overenskomsten 
til hverdag, siger Claus Jensen. 

– Når der er problemstillinger, 
som vi hører om mange gange 
på møderne, så gør det et særligt 
indtryk.

Det er noget, som Mads og jeg 
husker, når vi sidder ved de afslut-
tende forhandlinger. 

– Derfor håber jeg også, at rigtig 
mange vil komme til møderne i 
efteråret og ikke snyde sig selv for 
den indflydelse, man kan få der.  

Langt forhandlingsforløb
Selve forhandlingerne mellem CO-
industri og Dansk Industri foregår 
i ’Det Snævre Udvalg’ (DSU). Det 
består af fire personer. På den ene 
side er det CO-industris formand og 
CO-industris næstformand. På den 
anden side er det administrerende 
direktør i DI og viceadministrerende 
direktør i DI. 

I efteråret 2019 tager parterne 
hul på de indledende forhandlinger. 
Men, der er ingen protokollater, altså 
ændringer til overenskomsten, der 
bliver underskrevet, før til allersidst. 

Forhandlingerne skal være 
afsluttet inden den 1. marts 2020. 

Forhandlingsforløbet er langt, 
og det er ikke til at vide, hvad der 
kommer til at ligge på bordet med 
underskrifter til sidst. Det afhænger 
helt af forhandlingerne. 

Aldrig være dumstædig
– Hvis vi ikke når et resultat, driver 
vi hele samfundet ud i storkonflikt. 

Derfor må vi aldrig være dumstæ-
dige eller stille ultimative krav. Vi 
skal altid holde flere døre åbne. 
Kan vi ikke gå den ene vej, må 
vi gå den anden vej, siger Claus 
Jensen. 

Derfor bliver overenskomsterne 
heller aldrig forhandlet i offent-
ligheden. Undervejs i forhandlin-
gerne bliver der talt om uddan-
nelse, forbedring af løn, styrkelse 
af tillidsrepræsentanterne og et 
hav af andre krav og forslag fra 
medlemmerne. 

– Så diskuterer vi, hvad vi kan 
komme igennem med. Det tager 
mange møder, siger Claus Jensen.

– Og, det er helt sikkert, at vi 
bruger mere energi på, hvad der 
kan lade sig gøre, end på det, vi 
ved, er totalt umuligt. 

Hvad er en 
overenskomst?
• En overenskomst er en kollektiv 

aftale mellem en arbejdsgiver-
organisation og en lønmod-
tagerorganisation.

• Overenskomsterne - ikke lov-
givningen - definerer mindste-
lønnen. 

• Langt de fleste medlemmer 
af Dansk Metal er omfattet af 
Industriens Overenskomst. Det 
er en aftale mellem CO-industri 
og Dansk Industri. 

• Industriens Overenskomst er 
den største overenskomst på 
det private arbejdsmarked, og 
den første der bliver forhandlet 
på plads. Den lægger ram-
merne for de andre og mindre 
overenskomster. Fx er 37 timers 
arbejdsuge, løn under sygdom, 
6. ferieuge og ret til efterud-
dannelse alt sammen forhand-
let på plads mellem CO-industri 
og Dansk Industri.

• Industriens Overenskomst og 
Industriens Funktionærover-
enskomst gælder for cirka 
6.000 virksomheder og omfat-
ter omkring 230.000 ansatte i 
industrien. 
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38 a-kasse / nyt

danskmetal.dk/
booking

Ledig? Book  
samtaler og 
workshop.

danskmetal.dk/udbetaling 

Få svar på hvornår du kan  
udfylde dit ydelseskort 
og hvornår pengene er  

til rådighed. 

CHATBOT UNDER OPLÆRING
Når chatbotten er klar på danskmetal.dk/a-kasse, kan du være med til at teste 
den ved at stille spørgsmål om alt, der har med dagpenge og ledighed at gøre.  
Jo flere spørgsmål chatbotten får, jo mere intelligent bliver den. Kan den ikke  
lige svare på dit spørgsmål med det samme, lærer den det hurtigt. 

CHAT MED  
METAL AKASSE
NY CHATBOT GIVER DIG 24/7 SVAR PÅ SPØRGSMÅL 
OM DAGPENGE OG LEDIGHED.  

Du skal hurtigt og nemt kunne få svar på 
spørgsmål om fx dagpenge og ledighed. 
Derfor lancerer Metal A-kasse en chatbot, 
der kan svare på spørgsmål og guide 
dig til relevant information eller Metal 
A-kasses selvbetjeningsløsninger. 

Chatbotten bliver lavet i samarbejde 
med Schultz Lovguide og er klar i starten 
af 2019. 

• Når du udfylder ydelseskort, kan der 
være forskel på dine oplysninger om 
antal arbejdstimer/indtægt og de oplys-
ninger, som a-kassen senere i perioden 
får fra arbejdsgiveren. 

• Det behøver der ikke at være noget for-
kert i. Årsagen kan være, at din arbejds-
giver indberetter din løn/løntimer for-

skudt. Fx, hvis din arbejdsgiver oplyser 
løntimer/løn for perioden 1. januar til 
den 31. januar til Skattestyrelsen, men 
oplysningerne faktisk afspejler perioden 
fra 20. december til 19. januar. 

• Når der er uoverensstemmelser mellem 
dine og din arbejdsgivers oplysninger, 
får du en besked i din digitale post-

kasse om, at du inden for 7 dage kan 
indsende et indsigelseskort. 

• Her kan du oplyse, om du er enig eller 
uenig i reguleringen af dine ydelser. 
Det er vigtigt, at du reagerer, så din 
regulering bliver korrekt.

• Udfyld og ret, når du logger ind på 
danskmetal.dk/akasse

REGULERING

HVORFOR BLIVER DINE DAGPENGE ELLER EFTERLØN REGULERET? 

SE HER, HVORNÅR DU KAN UDFYLDE OG RETTE YDELSESKORT

Retter du mellem d. 28. og d. 10. i måneden efter, bliver ydelsen reguleret  
i forhold til næste udbetaling.  Du retter ved at udfylde et efterangivelseskort 
på danskmetal.dk/akasse under ”indsendte dokumenter og blanketter”.

Du kan udfylde ydelseskortet fra  
d. 19.-24. i en måned. Perioden fra 
d. 19.. og ca. en uge frem kalder 
man for ”gætteperioden”.

Indtil d. 28. i  
måneden bliver dine 

rettelser reguleret  
i ydelsen. 

Dine  
ydelser  

udbetales

Du får besked fra a-kassen, 
hvis der er forskel på dine 

og din arbejdsgivers oplys-
ninger på ydelseskortet.

Hvis du skal have 
efterbetalt, eller hvis 
du skal tilbagebetale 
ydelser, vil det ske på 

dette tidspunkt.  

Gætteperioden

JANUAR FEBRUAR

1. 19.24. 28. 31. 10. CA. 15. 28.
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danskmetal.dk/job

Hjælper medlemmer af 
Dansk Metal hurtigt i job 
og virksom heder med at 
finde nye  medarbejdere.

VI ARBEJDER  
FOR FLERE 
VOKSEN- 
LÆRLINGE 
PÅ METALS 
OMRÅDER
Dansk Metal arbejder hårdt for 
at få flere til at vælge en faglært 
uddannelse. For Fremtiden Er Fag-
lært. Der tales ofte om at få flere 
unge til at vælge en erhvervsud-
dannelse efter folkeskolen. Det er 
også helt rigtigt, men i debatten 
glemmer man nogle gange, at 
der også er et stort potentiale i at 
få dygtige faglærte i gruppen af 
voksne over 25 år. I Dansk Metal 
har vi faktisk i dag over 800 vok-
senlærlinge, som er medlemmer.

For at få flere til at blive voksen-
lærlinge på Metals områder, har 
vi sammen med Fagbevægelsens 
Hovedorganisation og andre 
fagforbund fået bevilget penge 
fra Beskæftigelsesministeriet til 
at igangsætte en voksenlærlinge-
kampagne.

Målsætningen er at få flere 
medlemmer og kommende med-
lemmer til at få en voksenlærlin-
geaftale med en virksomhed.

Virksomhederne skriger efter 
dygtige faglærte især på Metals 
områder, så der er store mulig-
heder ved at blive voksenlærling.

Så hvis du selv går med tanken 
om at blive voksenlærling eller har 
en søn eller datter over 25 år, der 
kunne være interesseret, så tøv 
ikke med at kontakte din lokale 
afdeling i Dansk Metal eller gå 
ind på Dansk Metals hjemme-
side. Her står vi klar til at hjælpe 
jer med at vælge den rette 
uddannelse og finde den rigtige 
praktikplads.

Torben Poulsen
Hovedkasserer

Kontakt 
Har du spørgsmål om dagpenge, efterløn eller andet, så kontakt os på telefon 3363 2200.  
Mandag-torsdag: 8.30-17.00. Fredag: 8.30-14.00

Du kan også finde din lokale afdeling på danskmetal.dk/finddinafdeling

OPHOLDSKRAV
OPHOLD I UDLANDET KAN GÅ UD OVER DIN  
RET TIL DAGPENGE
Din ret til dagpenge, sygedagpenge og 
barselsdagpenge afhænger af, om du 
har opholdt dig i Danmark, Grønland 
og Færøerne, et andet EU/EØS-land 
eller Schweiz i mindst 7 år inden for de 
seneste 12 år. Det er konsekvensen af det 

opholdskrav, som regeringen og Dansk 
Folkeparti har vedtaget, og som gælder 
fra 1. januar 2019. Har du gennemført en 
integrationsgrunduddannelse (IGU), er 
du ikke omfattet af opholdskravet.

OVERGANGSORDNING TIL OPHOLDSKRAVET
Så længe skal du have været i Danmark, 
Grønland og Færøerne, et andet EU/
EØS-land eller Schweiz for at leve op til 
opholdskravet:   

• Ledig i 2019: 5 år ud af 12 år.
• Ledig i 2020: 6 år ud af 12 år.
• Ledig i 2021: 7 år ud af 12 år.

DET TÆLLER IKKE SOM UDLANDSOPHOLD, HVIS DU 
• er ansat på et dansk skib. 
•  er udsendt som repræsentant for en 

dansk offentlig myndighed. 
•  arbejder i udlandet i offentlig dansk 

interesse – fx som udsendt for militæret. 
•  arbejder i udlandet som ansat i en 

dansk virksomhed, herunder filial eller 
datterselskab. 

•  uddanner dig i udlandet på en 
erhvervskompetencegivende uddan-
nelse, og har haft bopæl og ophold i 

Danmark, umiddelbart før uddannel-
sen blev påbegyndt. 

•  arbejder i udlandet som forsker ved et 
udenlandsk universitet, forsknings-
institution eller virksomhed, og har 
haft bopæl og ophold i Danmark, 
umiddelbart før udlandsopholdet blev 
påbegyndt. 

(ovenstående tæller som ophold i Dan-
mark, Grønland og Færøerne, et andet 
EU/EØS-land eller Schweiz).

ÆGTEFÆLLE, SAMLEVER ELLER REGISTRERET 
PARTNER
Du kan sidestille et ophold i udlandet 
med et ophold i Danmark, Grønland og 
Færøerne, et andet EU/EØS-land eller 

Schweiz, hvis du har en ægtefælle, sam-
lever eller registreret partner, der opfyl-
der et af ovennævnte punkter. 

BØRN OG OPHOLDSKRAVET
Har du som barn opholdt dig i udlandet, 
gælder det som et ophold i Danmark, 
Grønland og Færøerne, et andet EU/

EØS-land eller Schweiz, hvis du har 
været i ét af de lande i sammenlagt 
mindst 7 år, før du fyldte 18 år.



Sæt hverdagen på pause  
Tjek ind til ren forkælelse i helt fantastiske omgivelser.
Læs mere på loplus.dk/skodsborg 

15%
Hent LO Plus’  medlems kort- 
app, og få dit medlemskort  
på mobilen 
Vi har kombineret dine to trofaste følgesvende: din  
fagforening og din smartphone. Med app’en får du 
 direkte adgang til din fagforening samt et nemt  overblik 
over alle dine medlemsrabatter. Send en sms med teksten 
’KORT’ til 1999 eller scan  QR-koden, så modtager du  
et link til download af app’en med dit medlemskort.  
Det koster alm. sms-takst.

Frihed i dit eget tempo 
Tag på kør selv-ferie i skønne Europa med rabat.
Læs mere på loplus.dk/happydays

Hold ferie i Danmark 
Lej sommerhuse året rundt med rabat. Book nu,  
mens udvalget er størst.
Læs mere på loplus.dk/dansommer 

10%
Min.
150 kr

BENYT DIT LO PLUS KORT, OG  
FÅ RABAT PÅ DIN NÆSTE FERIE!



Storslåede rejseoplevelser 
Oplev fantastiske Island og Færøerne med  
medlemsrabat. 
Læs mere på loplus.dk/smyrilline

Afslapning, friluftsliv  
eller storbystemning? 
Scandic har hotellerne, der kan opfylde dine ønsker  
til en god weekendtur. 
Læs mere på loplus.dk/scandic 

Oplev Danmarks Solskinsø
Hvad enten du er til natur, kirker, strande eller  
borgruiner, så har Bornholm det hele!
Læs mere på loplus.dk/teambornholm

15-25%10%

Har du mistet dit medlems kort 
til Metal – og dermed også dit  
LO Plus-rabatkort? Bestil et nyt  
kort på loplus.dk/mistetkort, eller  
kontakt LO Plus-kundeservice på 70 10 20 60. 
Se flere tilbud på loplus.dk – også på mobilen! 
Få dit medlemskort på mobilen med medlems-
kortapp’en. Send en sms med teksten ’kort’ til 
1999. Det koster alm. sms-takst.

Medlems- 
tilbud til dig  
fra LO Plus

10%

TJEK ALTID LOPLUS.DK/FERIE-HOTEL  
FØR DU BESTILLER FERIE



SKAL  
JOBBET  
FINDE  
DIG?
Så brug Metal JobService

DANSKMETAL.DK/JOBSERVICE

935 
MEDLEMMER  

HAR FÅET JOB GENNEM  
METAL JOBSERVICE  
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OPTJENINGSÅR
1. september til

31. august

Ferieåret
med den nye

ferielov i
2020

AFHOLDELSESÅR
1. september til
31. december

Ferieåret med den nye ferielov i 2020

AFHOLDELSESÅR 1. september til...
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....31. december

OPTJENINGSÅR 1. september til... ....31. august
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T E K S T  A N D R E A S  L A U R F E L T  K N U D S E N   I L L U S T R A T I O N  M I C H A E L  W E R G E

på sagen / ny ferielov

D
en fornemmeste opgave for den nye 
ferielov er at sikre, at lønmodtagere 
på arbejdsmarkedet ikke længere skal 
vente op til 16 måneder på at kunne 

holde betalt ferie.
Loven bygger på et princip om samtidig-

hed. Det betyder, at du optjener og afholder 
ferie i den samme periode. Den ferie, du 
optjener i november, kan du altså allerede 
bruge i december. Med samtidighed afhol-
der du altså ferie med den løn, du har på 
tidspunktet.

Nyt ferieår
Med den nye ferielov strækker optjenings-
året, også kaldet ferieåret, sig fra 1. septem-
ber til 31. august. Det er nyt, for vi er vant 
 til, at ferieåret løber fra 1. januar til 
 31. december.

Med den nye lov har du mulighed for at 
afholde ferie i fire måneder ud over optje-
ningsåret, fra 1. september til 31. december 
året efter. Det vil sige, at du har 16 måneder 
at lægge din ferie i, frem for 12 som i dag. 

1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Den  
får størst betydning for dig, der snart er færdiguddannet, 
står foran et jobskifte eller er på vej tilbage til arbejds 
markedet. Men også for dig i fast arbejde. 

NY FERIELOV  
– DET SKAL DU VIDE

Kontakt din  

lokalafdeling, hvis 

du har spørgsmål 

om den nye  
ferielov.
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Se her, hvordan den nye 
ferielov er skruet sammen.

Overgangsordningen

• Overgangsordningen  
sikrer, at du kan holde den 
betalte ferie, du har krav  
på, mens der sker et skifte  
fra den nuværende til den 
nye ferielov.

• Optjent ferie fra 1. januar 
2019 til 31. august 2019,  
kan du bruge til at holde  
ferie fra 1. maj 2020 til  
31. august 2020. 

• Fra 1. september 2020  
gælder det nye princip om 
samtidighed. Det betyder,  
at du optjener og afholder 
ferie samtidig. Så hvis du skal  
holde ferie i september 2020, 
bruger du den ferie, du  
enten har overflyttet fra den 
nuværende ferielov eller 
optjent i september 2020. 

• Den ferie, du optjener fra 1. 
september 2019 til 31. august 
2020 bliver indefrosset. Den 
kan ikke afholdes eller udbe
tales, før du forlader arbejds
markedet. (Se note side 45.)  

FERIE
HOLD DA HELT Ferie på forskud

Den nye ferielov giver 
mulighed for at holde 
ferie på forskud. Hvis du 
vel at mærke kan blive 
enig med din arbejdsgiver 
om en aftale.  
Kontakt din lokale Metal-
afdeling for hjælp til at 
lave aftalen.

44 Flere spørgsmål?

danskmetal.dk/findafdeling.

44
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Ny i job efter  
1. januar 2019? 

OBS – Så gælder  
særlige regler!

Hvis du først er kommet i arbejde 
efter 1. januar 2019, er du under 
en særlig overgangsordning. 

• Begynder du i arbejde mellem 
1. januar 2019 og 1. september 
2019, optjener du 2,08 ferie
dage pr. måned, du arbejder. De 
optjente feriedage kan bruges til 
at holde betalt ferie i perioden 1. 
maj 2020 til 31. august 2020.

Det betyder  
samtidighedsferie

Begrebet samtidighedsferie er indført, 
da det giver dig mulighed for mere 
fleksibel brug af dine feriedage, 
som stadig udgør 2,08 pr. måned.

De dage, du optjener i den ene 
måned, kan du bruge til at holde 
betalt ferie i den næste. 

Du kan stadig samle dage og holde 
flere ugers sammenhængende ferie.

Ferietillæg

Princippet om samtidighedsferie 
betyder, at det årlige ferietillæg 
ikke udbetales ved ferieårets 
start, når den nye ferielov træder 
i kraft. Derfor skal ferietillægget 
udbetales enten samtidig med, at 
den tilhørende ferie bliver holdt. 
Eller to gange årligt. Det er op til 
arbejdsgiveren. 

• Vælger arbejdsgiver at udbetale 
ferietillægget to gange årligt, 
bliver det for perioden 1. maj 
til 31. september udbetalt med 
lønnen for maj måned, mens det 
resterende bliver udbetalt med 
lønnen for august måned.

Derfor bliver dine 
feriepenge indfrosset

Den nye ferielov betyder, at du 
i overgangsfasen i princippet 
optjener 10 ugers betalt ferie 
til afholdelse i samme periode. 
Men så mange ugers ferie på 
ét år vil skade arbejdsmarkedet. 
Derfor indefryses den ferie, 
du optjener fra 1. september 
2019 til 31. august 2020 i en 
fond under Lønmodtagernes 
Dyrtidsfond, LD. Du får pen
gene udbetalt, når du forlader 
arbejdsmarkedet. Indefrysnin
gen forringer ikke dine mulig
heder for betalt ferie.

træder den nye  
ferielov i kraft

1. SEPTEMBER 

2020

OBS!

Hvad med 
6. ferie uge, 
ferietillæg 
mv?
Den nye ferielov 
ændrer ikke på 
feriefridage, ferietil-
læg, feriegodtgø-
relse eller Fritvalgs 
Lønkontoen. Den 
ændrer kun på 
reglerne for de fem 
ugers betalt ferie, 
som er sikret via 
ferieloven.

Ret til sammen-
hængende ferie

Du har stadig krav på at 
holde tre ugers sammen
hængende ferie i perioden 
fra 1. maj til 30. september.

4545
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Afdeling 16
Onsdag den 15. maj kl. 16.30, Salt-
værksvej 68, 2770 Kastrup. Døren 
åbnes kl. 16.00. Der vil være spis-
ning efter generalforsamlingen for 
tilmeldte. Den enkelte vil modtage 
indkaldelse enten pr. mail eller 
brev.

Bjerringbro Silkeborg
Onsdag den 20. marts kl. 19.00 
på Silkeborg Produktionshøj-
skole, Granhøjvej 14, Silkeborg. 
 Tilmelding til spisning kl. 18.00 
på bs@danskmetal.dk senest den 
13. marts.

Bornholm
Tirsdag den 30. april kl. 17.00 
i Metalafdelingen, Ved lunden 
16, 3700 Rønne. Efterfølgende 
spisning ved tilmelding senest 
fredag den 26. april kl. 12.30 
på tlf. 5695 6789 eller på mail: 
 bornholm@danskmetal.dk

Fjordbyerne
Tirsdag den 19. marts kl. 18.00 i 
3F Holbæk, Spånnebæk 10, 4300 
Holbæk. Der er spisning kl. 17.00 
for tilmeldte medlemmer. Den 
endelige dagsorden kan afhentes i 
afdelingen 5 hverdage før general-
forsamlingen. 

Herning
Tirsdag den 9. april kl. 18.45 i 
afdelingens lokaler, Neksøvej 7A, 
7400 Herning. Spisning kl. 18.00 – 
tilmelding senest 5. april kl. 12.00 
på tlf. 9712 0455 eller mal:
herning@danskmetal.dk

Himmerland
Onsdag den 6. marts kl. 18.00 i 
Multisalen, Hobro Idrætscenter, 
Amerikavej 22, Hobro. 
Generalforsamlingen indledes kl. 
18.00 med spisning, så tilmelding 
skal ske til afdelingen senest fre-
dag den 1. marts på mail:
himmerland@danskmetal.dk 
eller tlf. 9852 1012.

Horsens
Tirsdag den 2. april kl. 18.00, 
 Learnmark, Vejlevej 150, 8700 
Horsens. Sidste tilmelding er 
tirsdag den 26. marts på mail:  
 horsens@danskmetal.dk
eller tlf. 7562 1788.

Hovedstaden
Tirsdag den 9. april kl. 17.00 i 
Lyngsiehus, Nyropsgade 25, 
 kælderen. Der er spisning mellem 
kl. 16.00-17.00 ved tilmelding til 
hovedstaden@danskmetal.dk
senest tirsdag den 2. april.

Kolding-Vejen-Vojens
Tirsdag den 19. marts kl. 17.45 i 
afdelingens lokaler, Esbjergvej 30, 
Kolding. Forslag til behandling på 
generalforsamlingen, herunder 
forslag til OK 2020, skal være 
afdelingen i hænde senest den 12. 
marts. Tilmelding til spisning kl. 
17.00, skal være modtaget senest 
den 12. marts: tlf. 7552 1599
eller kolding@danskmetal.dk 

Lillebælt
Mandag den 4. marts kl. 17.00 i 
fagforeningshuset, Vesterballevej 
3A, 7000 Fredericia, spisning efter 
generalforsamlingen.

Midt Skive-Viborg
Onsdag den 13. marts kl. 19.00 i 
Fagforeningshuset, Jægervej 12, 
7800 Skive. Afdelingen er vært ved 
et måltid mad kl. 18.00, hvorfor til-
melding er nødvendig. Der arran-
geres transport fra Fagforenings-
huset, Viborg, kl. 17.15. Tilmelding 
til spisning og transport skal ske 
til afdelingen senest den 6. marts 
kl. 12.30 på tlf. 9625 2520.

Midt-Vestsjælland
Onsdag den 24. april kl. 18.00 på 
ZBC Selandia, Bredahlsgade 1B, 
Slagelse. Spisning for tilmeldte kl. 
17.00. Tilmelding hertil senest den 
15. april kl. 16.00 til afdelingens 
mail: 
midtvestsjaelland@danskmetal.dk
tlf. 5852 1342 eller via:
 metalmidtvestsj.dk

Nordsjælland
Onsdag den 10. april kl. 18.00 hos 
Metal Nordsjælland, Huginsvej 
6 F, 3400 Hillerød. Let spisning 
fra kl. 17.15. Tilmelding til spis-
ning senest onsdag den 3. april til 
nordsj@danskmetal.dk 
eller tlf. 3373 3700.

Nordvestjylland
Torsdag d. 11. april kl. 19.00 i 
 Lemvig Idræts- og kulturcenter, 
Christinelystvej 8, 7620 Lemvig. 
Senest tilmelding torsdag den 4. 
april kl. 12.00 til:
nordvestjylland@danskmetal.dk 
eller på tlf. 9664 2300.

Odense
Tirsdag den 9. april kl. 19.00. 
Odin Havnepark, Lumbyvej 17G, 
Odense C. Spisning kl. 18.00 – 
18.45 ved tilmelding senest den 
2. april på odense@danskmetal.dk 
(mailen bedes mærket ”Gene-
ralforsamling Metal Odense” og 
indeholde dit navn og fødsels-
dato).

Skanderborg-Odder
Torsdag den 11. april kl. 17.00 på 
Restaurant Sølyst, Sølystvej 32, 
8660 Skanderborg. Tilmelding 
senest fredag den 5. april kl. 12.00 
på skanderborg@danskmetal.dk 
eller tlf. 8652 0392.

Skjern Ringkøbing
Torsdag den 21. marts kl. 19.00  
på Hotel Smedegården i Lem.  
Der er spisning kl. 18.00 for  
dem, som senest torsdag den  
14. marts kl. 17.00 har tilmeldt  
sig  i af delingskontoret.

Storstrøm
Onsdag den 17. april kl. 18.00, 
Kirketorvet 9, 4760 Vordingborg. 
Spisning efter generalforsamlin-
gen. Tilmelding senest fredag den 
12. april på tlf. 5535 1730 eller mail 
storstroem@danskmetal.dk
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Sydfyn
Mandag den 8. april kl. 18.30 på 
Svendborg Erhvervsskole, Skovsbo-
vej 43, 5700 Svendborg. Før gene-
ralforsamlingen er afdelingen vært 
ved en fællesspisning kl. 17.45.   
Tilmelding til spisningen skal ske 
til tillidsmanden/kontaktpersonen 
eller på afdelingskontoret senest 
mandag den 1. april på tlf. 6221 
1099 eller mail:
sydfyn@danskmetal.dk 

Sydøst
Tirsdag den 30. april kl. 19.00 i 
Rønnedehallen, Eskilstrupvej 7, 
Kongsted, 4683 Rønnede, med 
spisning kl. 18.00. Busser fra Nak-
skov, Maribo, Nykøbing F, Køge og 
Næstved. Tilmelding til busser og 
spisning senest den 24. april på 
tlf. 5572 1216 eller mail: 
sydost@danskmetal.dk

Sønderjylland
Torsdag den 21. marts kl. 19.00 i 
Sønderjyllandshallen, H. P. Hans-
sens Gade 7, 6200 Aabenraa. Spis-
ning fra kl. 18.00. Tilmelding til 
kontoret senest den 12. marts.
tlf. 7462 2885 eller mail:
sonderjylland@danskmetal.dk 

Tele Vest
Tirsdag den 9. april kl. 18.00 til 
ca. 21.30, Metalhuset, Dusager 16, 
8200 Aarhus N. Der  serveres en 
varm ret før general forsamlingen. 
Tilmelding på tlf. 8732 1111.
eller mail: 
 televest@ danskmetal.dk eller 

Thy-Mors
Mandag den 8. april kl. 19.00 på 
Hotel Vildsund Strand, Ved stran-
den 2, Vilsund, 7700 Thisted. Der 
er spisning kl. 18.00 for medlem-
mer tilmeldt i afdelingen senest 
torsdag den 4. april kl. 17.00.

Vejle-Grindsted
Onsdag den 24. april kl. 18.00, 
Vejle Ungdomsskole, Vestsalen, Ved 
Sønderåen 1, 7100 Vejle. Spisning fra 
kl. 17.00. Fælleskørsel fra Banegårds-
vej 57, 7200 Grindsted, kl. 16.00. Til-
melding til spisning og fælleskørsel 
senest den 17. april kl. 16.00.

Vendsyssel
Tirsdag den 2. april kl. 19.00 i 
 afdelingens mødesal, Hånd-
værkervej 2, 9900 Frederikshavn. 
Eventuelle forslag skal være 
be styrelsen i hænde senest syv 
dage før generalforsamlingen. 
Spisning kl. 18.00 ved tilmelding 
senest tirsdag den 26. marts på tlf. 
9622 2324 eller mail:
vendsyssel@danskmetal.dk.

Vest
Tirsdag den 9. april kl. 18.00, 
Sallingsundvej 6A, Esbjerg N. 
Spisning kl. 17.30 ved tilmelding 
senest mandag den 5. april på: 
vest@danskmetal.dk

Østjylland
Torsdag den 25. april kl. 18.00 i 
LO Århus, Skt. Knuds Torv 3, 8000 
Aarhus C.
Fagklubben for små og mellem-
store virksomheder:
Torsdag den 11. april kl. 17.00, 
”Metalhuset”, Dusager 16, 8200 
Aarhus N .
Rørklubben:
Torsdag den 4. april kl. 16.00, 
”Metalhuset”, Dusager 16, 8200 
Aarhus N.
Mekanikerklubben:
Onsdag den 3. april kl. 17.00, 
”Metalhuset”, Dusager 16, 8200 
Aarhus N.
Brancheklubben for offentligt 
ansatte:
Tirsdag den 2. april kl. 16.15, 
”Metalhuset”, Dusager 16, 8200 
Aarhus N.
Metal Ungdom - Metal 
 Østjylland:
Torsdag den 21. marts kl. 17.30, 
”Metalhuset”, Dusager 16, 8200 
Aarhus N.

Aalborg
Torsdag den 25. april kl. 18.00 i 
mødelokalerne, Hadsundvej 184, 
9000 Aalborg, indgang v/3F. Forud 
for generalforsamlingen er der 
fællesspisning kl. 17.00. Derfor er 
tilmelding nødvendig til:
aalborg@danskmetal.dk

FRITAGELSE FOR 
PARTISTØTTE
Bidrag til politiske partier
Dansk Metals kongres har besluttet, at forbundet 
kan yde økonomiske bidrag til politiske  partier. 
Hovedbestyrelsen har fastlagt dette til 15 kroner pr. 
medlem pr. valg (kommunalvalg- og regions-
rådsvalg, folketingsvalg og europaparlaments-
valg), som anvendes fra det faglige kontingent. 
Medlemmer af Dansk Metal kan hver især 
frabede sig, at der af kontingentet gives økono-
misk bidrag til politiske partier. Det sker ved at 
udfylde nedenstående kupon, hvorved det sam- 
lede økonomiske bidrag fra forbundet reduceres 
med ovennævnte beløb. Det er  revisionsfirmaet 
Ri Statsautoriseret Revisionsselskab, der modtager 
kuponerne. Dansk Metal får derfor ikke kend-
skab til navnene på disse medlemmer, men får 
alene oplyst det samlede antal. Hvis du  tidligere 
har afmeldt støtten, men har fortrudt, kan du 
også fortryde din afmelding herunder.

Kuponen skal indsendes til:  
Ri Statsautoriseret Revisionsselskab,  
Skagensgade 1, 2630 Taastrup. 
Mærk kuverten ’Dansk Metal’. Husk porto.

Jeg ønsker at være fritaget for at 
betale bidrag til politiske partier eller 
 partipolitiske formål i øvrigt over 
 medlemskontingentet.

Jeg har fortrudt min fritagelse.

Navn

Adresse

CPR 
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Hvad kan du undvære, hvis 
du mister dit job?

Dansk Metals Lønforsikring  
sikrer op til 80% af din løn 
Et liv på dagpenge er ingen dans på roser. Slet ikke økonomisk. Derfor 
giver Metal sine medlemmer mulighed for at sikre sig økonomisk i 
tilfælde af ledighed. Med en lønforsiking kan du nemlig få udbetalt op 
til 80% af din nuværende løn i op til et år. Så behøver du ikke spekulere 
over, hvad du skal undvære, hvis du bliver ledig. 
 
LÆS MERE PÅ ALKA.DK/LON  
ELLER RING TIL OS PÅ 70 12 14 16

Mad

2.382 kr.

744 kr.
TV OG TELE

8.032 kr.
HUSLEJE

FRITID

3.419 kr.

969 kr.

1.385 kr.

644 kr.

1.290 kr. 3.025 kr.
BOLIGUDSTYR

TRANSPORT

TØJ

FERIE

SUNDHED

MAD

Brug dine 
medlems- 

fordele
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VI SES IGEN
PÅ METALFERIE
Henning Brink Hansen og Carina Holmer 
Jensen har flere gange været på MetalFerie. 
Og de er ikke i tvivl. De skal tilbage. 

fra at snakke med de andre ferie-
gæster.

– De fleste er socialt anlagt, 
og man falder hurtigt i snak med 
hvem som helst, fortæller Hen-
ning. 

Nye venner
For Carina Holmer Jensen, 34 år, 
koordinator hos Terma Aerostruc-
tures, er åbenheden og fælles-
skabet også et trækplaster. 

Hun har også været på Metal-
Ferie tre gange. Sidst var hun 
alene afsted med sine to døtre på 
syv og tre år, fordi hendes mand 
ikke kunne få fri.

– Det betød, at jeg snakkede 
med flere, end jeg ellers plejer. 
Og jeg har fået venner, jeg holder 
kontakten med, fortæller Carina. 

Hun sætter særligt pris på de 
mange planlagte aktiviteter i løbet 
af ugen. 

METAL-
FERIE 

2019
MetalFerie er 
en uges aktiv 

ferie med 
mange aktivi-
teter for hele 
familien på 
Metalskolen  
i Jørlunde.  
I 2019 er 

MetalFerie 
ekstra ordinært 

rykket til 
 Helsingør, fordi 

skolen bliver 
renoveret. 

H
enning Brink Hansen, 43-årig 
reparatør hos Nobia Denmark, 
har været på MetalFerie med 
sin familie tre gange. Første 

gang var opbakningen hjemmefra 
ikke så stor. 

– Min kone var skeptisk, inden 
vi tog af sted første gang. Men 
allerede anden dag sagde hun, at 
hun ville af sted igen. For det er et 
fantastisk godt ferietilbud, fortæller 
Henning Brink Hansen.

På MetalFerie har Henning set 
sine to sønner på 13 og 10 år folde 
sig ud med computerspil, men 
også set dem lege og være aktive 
sammen med de andre børn.

– Vi var ikke med sidste år, da vi 
ville prøve noget nyt, men begge 
drenge har savnet at være med, 
siger Henning Brink  Hansen. 

Han og familien har været på 
MetalFerie sammen med et venne-
par. Men det har ikke afskåret dem 

– Der er mange muligheder for 
ting, man kan lave med familien. 
Samtidig er det også muligt at 
trække sig tilbage og slappe af. Det 
har givet os rigtig meget nærvær 
med familien, og det er helt sikkert 
ikke sidste gang, vi er med, siger 
Carine Holmer Jensen. 

JEG HAR  
FÅET VENNER, 
JEG STADIG
HOLDER 
KONTAKTEN
MED.
Carina Holmer, om MetalFeire.

Henning Brink 
Hansen og hans 

familie har været 
på MetalFerie 

flere gange. De 
møder altid både 

nye og kendte 
ansigter og deler 

en sjov uge.

Danskmetal.dk/ 
metalferie

Ferie for store og små, 
familie kolleger.
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100 %  
TID TIL  
FAMILIEN
Skal din sommerferie stå på 
 familiehygge i skønne omgi
velser og med all inclusive,  
så er MetalFerie noget for dig.

FØLG OS PÅ FACEBOOK
facebook.com/danskmetal

danskmetal.dk/metalferie
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