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så er det sagt
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DET VAR BARE  
AT GÅ I GANG 
Christian Thomsen 
på 21 fik både  titlen 
som Danmarks 
bedste lærling og 
landbrugsmaskin
mekaniker i 2018. 

TILBAGE  
TIL BRANCHEN 

Metal Akasse hjalp 
Keven Aarenstrup 
Nielsens, da han 
skulle tilbage til et job 
som automekaniker. 
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VI SKAL GØRE GODE 
TIDER BEDRE

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.

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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Nye transporttrends har ramt Danmark 
og resten af Europa. Elcykler stiger i 
popularitet og bliver familiens første-
valg som bil nummer to. 
Det påvirker cykelmekanikernes 
arbejde og branchens fremtid. 

– Vi satser hårdt på elcykler, de har 
et kæmpe potentiale, der kun bliver 
større. Hænger man ikke på nu, kom-
mer man til at kæmpe for at hive sig op 

    PODCAST

Derfor crasher dit smart
phonebatteri, når det er koldt
Lithiumbatterier giver liv til smart
phones, pc’er og elbiler. Podcastserien 
Vov at Vide dykker ned i teknologien 
og undersøger, hvad der skal til for at 
forbedre teknologierne.  

El er ny  
transport- 
trend 
 

TEMA /  NY TEKNOLOGI I  CYKELVÆRKSTEDET / 
LÆS MERE SIDE 06 -11 I  DETTE NUMMER

Nye regler 

Alle EU’s medlemslande og Europa
Parlamentet er blevet enige om, at bilers 
CO2udledning skal sænkes. Udled
ningen skal være 15 procent lavere i 
2025 og 37,5 procent lavere i 2030. 

Kilde: Ingeniøren.

TAL

 2.125
ekstra praktik pladser 
blev oprettet fra 
1. januar 2018 til 1. okto
ber 2018. Det betyder, 
at målsætningen for tre
partsaftalen er indfriet. 
Det helt store mål er at få 
skabt 10.000 flere prak
tikpladser i perioden 
 20162025. 
Kilde: Fagbevægelsens Hovedorganisation,  
FH, og Undervisningsministeriet 

OMTALE

– JEG TROR, 
TILFØJELSEN 
AF SOFT- 
WARE OG  
ELEKTRI CITET 
TIL CYKLEN 
VIL GØRE DEN 
I STAND TIL AT 
KONKURRERE 
EFFEKTIVT  
MED BILEN. 
Kilde: Horace Dediu til Techtopia. 

Find den, 
hvor du hører 
podcast.

 

 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, events  

og tilbud.

Meld dig ind via Dansk Metal: 

danskmetal.dk/it

Elcykler gør arbejdet  
mere  indviklet, men sjovere, 
mener elcykelmekanikerne 

Nikolaj W. Feltsen, t.h., og 
Thomas Hansen, t.v.

i fremtiden, siger Andreas Buchard, 
cykelmekaniker hos FriBikeshop i 
Farum. 

I Aarhus arbejder elcykelmekani-
ker Nikolaj W. Feltsen hver dag med 
reparation, fejlsøgning og test på 
elcykler. 

– Selv simple fejl kan være svære 
at finde på en elcykel, hvis man ikke 
ved, hvor man skal lede. Sådan er 
det, når der er en computer invol-
veret. Elcykler stiller krav, og det er 
afgørende af få løbende ny viden, 
siger han. 

Læs, hvordan kolleger fra cykel-
værkstederne forbereder sig til 
fremtiden. Side 6-9. 
Bliv klogere på hvad tendensen 
urban mikrobilitet er for en størrelse 
Side 10-11.

04 input / udefra
T E K S T  R E D A K T I O N E N  F O T O  S I M O N  F A L S

danskmetal.dk/onlinekurser

Metal Onlinekurser er gratis.  
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KARRIERE 

Bliv håndværker og 
student på samme tid 

DET SKER 

Forskere fra universitetet Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) har fløjet det første eldrevne fly uden propeller, jetmotorer 
eller turbiner. Det vejer 2,45 kilo og har et vingefang på fem meter. 
Det flyver med en hastighed på 4,8 meter i sekundet. Inspirationen 
kommer fra rumfærgerne i ’Star Trek-serien’, hvor futuristiske far-
tøjer flyver gennem luften uden bevægelige dele og uden støj. 

Flyet er bygget på et hundrede år gammelt princip om, at ioniske 
vinde kan give fremdrift. En helt central nøglekomponent er den 
strømforsyning, som i en tretrinsproces konverterer output fra 
lithium-ion-polymerceller, som kan seriekobles til en spænding 
mellem 160 og 225 volt, til en spænding på 40,3 kilovolt, der er 
nødvendig for at ionisere luften. Effektkonverteren, der leverer 600 
W, vejer kun 0,51 kg – batterierne kun 0,23 kg.

Kilde: Ingeniøren, ing.dk  

47 procent af forældre med børn 
i alderen 12-17 år ved ikke, hvad 
eux er. Det samme gælder for 43 
procent af børnene. Det viser en 
rundspørge fra Undervisnings-
ministeriet. 

EUX kombinerer en erhvervsud-
dannelse med gymnasiefag, så du 
ender med både at være faglært og 
stå med studentereksamen. 

Der er 46 uddannelser, der kan 
tages som eux. Fx cykel- og motor-
cykelmekaniker, personvognsme-
kaniker, autolakerer, entreprenør- 
og landbrugsmaskinmekaniker, 
industritekniker, smed, værktøjs-
mager og procesoperatør. 

Med en eux kan du enten søge 
job inden for det fag, du er udlært 
i, eller søge ind på en videregående 
uddannelse. En erhvervsfaglig 
student har nemlig de samme 
muligheder for at læse videre som 
dem, der har taget en gymnasial 
uddannelse.  
Læs mere på ug.dk 

NYE EL -
BILER MED 
   RÆKKEVIDDE 
OVER 400 
KILOMETER

1.  Hyundai 
KONA 

2.  AUDI e-tron 
3.  KIA e-Niro 
4.  Mercedes EQC 
5.   Tesla Model 3 

 Kilde: dr.dk

AMR2019

AMR GØR EN FORSKEL FOR DIG
AMR arbejder hver dag for at forbedre 
arbejdsmiljøet. Selv om indsatsen er stor, kan 
det knibe med at få tid til arbejdsmiljøarbej-
det, indflydelse på virksomhedernes indkøb 
og planlægning og den nødvendige viden 
og uddannelse. Det viser en større undersø-
gelse fra LO. 

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

De fysiske arbejdsmiljøproblemer, der fyl-
der mest, er støj, støv, dårligt indeklima og 
fysisk hårdt arbejde. I det psykiske arbejds-

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

I 2019 sættes alle sejl for at skaffe arbejds-
miljørepræsentanterne bedre arbejdsvilkår. 
Fagbevægelsens Hoved organisation står 
bag AMR2019.

fho.dk/amr2019

Star Trek bliver virkelighed 

F O T O  C H R I S T I N E  Y .  H E 
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facebook.com/danskmetal

Følg os. 
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Jeg arbejder for dit arbejdsmiljø
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HAR DU SET  

Pendling i  
elbil – muligt 
for 9 ud af 10
Mange siger nej til 
elbiler på grund af 
deres begrænsede 
rækkevidde. 
Men, ifølge Dan
marks Statistik 
kan 95 procent 
af arbejdsstyrken 
klare pendlingen 
i en elbil. 80 pro
cent kan dække 
pendlingsbehovet 
med en plugin
hybridbil med 
mellemlang ræk
kevidde. 

Kilde:
 Danmarks Statistik.

2019 er arbejdsmiljørepræsentanternes år.



– ELCYKLER  
STILLER KRAV  

TIL CYKELSMEDENE.  
DE SKAL HOLDE SIG  

OPDATERET MED DEN  
NYESTE VIDEN. 
Andreas Buchard, cykelmekaniker.

EL PÅ CYKEL-
STIERNE – OG I 
VÆRKSTEDERNE  
Elcyklerne drøner ind på marke
det, ud på cykelstierne og ind i 
cykelværkstederne.

De nye cykler påvirker cykel
mekanikernes arbejde og bran
chens fremtid. MetalMagasinet 
ser på de nye transporttrends, 
der netop nu vælter ind over 
Danmark og Europa. Fx fik den 
lynhurtige Speed Pedelec, der 
kan køre 45 km/t, lovlig  
adgang til cykelstien i 2018. 

Fra 2019 skal cyklister dele 
pladsen med elektriske løbehjul, 
selvbalancerede køretøjer som 
segboards og uniwheels og ska
teboards med motor.  

I storbyerne står elcyklerne – og 
lige om lidt også de elektriske 
løbehjul klar til at leje via en app.

Bliver MaaS (Mobility as a  
Service) den næste store trend?

Vejloven 
Transport-, Bygnings- og Bolig-

ministeriet ændrer vejloven, så 
den er fremtidssikret i forhold til, 
at der forventes at komme flere  

udlejningsvirksomheder på mar-
kedet, fx udlejere af el-løbehjul. 

trm.dk

06 indsigt / el – ny transporttrend
T E K S T  T R O E L S  K Ø L L N  F O T O  S I M O N  F A L S 
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S
å snart kunderne træder 
ind, kan de til højre se en 
elektrisk ladcykel til 32.000 
kroner og til venstre en far-

vestrålende Scott mountainbike 
med elmotor i kranken til 57.999 
kroner. Elcyklerne er sat helt 
frem i Fri BikeShop i Farum. 

- Vi satser hårdt på elcykler. 
Der er et kæmpe potentiale, som 
kun bliver større. Hvis ikke man 
hænger på nu, kommer man 

Elcyklen har skabt nye muligheder for 
cykelhandlerne. Der skal satses nu, hvis 
ikke man vil komme bagud. Det mener 
Andreas Buchard, cykelmekaniker.

til at kæmpe for at hive sig op i 
fremtiden, siger Andreas Buchard, 
cykelmekaniker og butikkens pri-
mære elcykelmand. 

Han har lige været på et kursus 
i, hvordan elmotorer fra Bosch 
fungerer. Butikschefen sørger 
for at sende cykelsmedene på 
elcykelkurser flere gange om året. 
Der er altid omkring 40 elcykler 
på lager samt et bredt udvalg af 
reservedele fra de store mærker. 

- Vi sørger for altid at købe 
de nyeste cykler ind. Det sikrer 
værkstedet både erfaring og 
reservedele til at kunne lave langt 
de fleste reparationer på under én 
dag. 

Længere inde bagved står ræk-
ker af elcykler fra et bredt udvalg 
af mærker. Cyklerne koster typisk 
mellem 13.000 og 25.0000 kroner, 
mens topmodellerne kan være 
næsten tre gange så dyre. Elcyk-
lerne kommer nemlig i alle former 
og størrelser.

- Mange forbinder elcykler med 
pensionister og hr. og fru Dan-
mark, som ikke kan klare at køre 
op ad bakke mere. Det kunne ikke 
være mere forkert. Mange af vores 
kunder er pendlere, der bruger 
elcyklen som bil nummer to. De 
vil gerne køre 20-25 kilometer til 
arbejde og møde op uden sved på 
jakkesættet. 

De fleste af elcyklerne har en 
rækkevidde på 60-80 kilometer 
på en fuld opladning, men der er 
også en del, som kan køre over 
100 kilometer med motorhjælp. 

Invéster i forretningen
Det kan være en stor investering 
at købe elcykler og reservedele 
hjem til forretningen, medgi-
ver Andreas Buchard. Men han 
understreger, at der også er 
mange muligheder for mersalg.

- Når kunden investerer i en 
elcykel, vil man også gerne have 
noget ordentligt udstyr til den, fx 
tasker og gps. Den chance skal 
man gribe som butik, ikke mindst 
for at give kunden en bedre ople-
velse, siger han.

Kunderne er også mere enga-
gerede i købet end normalt, når 
de skal købe elcykel. Det er en stor 
investering, og mange har læst 
grundigt op, når de kommer ind 
og skal købe. 

- Vi får masser af teknik-
spørgsmål, og dem skal vi kunne 
på rygraden. Det stiller krav til 
cykelsmedene om at holde sig 
opdateret med den nyeste viden, 
siger Andreas Buchard. 

VI SATSER 
HÅRDT PÅ 
ELCYKLER

07
trm.dk 

Følg ændringer i 
Vejloven.



S
elv simple fejl kan være 
svære at finde på en elcykel, 
hvis man ikke ved, hvor 
man skal lede. Sådan er 
det, når der pludselig er en 

computer involveret.
Det siger Nikolaj W. Feltsen, 21 

år. Han er elcykelmekaniker og 
servicetekniker i den århusianske 
firma Promovec, som producerer 
egne elcykler og komponenter. 

Elcykler er den  
nye virkelighed  
på værkstedet.  
Udfordringen  
skal gribes.  

Han hjælper cykelforhandlere med 
reparationer og tester nye model-
ler, der endnu ikke er kommet på 
markedet. 

– Med elcykler handler arbejdet 
meget om at finde fejl. Tit måler 
man sig frem fra ledning til led-
ning, men det gælder også om 
at tænke sig om. Hvis motoren 
hakker, og cyklen siger en sjov lyd, 
hvordan passer det så sammen? 
siger Nikolaj W. Feltsen.

– Det er mere besværligt i for-
hold til en almindelig cykel, men 
det er også utroligt sjovt.

Elcyklen i fremtiden
En elcykel har grundlæggende fem 
særlige elementer, der ikke findes 
på traditionelle cykler: 

• Elmotor
• Batteri
• Display
• Forskellige sensorer
•  Controller (computeren), der 

styrer det hele. Sidder i forhjulet, 
baghjulet eller i kranken. 

– Centermotoren i kranken er den 
sværeste og mest indviklede at 
arbejde med, fordi den ikke bare 
kan skiftes direkte ud. På samme 
måde er batteriet ikke noget, man 
selv må skille ad og rode med på 
grund af miljø- og sikkerhedskrav 
fra EU. 

Mange elcykler har også et ind-
bygget program, der viser forskel-
lige fejlkoder alt efter problemet, 
lige fra en ødelagt ledning til en 

indsigt / el – ny transporttrend  
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COMPUTER GØR 
ARBEJDET MERE 
INDVIKLET
– MEN OGSÅ 
SJOVERE



defekt sensor eller problemer med 
spændingen på batteriet. Med en 
særlig batteritester kan man derfor 
aflæse alt om, hvor mange gange, 
hvor meget og hvornår, batteriet 
har været ladet op. 

Batteriet skal udvikles 
Netop batteriet er elcyklens store 
akilleshæl i dag. Det har ikke så 
lang rækkevidde, som man kunne 
ønske, mener Nikolaj W. Feltsen. 

– Vi er meget afhængige af, at 
der bliver udviklet bedre batterier, 
så man kan cykle længere. Der er 
nok mange producenter, som ikke 
tør sige det højt, men det er en af 
de største udfordringer for alle i 
branchen. 

Controlleren 
er elcyklens 
hjerne, der slår 
motoren til og 
frra med hjælp 
fra sensorer i 
cyklen.

Elmotoren sidder i 
forhjulet, baghjulet 
eller kranken. 

09

En elcykel kan 
have sit eget liv, 
siger Nikolaj W. 
Feltsen.



Sådan fungerer 
løbehjulene 
De eldrevne løbehjul fra VOI 
kan køre op til 20 km/t. Man 
skal være 18 år for at bruge 
dem. De kan lejes gennem en 
app. Løbehjulene findes rundt 
om i byen og skal ikke afleveres 
i en stander, når man er færdig 
med at bruge dem. På verdens-
plan findes der i dag 80 millio-
ner elektriske løbehjul.

Kilde: dr.dk  

10 indsigt / el – ny transporttrend  

Elcykler og elektriske løbehjul er ude at 
køre. De eldrevne transporttrends ændrer 
arbejdet på cykelværkstederne, men også 

den måde, vi bevæger os rundt i byerne på. 

STORBYENS 
TRAFIK 

DISRUPTET

TENDENS

Elløbehjul er 
hurtige, billige 
og forurener 
ikke. Nu kom-
mer de lovligt 
til Danmark. 

T E K S T  T R O E L S  K Ø L N  F O T O  E L L I O T  N Y H L I N  O G  S I M O N  F A L S
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Elcyklen - del af 
transporttrenden  
ELMOTOR 
Elmotoren sidder i forhjulet, baghjulet eller i 
kranken. Forhjulsmotoren trækker cyklen fremad, 
når man træder i pedalerne. En centermotor sid-
der ved kranken og trækker igennem kæden, så 
det føles som at køre på en almindelig cykel. En 
baghjulsmotor skubber nærmest cyklen frem, 
når man træder i pedalerne. Den bruges især til 
mountainbikes. 

Hidtil har forhjulsmotoren været mest udbredt, 
men den bliver nu i stigende grad erstattet af cen-
termotoren, som føles mere naturlig at køre med. 
Motorerne produceres typisk af Bosch, Yamaha 
eller Shimano, mens fx Promovec og Kildemoes 
bruger deres eget system. 

BATTERI 
Batteriet kan sidde under bagagebæreren, langs 
stellet eller indbygget i stellet. Batteriets stør-
relse opgøres i watt-timer (Wh). Mest udbredt er 
lithium-ion-batterier. For 10 år siden indeholdt 
en almindelig batteripakke 240 Wh – der skal 
5-10 Wh til pr. kilometer på en elcykel. I dag er 
et almindeligt batteri på 400 Wh, og der  findes 
normalt op til 600 Wh. Et batteri kan typisk klare 
1.000 fulde opladninger, før det skal skiftes. 

STYRINGSENHED 
Elcykler har stort set altid en brugerflade, hvor fx 
batterilevetid og hastighed er vist. På styringsen-
heden kan man se og indstille, hvor meget cyklen 
skal assistere med. Den idder typisk i en holder på 
styret eller stellet. Styringen kan i nogle tilfælde 
også ske via en smartphone. 

CONTROLLER 
Controlleren er en lille computer. Den er elcyk-
lens hjerne, som slår motoren til og fra blandt 
andet for at overholde lovens fartgrænse for 
motorhjælp.  

SENSORER 
Elcyklen har mange sensorer, som giver informa-
tion til controlleren. Det er lovpligtigt, at cyklen 
har en sensor, der kan registrere pedaltråd. Den 
sensor sidder oftest i pedalerne, i kranken eller i 
baghjulsnavet.
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P
å kort tid har tusindvis af 
elektriske løbehjul indtaget 
storbyer over hele verden, 
lige fra Los Angeles og 
Mexico City til Madrid og 

Paris. Nu er de også kommet til 
Danmark. 

Løbehjulene kan lejes via en 
app og skal ikke afleveres i en 
stander bagefter. De forurener  
ikke luften i byen. Den kombina-
tion betyder, at løbehjulene kan 
vende op og ned på trafikken i 
særligt de store byer.

– Elektriske løbehjul er på kort 
tid blevet enormt populære rundt 
om i verden. De kan erstatte de 
korte, dyre ture med taxa og måske 
også bus. For det er både billigere 
og hurtigere. Løbehjulene disrup-
ter simpelthen den måde, vi trans-
porterer os på, siger Henrik Føhns.

Han er journalist og vært på 
podcasten Techtopia, som hand-
ler om teknologi, der forandrer 
verden. Her taler han løbende om 
den stigende brug af elløbehjul, 
elcykler og andre mindre eldrevne 
køretøjer.

 Noget, der også bliver kaldt for 
urban mikromobilitet. 

Ny teknologi, nye job
Det har været ulovligt at køre på 
eldrevne løbehjul herhjemme, men 
fra 2019 er det nu tilladt, foreløbigt 
som et forsøg i 2019. 

Det vil blandt andet det svenske 
firma Voi udnytte ved at sætte 200 
elløbehjul på gaden i København. 

Løbehjulene er særligt attraktive 
for turister, pendlere og folk, som 
ikke lige har fået cyklen med sig 
ind i byen, vurderer Henrik Føhns.

Løbehjulene bliver indsamlet 
af såkaldte juicere, når de er løbet 
tør for strøm. Det er folk, der tager 
dem med hjem og lader dem op 
natten over i deres eget hjem, 
hvorefter de sætter løbehjulene ud 
igen om morgenen. 

– Det er et supermærkeligt job 
at tage rundt og samle løbehjul 
ind og lade dem op i sin lejlighed 

om natten. Men det er også skægt, 
og det viser, hvordan ny teknologi 
altid skaber nye former for job og 
forandrer vores samfund, siger 
Henrik Føhns.

Bagsiden af medaljen
Løbehjulene er ikke uden proble-
mer.

I Madrid er det blevet ulovligt 
at bruge løbehjulene på fortovet, 
fordi de generede fodgængerne, 
og i Frankrig har det nye trans-
portmiddel ført til adskillige færd-
selsuheld og flere trafikdrab. I San 
Francisco blev der lagt så mange 
løbehjul ud i gaderne, at de lå og 
flød overalt. Derfor har byen nu 
begrænset brugen. Samme udfor-
dringer kan blive aktuelle i Dan-
mark, siger Henrik Føhns.

– De mange nye udlejningscyk-
ler har gjort, at vi har fået en masse 
utrænede cyklister i bybilledet. Det 
gør det sværere og mere farligt at 
begå sig i trafikken for os andre. 
Det samme kan man forvente vil 
ske med løbehjulene.

Virksomhederne bag løbehju-
lene fremhæver dem ofte som 
klimavenlige, fordi de kører på el, 
men det er ikke hele sandheden. 
Løbehjulene bliver nemlig masse-
produceret i en kvalitet, der ikke er 
beregnet til intensiv brug. Derfor 
går de ofte i stykker.  

– Det kan godt være, at det er 
klimavenligt at bruge el, men er 
det specielt bæredygtigt at købe 
tusindvis af løbehjul, der går i styk-
ker efter tre måneder? Næppe. Det 
belaster både byen og miljøet på 
en måde, vi ikke har set før, siger 
Henrik Føhns. 

Transportbran-
chen erudsat 

for store 
forandringer, 

det  kan ændre 
samfundet, 

mener Henrik 
Føhns, vært på 

Techtopia.



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



Hvilke opgaver løste du?
Først opsatte jeg en Wäderstad såmaskine. Der 

var to fejl. Den ene var, at vingerne ikke kunne klap-
pes ud til markstilling. Fejlen var en afbrudt mag-
netspole. Der var også byttet rundt på udmadnings-
motorerne, så det udmadede kerner, gødning og 
granulat, hvor der kun skulle være kerner. Jeg opsatte 
alle motorerne forfra. Næste opgave var en Massey 
Ferguson 7400 traktor, hvor liften gik i overtryk. Jeg 
kalibrerede potentiometeret, der fortæller styrebok-
sen, at liften er i topstilling. Det er vigtigt, for ellers 
bliver hydraulikolien varm, og den kører med 220 Bar 
i overtryk. Der var også det problem, at når traktoren 
blev sat i landevejsgear, sprang den tilbage til mark-
gear. En ventil til gearskiftet hang fast.  

Hvilke var de mest udfordrende?
Traktoren var sjovere at arbejde på end såma-

skinen, for fejlene var sværere. Jeg kan godt lide, når 
fejl er både svære at finde og løse. Men det var ikke så 
meget selve opgaverne, jeg kæmpede med, som det 

ORDBLINDHED ER INGEN HINDRING 
Christian Thomsen har svendebrev og titlen som  
Danmarks bedste lærling som landbrugsmaskinmekaniker, 2018.  

CHRISTIAN 
THOMSEN, 

21 ÅR

Svendeprøve
September 2018

Uddannelse
Landbrugs

maskinmekaniker, 
Erhvervsskolerne 

Aars

Læreplads
Langelund  

Maskinstation

var min ordblindhed. Til svendeprøven skal man læse 
og skrive en del og forklare fagudtryk. Det er ikke min 
stærkeste side. 

Hvordan har du klaret uddannelsen  
som ordblind?
Skolen har været god til at tage hånd om os, der 

lærer på en anden måde. Fx med tegninger og ani-
mationsvideoer. Det har været godt. Men i folkeskolen 
lærte jeg, at fordi jeg er ordblind, så kan jeg ikke det 
samme som alle andre. Det sætter sig jo i én. Derfor 
havde jeg slet heller ikke regnet med at vinde DM for 
lærlinge. Jeg frygtede, at det ville være ligesom til 
svendeprøven, hvor man skal læse og 
skrive meget. Men det var det slet ikke. 
Det var ligesom ude i virkeligheden, 
hvor man får sine opgaver og skal 
prioritere i dem, så maskinen hurtigst 
muligt kan komme ud at køre igen. 
Det var bare at gå i gang. Det er det, 
jeg bedst kan lide ved mit fag. 

Liftpotentiometeret er 
en variabel modstand, og 
styreboksen aflæser mod
standen og positionen. 
Til svendeprøven drejede 
Christian Thomsen indtil 
en skala på diagnose
værktøjet lyste grønt 
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Vinder af  
Danmarks  

Bedste  
Lærling  

– landbrugs
maskin

mekaniker  
(DBL) 2018
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Brug din AMR
Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø  
er afgørende for, om vi trives på arbejdet. 
Arbejdsmiljørepræsentanten, AMR,  
gør en forskel her – brug ham.

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
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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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S
ikkerhed frem for alt. De der 
genveje med ikke lige at få 
sliber briller eller andet sikker-
hedsudstyr på. Lad nu være. 

Man har jo kun det ene liv for 
fanden. Man skal passe på sig selv 
i en travl hverdag, hvor der kom-
mer mere og mere pres på medar-
bejderne, siger Jesper Bøgenlund 
Rosenmeyer, 36 år, autotekniker, 
Uggerhøj Biler, Aalborg. 

Og så er han arbejdsmiljø-
repræsentant for mere end 40 kol-
leger i hele butikken, lige fra lager 
til værksted. Det er hans opgave 
at sørge for, at de kommer hjem i 
god behold hver eneste dag. Der-
for er han ikke bleg for at minde 
de andre om at tage sikkerheden 
alvorligt, når der er fællesmøder i 
kantinen.

Det er ikke fordi der er mange 
ulykker på arbejdspladsen. Men 
indimellem skærer nogen sig eller 
har andre mindre uheld. Og så 
træder han til. Ikke mindst for at 
undgå samme uheld fremover.

– Ved ulykker er min rolle at 
lave en handleplan sammen med 
ledelsen. Hvordan undgår vi det 
her en anden gang? Og hvis der 
er en, der får en slibespån i øjet, så 
får man sagt til resten af flokken: 

danskmetal.dk/arbejdsmiljoe/pjecer

Få brugbare råd om dit arbejdsmiljø.

DET VIGTIGSTE  
     ER AT KOMME 
LEVENDE HJEM

Kollegerne skal sikkert hjem fra jobbet. 
Hver dag, hvert år. Det er missionen for 
Jesper Rosenmeyer, der er autotekniker 
og arbejdsmiljørepræsentant.

Husk at bruge briller eller værne-
middel, så vi ikke kommer ud for 
det her igen.

Systemet forebygger fejl
Jesper Rosenmeyer har i 14 år 
arbejdet som Opel-tekniker hos 
Uggerhøj Biler. Han fik jobbet 
 gennem sin far, der også arbej-
dede i firmaet i årevis. De seneste 
tre år har Jesper også været 
arbejdsmiljørepræsentant. Der var 
ingen andre, der stillede op. Men 
det har han det fint med. Selv om 
opgaven blev underspillet til at 
starte med.

– Man skal ikke rigtig lave 
noget, sagde den gamle AMR, før 
han gik på pension. Men det, har 
jeg fundet ud af senere, passer 
i hvert fald ikke. Der var virkelig 
meget at tage fat i.

Sammen med lagerchefen 
har Jesper fået skiftet nogle af 
kemikalierne på lageret ud med 
mindre farlige af slagsen. Og der 
er kommet mere løfteudstyr i 
dækcenteret, der skal forebygge, 
at kollegerne får ondt i ryggen af 
tunge de løft.

Men den største opgave har 
været at sætte alt i system. Jesper 
Rosenmeyer har fået styr på data-
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blade, arbejdspladsanvisninger og 
vejledninger til at bruge værktøjet 
korrekt og sikkert. Det gør det 
nemt for nye medarbejdere at lære 
de korrekte måder at bruge udsty-
ret på. Og for de gamle at huske 
det.

– Vi har mange håndværktøjer. 
Vinkelslibere, luftværk tøjer, dæk-
apparater, svejsere og gas og ilt. 
Det er vigtigt at bruge det korrekt, 
så man ikke får skader.

De nye vejledninger betyder, at 
den del af arbejdsmiljøarbejdet går 
mere planmæssigt. Jesper Rosen-
meyer sætter to gange om året en 
halv dag af til kontrol af værktøjet.

Hvorfor en AMR?
– Fordi det hele ellers vil sejle og 
det vil ikke være lige så sikkert at 
gå på arbejde, siger Jesper Rosen-
meyer.

– Det vigtigste er, at man kom-
mer levende hjem hver dag. Det er 
det, mit arbejde som AMR handler 

DET DER MED IKKE LIGE 
AT FÅ SLIBE  BRILLER ELLER 
ANDET SIKKERHEDS-
UDSTYR PÅ: LAD NU VÆRE. 
MAN HAR JO KUN DET  
ENE LIV FOR FANDEN.
Jesper Bøgenlund Rosenmeyer, 36 år, autotekniker.

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

Dorte 
 Pedersen,  
arbejds
miljø 
 kon su lent, 
Dansk 

Metal. 

Du kan altid ringe ind til Dansk 
Metal med spørgsmål  
om alt fra støv til ergonomi og 
hviletider på 3363 2000.

fho.dk/amr2019

Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, har
valgt 2019 til arbejdsmiljørepræsentanternes år. 

om. Men også at man ikke bliver 
udsat for al mulig forurening eller 
hårdt arbejde, der langsomt slider 
dig ned over mange år. At man 
kan være sikker på at have et godt 
liv, selv om man har arbejdet i 
mange år.

Det kræver et godt forhold til 
både TR og leder. Uden dem vil det 
være sværere at få forbedringerne 
gennemført. 

– Jeg har et rigtig godt samar-
bejde med vores leder. Det er ikke 
sådan, at jeg har sloges med ham 
om noget. Det er vigtigt, for det er 
ham, der sidder på investerings-
kassen, griner han. 

– Jeg tror generelt, der sidder 
ledelser rundt omkring, som skal 
være rigtig glade for deres arbejds-
miljørepræsentanter. Tit ved de 
ikke, hvor meget vi gør. På den 
måde kan man sige, at ledelsen 
burde komme på de samme kurser 
om arbejdsmiljø, som vi er på. Det 
er så essentielt. 
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Lars Jensens lokale Metalafdeling fik ham i nyt  job på tre dage.

PÅ VEJ PÅ 
ARBEJDE IGEN

18 karriere / fra job til job 
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danskmetal.dk/ jobservice

Se og søg ledige job og vedligehold dit CV.

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 hjemme-
sider og jobdatabaser. 

• Mange virksomheder tager fat i Metal, når de mangler med arbejdere. Din 
afdeling kontakter dig, hvis en virksomhed har brug for dine kompetencer. 

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

danskmetal.dk/jobservice

ww

JEG HAR ALTID HAFT ET GODT  
FORHOLD TIL DANSK METAL  
OG VÆRET PÅ ET HAV  
AF KURSER. SÅ JEG  
VAR TRYG VED  
AT VÆRE I DERES  
HÆNDER.
Lars Jensen, automekaniker, 41 år.

L
ars Jensen, auto mekaniker, 
44 år, var chokeret og 
rasende, da han blev fyret. 
Han havde i 1,5 år arbejdet 
på nathold og bl.a. monteret 
hydraulik på kranarme. Et 

arbejde, der passede ham rigtig 
godt med gode kolleger og frihed 
under ansvar. Desværre manglede 
fabrikken stålstumper til at lave 
cylindere af. Så når Lars Jensen 
sammen med sine kolleger gav 
den gas om natten, var der ikke 
nok arbejde tilbage til dagholdet. 
En fredag i november 2018 blev 
han sammen med 11 andre kaldt 
op på kontoret og fyret.

– Jeg havde ikke set det komme. 
Jeg havde lige købt hus, så det var 
et rigtig dårligt tidspunkt. Mange 
spørgsmål fløj gennem hovedet på 
mig. Hvor skal jeg søge hen? Hvad 
er mine muligheder? Kan jeg få et 
ligeså godt lønnet job?

Det var den slags spørgsmål 
Lars Jensen gik hjem med den 
dag. Han er oprindeligt uddannet 
automekaniker. Uddannelsen har 
været et gedigent fagligt ståsted, 
som han har bygget ovenpå 
gennem årene. I 2005 tog han 

via Dansk Metal en 9 måneders 
uddannelse som automatik-
fagtekniker, hvilket gav ham flere 
jobmuligheder. 

Afdelingen på banen
Ugen efter fyringen kom repræ-
sentanter fra Metal Østjylland ud 
til maskinfabrikken for at fortælle 
Lars Jensen og hans kolleger om 
deres rettigheder og muligheder. 

André Nielsen, faglig sekretær, 
fortalte bl.a. om mulighederne for 
at søge job hos DSB, som mang-
lede folk. Lars Jensen gik hjem fra 
mødet med en god fornemmelse i 
maven.

– Jeg havde kun hørt positivt 
om DSB,og tænkte, at det ville være 
en rigtig fin mulighed.Og der er 

ingen tvivl om, at hele ansættel-
sesforløbet er gået  hurtigere med 
hjælp fra  afdelingen.

Lars Jensen nåede kun at gå 
ledig i tre dage. 

Han afleverede en ansøgning 
til André Nielsen, som denne gav 
videre til tillidsmanden hos DSB. 
Efter 10 dage blev Lars Jensen 
inviteret til samtale hos DSB Ved-
ligehold. Dagen efter ringede de 
for at ansætte ham. Lars Jensen er 
glad for den hjælp, han har fået fra 
afdelingen.

– Jeg har altid haft et godt for-
hold til Dansk Metal og været på et 
hav af kurser. Så jeg var tryg over 
at være i deres hænder. Har jeg 
været i tvivl om noget, er jeg altid 
blevet hjulpet, siger Lars Jensen. 
Da han i sin tid kom til sin tidligere 
arbejdsplads, var det også hans 
Metalafdeling, der hjalp ham i job.

Beskidt arbejde
Efter en måned i sit nye arbejde er 
Lars Jensen faldet godt til. Han er  
i hjulværkstedet, hvor der kommer 
aksler med hjul og bremses kiver 
ind. Her er han med til at kontrol-
lere om bremser og hjul har de 
rigtige mål, eller om de skal sendes 
videre til udskiftning.

– Jeg er glad for mit nye job. 
Det er spændende at lære noget 
nyt, og jeg har fået nogle rigtig 
gode kolleger med god humor. 
Men efter at have haft montørjobs 
i 10 år, skal jeg lige vænne mig 
til togarbejde, hvor man bliver 
møghamrende beskidt, griner Lars 
Jensen. 
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S
kal jeg blive i industrien,  
eller skal jeg gøre mit del-
tids arbejde til min fuldtids-
beskæftigelse? 

Det spørgsmål stillede Keven 
Aarenstrup Nielsen sig selv efter 
en periode med forskellige deltids-
stillinger, dårlige jobmatch og 
stress.

– Jeg havde mange ting i 
 hovedet, da jeg var færdig med 
min uddannelse, siger den 25-årige 
personvogns mekaniker fra Odense.

På overarbejde
Kevin Aarenstrup Nielsen færdig-
gjorde sin uddannelse i november 
2017, men kunne ikke fortsætte 
på sin læreplads. Han gik ledig en 
periode, og tog forskellige deltids-
jobs uden for branchen. Da han fik 

KEVEN ER TILBAGE I 
 AUTOBRANCHEN
Efter en turbulent periode fandt Keven Aarenstrup Nielsen tilbage til et 
job som automekaniker. Metal A-kasse gjorde en kæmpe forskel.  

danskmetal.dk/
akasse

Tilmeld dig 
 workshops

Skriv dig i job
På workshoppen får du konkrete tips  
til at skrive jobansøgning og cv.  

Du får også viden om, hvad du skal gøre,  
før du sætter dig til tasterne.

Gode råd til 
jobsamtalen
• Sørg for et godt 

fast håndtryk og 
god øjenkontakt.

• Lyt godt efter og 
notér eventuelt, 
mens du får infor-
mation om virk-
somheden.

• Stil spørgsmål 
om jobbet og 
virksomheden. 
Lyd, som om du 
mener, hvad du 
siger og undgå 
ord som måske 
og ved ikke.

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

karriere / metal akasse

metal /  t ransport /  februar 2019

fast arbejde som auto mekaniker, 
var det ikke det rigtige jobmatch.

– På værkstedet var der arbejde 
til fire mand, selvom vi kun var 
to ansatte. Det gav over 50 timers 
overarbejde på halvanden måned, 
fortæller Keven Aarenstrup  Nielsen. 

Han gik ned med stress, blev 
fyret og var sygemeldt i fire uger. 

I starten af juli 2018 stod han ved 
en skillevej. Skulle han blive salgs-
assistent på fuldtid i en e-cigaret-
butik? Eller skulle han finde job 
som auto mekaniker?

Tilbage til branchen
Keven Aarenstrup Nielsen valgte 
det sidste.

Han tilmeldte sig Metal 
A-kasse-workshoppen Skriv dig 
i job, og brugte erfaringerne fra 

workshoppen, da han søgte en 
stilling hos Hvidtved Larsen, der 
bygger og servicerer slamsugere. 

– De syntes min ansøgning 
var godt udarbejdet og orienteret 
mod deres firma. De valgte mig 
på baggrund af den, siger Keven 
Aarenstrup Nielsen, der begyndte 
på værkstedet i oktober. 
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Keven Aarstrup Nielsen 
deltog i workshop 
og lærte at gøre sine 
kompetencer inden for 
elektronisk  fejlfinding 
tydeligere i sit cv.. 
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Kenned Kristensen tog til Tanzania for at blive en dygtigere 
entreprenørmekaniker. Han kom hjem med lærdom for livet. 
Og udtrykkket: Pole, pole. På dansk betyder det: Rolig,rolig.  

STILLE OG ROLIGT, 
MAND, STILLE  
OG ROLIGT
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Kom i praktik i udlandet.  

sig frem. Og, hvis det går galt, siger 
man, at det var i stykker i forvejen. 
Det er anderledes, for vi er vant 
til at være effektive, siger Kenned 
Kristensen.

Han husker især én episode fra 
arbejdspladsen. En John Deere 
6110 ville ikke køre. De lokale kol-
leger startede med at pille rattet 
af den i stedet for at tjekke sikrin-
gerne. Det gjorde Kenned Kristen-
sen og Martin Schiol dan, og de fik 
traktoren til at køre.

– Vores lokale kolleger vil vir-
kelig gerne gøre det godt, men 
mangler uddannelse og har ikke 
nok redskaber. 

– Vores værtsfamilie fortalte os, 
at de kun lærer teori på deres tek-
niske skoler. De skruer først, når de 
er færdiguddannede, siger Kenned 
Kristensen.

Tårer i øjnene
Da praktikopholdet lakkede mod 
enden, var Kenned Kristensen ble-
vet glad for værtsfamilien, og det 
var en hård omgang at sige farvel. 

– Familien adopterede os, som 
var vi deres egne børn. Jeg fik tårer 
i øjnene, da vi skulle sige farvel, 
siger Kenned Kristensen.

Den 14. januar 2019 begyndte 
Kenned Kristensen på DTU. 

Han skal forfølge sin drøm om 
at blive maskiningeniør. 

T
anzania. En afrikansk republik 
cirka 22 gange så stor som 
Danmark. Hjemsted for knap 
60 millioner mennesker og 

i seks uger af efteråret 2018 også 
hjemsted for danske lærlinge. 

En af lærlingene, der var på 
praktikophold, var entreprenør-
maskinmekanikerlærling Kenned 
Kristensen fra Lejre ved Roskilde.

– Det har været megahårdt, 
men også en kæmpe oplevelse, 
siger Kenned Kristensen, da Metal 
Magasinet fanger ham på en tele-
fonforbindelse i Tanzania i begyn-
delsen af november. 

Det er få dage før, kursen sættes 
tilbage mod Danmark for de i alt 
seks lærlinge.

De har været i Tanzania som led 
i et projekt mellem Dansk Metal, 
Ulandssekretariatet, Erhvervssko-
lerne Aars, Dansk Maskinhandler-
forening og Fællesfonden. 

Formålet med praktikophold i 
udlandet er, at det skal åbne flere 
unges øjne for mulighederne med 
en erhvervsuddannelse.

Grænseoverskridende
Da de seks lærlinge ankom til 
Tanzania, blev de delt i grupper 
af to. Kenned Kristensen skulle 
sammen med Martin Schioldan bo 
hos værtsfamilien Ray og Susan 
og deres fire børn. Familien driver 
landbrugsmaskinvirksomheden 
Long Agro.

– De var vildt imødekommende 
og tog så godt imod os. Men det  
var ret grænseoverskridende i star-
ten, for vi kendte hverken kultur 
eller jokes. Så i starten sagde vi 
ikke ret meget.

Kun teori i skolen
Under hele opholdet arbejdede 
Kenned Kristensen og Martin Schi-
oldan for værtsfamiliens virksom-
hed. Hverdagene gik med at repa-
rere og bygge landbrugsmaskiner. 

Helt generelt har både Kenned 
Kristensen og de andre lærlinge 
oplevet, at de var dygtigere end de 
lokale mekanikere. 

– Arbejdet er pole pole, som 
betyder rolig rolig. Hvis der er 
noget, man ikke kan, prøver man  

KENNED 
KRISTENSEN 

21 ÅR

Uddannelse
Entreprenørma
skinmekaniker. 

Læser nu til ma
skiningeniør på 

DTU 
 
 
 
 
 
 
 

– DE LOKALE VIL 
VIRKELIG GERNE 
GØRE DET GODT, 
MEN DE HAR IKKE 
NOK RIGTIGE 
REDSKABER.  
Kenned Kristensen, entreprenør
maskinmekanikerlærling.
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Praktik i Tanzania
De seks lærlinge var i Tanzania 
som led i et projekt mellem 
Dansk Metal, Ulandssekretaria-
tet, Erhvervsskolerne Aars, Dansk 
Maskinhandlerforening og Fæl-
lesfonden. 

Praktikophold i udlandet skal 
åbne flere unges øjne for mulig-
hederne med en erhvervsud-
dannelse.
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TIL PERFEKTION  
 Den skal have lidt mere der! 

Sådan siger karrosserismed 
Jesper Zwiebler Damsgaard til 
karrosseriteknikerlærling Isabella 
Laurent. De arbejder side om side 
hos DAS Karrosseri i Rødovre. 

Isabella ser efter og pudser den 
lås op, der var skæv og rusten for 
et par minutter siden. 
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26 øjeblikket / djævlen i detaljen

MED KNOFEDT
Djævlen ligger som bekendt i 
detaljen. Alt skal være perfekt, 
inden bilen bliver sendt tilbage til 
kunden. Det kræver knofedt, tål
modighed og masser af værktøj. 

metal /  t ransport /  februar 2019



EN  
LØSNING
– Det, at få en bil 
ind og lave den så 
kunden ikke kan 
se, at den har haft 
en stor skade, det 
er helt fantastisk, 
siger Isabella. 

Hun følger  Jesper, 
der har 30 års 
erfaring. For at 
blive en god kar
rosserismed skal 
man tage ved 
lære af svendene, 
for det er et fag, 
hvor erfaring spil
ler en stor rolle. 

IND I 
DETALJEN  
– Finessen og de 
små detaljer er 
det allerbedste 
ved det her job. 
Jeg synes, det er 
spændende, at 
man kan manipu
lere med metal og 
plastikspartel og 
få det hele til at 
jævne sig fladt ud, 
siger Isabella. 
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BILER I 
BLODET
For Isabella er 
uddannelsen den 
helt rigtige: 

– Jeg har fået 
interessen for 
motorer ind med 
modermælken. 
Min plejefar er 
mekaniker, og 
siden jeg var lille, 
har jeg rendt rundt 
på et værksted. 
Jeg har altid 
godt kunnet lide 
at arbejde med 
mekanik, teknik 
og metal. Når du 
sætter de tre ting 
sammen, så får du 
faktisk definitionen 
på en karosseri
smeds arbejde.

RIDSER  
I LAKKEN
Jesper løfter bilen 
op for at tjekke 
undervognen. 
Han finder en lille 
ridse på siden af 
bilen. Sådan en 
slags ridse, som 
de fleste slet ikke 
lægger mærke til. 
Han lader fingeren 
glide over den, og 
så går han i gang 
med at udbedre. 

28 øjeblikket / djævlen i detaljen d

metal /  industr i  /  september 2018metal /  t ransport /  februar 2019



SVÆRE 
SKADER
– Alle skader er 
interessante. Men 
det er helt klart 
de svære skader, 
der er de mest 
udfordrende, siger 
Jesper.

HALV BIL
– Jeg er dybt 
fascineret af store 
skader. Du skal 
nærmest kunne 
genskabe en 
halv bil, og det er 
krævende, siger 
Isabella. 
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Per Nielsen 
og Knud 
Larsen fi k 
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 
fi k 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 fi k jeg fl ash-
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/fi ndSvar
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? 
Itsupporter? 
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/fi ndsvar
  

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 certifi ceringer.
• 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 fi k 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 fi re 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. 

metal /  t ransport /  februar 2019

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

coindustri.dk

OK fra 1919 til i dag.
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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 61årig. 
Han synes, det er 
godt, muligheden 
nu kommer alle 
til gode. 
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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-
lifi cering 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. 

 
coindustri.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

35

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  CO-industri, 
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 konfl ikt, 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.
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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 fl ertal, 
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 indfl ydelse, man kan få der.  

Langt forhandlingsforløb
Selve forhandlingerne mellem CO-
industri og Dansk Industri foregår 
i ’Det Snævre Udvalg’ (DSU). Det 
består af fi re 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 storkonfl ikt. 

Derfor må vi aldrig være dumstæ-
dige eller stille ultimative krav. Vi 
skal altid holde fl ere 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 off ent-
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 - defi nerer mindste-
lønnen. 

• Langt de fl este 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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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 fl ere 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 A-KASSE
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 
fi nde nye  medarbejdere.

VI ARBEJDER 
FOR FLERE 
VOKSEN-
LÆRLINGE 
PÅ METALS 
OMRÅDER
Dansk Metal arbejder hårdt for 
at få fl ere til at vælge en faglært 
uddannelse. For Fremtiden Er Fag-
lært. Der tales ofte om at få fl ere 
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 fl ere 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 fl ere 
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 fi nde 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 fi nde din lokale afdeling på danskmetal.dk/fi nddinafdeling

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 off entlig myndighed. 
•  arbejder i udlandet i off entlig dansk 

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

dansk virksomhed, herunder fi lial 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
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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...

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC

....31. december

OPTJENINGSÅR 1. september til... ....31. august

SEPT OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUNI JULI AUG

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 fi re 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.

4343
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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 overfl yttet 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/fi ndafdeling.

44
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
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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 
fl eksibel 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 
fl ere 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.

KoldingVejenVojens
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 SkiveViborg
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.

MidtVestsjælland
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).

SkanderborgOdder
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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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 

ThyMors
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.

VejleGrindsted
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 off entligt 
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  revisionsfi rmaet 
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 

49danskmetal.dk/Kontakt/Afdeling
Kontakt din lokale metalafdeling.
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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 fl ere gange været på MetalFerie. 
Og de er ikke i tvivl. De skal tilbage. 

fra at snakke med de andre ferie-
gæster.

– De fl este 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 fl ere, 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 

fl ere 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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