
 

KENDER DU 
HENRIK?

 metal / transport
E T  M A G A S I N  F R A  D A N S K  M E T A L  /  F E B R U A R  2 0 2 1

01



02

–  JEG GROR ALDRIG  
FAST I MIT ARBEJDE

SIDE

18

NYT JOB MED GODT 
ARBEJDSMILJØ

SIDE

22

SIDE

14

HVAD ER  
EN GOD  
ARBEJDS
DAG?

02
T E K S T  F O R B U N D S F O R M A N D  C L A U S  J E N S E N

så er det sagt

U D G I V E R 

Dansk Metal

A N S V.  C H E F R E D A K T Ø R 

Hanne Ahrensbøll

R E D A K T Ø R 

Lotte Skou Hansen

R E D A K T I O N 

Julie Mørkeberg 
Andreas Nykjær
Lars Dinesen
Sandra Mawani Holmgaard
Dorte Klargaard

L AYO U T 

Jette Nielsen

F O T O 

Ivan Boll og Simon Fals

T R Y K 

Stibo Complete

Februar 2021 · Magasin for medlemmer af Dansk Metal

Molestien 7 · 2450 København SV
Tlf: 3363 2000 · redaktionen@danskmetal.dk 
danskmetal.dk/metalmagasinet

L E V E R I N G 

Henvendelser om levering af MetalMagasinet: 
Dorte Klargaard på tlf. 3363 2349  
eller kommunikation@danskmetal.dk

Oplag ifølge Dansk Oplagskontrol: 111.400
ISSN 2596-5123 Metal/transport
ISSN 2596-5131 Metal/transport (online)

Magasinet 
udkommer fire 
gange årligt 

U D K O M M E R  
N Æ S T E  G A N G 

17. maj 2021
PEFC/09-31-017

SVANEMÆRKET

Tryksag
5041 0004

metal / transport

02

Der skete mange ting omkring 
års skiftet, så det er fuldt forståe ligt, 
at du måske missede denne gode 
nyhed. Ja, for eksempel begyndte 
de første danskere heldigvis at få 
 vacciner mod corona. Men det er 
nu ikke det, jeg vil skrive om. 

Fra 1. januar 2021 må studievej
lederne på gymnasierne nemlig 
vejlede gymnasieelever videre til 
erhvervsuddannelser. Det kan lyde 
som en lille ting, og mange tænker 
måske, ”har de ikke altid måttet det?” 
Svaret er nej. Kom gymnasietrætte 
elever op til studievejlederen og 
fortalte, at de hellere ville have en 
uddannelse, hvor de skulle bruge 
både deres hænder og hoved, så 
måtte studievejlederen ikke vejlede 

og rådgive dem videre til for eksem
pel at blive mekaniker, itsupporter 
eller industritekniker. De måtte kun 
vejlede videre til universiteterne. 

Det er– efter stort pres fra 
Dansk Metal – blevet ændret nu. 
Og nej, det er ikke en lille ting. 
Cirka en femtedel af de unge 
under 30 år, der færdiggør en 
erhvervsuddannelse, har en stu
dentereksamen med i bagagen. 
Det er jo langt hen ad vejen spild 
af samfundets penge. De fl este af 
dem skulle have taget en erhvervs
uddannelse med det samme. 

Derfor er det også kun et skridt 
på vejen, at vejlederne på gym
nasierne nu må vejlede videre til 
erhvervsuddannelserne. Vi skal have 
fanget de unge meget hurtigere, så 
de kan få den rette uddannelse med 
det samme. Og vi skal have fl ere af 
dem til at tage en faglært uddan
nelse, for det får vi brug for. 

Vi skal have gjort op med 
uddannelsessnobberiet. Vi skal 
have de unge ud i virkeligheden og 
opleve, hvor godt et arbejdsliv man 
får med en faglært uddannelse. Og 
så skal vi have fl ere praktikpladser. 
Det burde alle være enige i. 

FREMTIDEN ER 
FAGLÆRT – MEN 
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IKKE AF SIG SELV
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OMTALE

– MAN SKAL KUNNE 
NOGET MERE I DAG. 
MAN SKAL KUNNE 
SAMARBEJDE MED 
LEDELSEN OG ANDRE 
KOLLEGER OG ANDRE 
FAGGRUPPER PÅ 
ARBEJDSPLADSEN. 
MAN ER IKKE 
LÆNGERE BARE EN 
PRODUKTIONS-
MASKINE.
Kasper Palm, forbundssekretær i Uddannelses- 
og IKT-sekretariatet i Dansk Metal til A4 Arbejdsliv, 
23. december 2020

TAL

49 år
Så gammel er Danmarks ældste 
 Migatronic-svejsemaskine, som stadig 
er i brug og tilhører tidligere motocross-
kører og mekaniker Kurt Lassen fra 
Suldrup.

Kilde: jernindustri.dk

�  SET PÅ FACEBOOK 
9.  DECEMBER 2020

Dansk Metal: Havde du en særlig 
god svende-kollega eller makker, 
da du var under uddannelse? Én, 
der tog dig alvorligt og havde tiltro 
til dig? Vi søger mentorer, der kan 
være med til at sikre, at fl ere kvin-
delige elever og lærlinge fuldfører 
deres uddannelse.
Gitte Tornø Kokspang: Som 
kvindelig lærling (elektriker) kan 
jeg kun opfordre folk til at springe 
ud i det. Heldigvis har jeg ikke kun 
én mentor. Jeg har en hel række af 
fantastiske kolleger, som har hver 
deres ekspertise og viden. Jeg har 
aldrig oplevet at få et ”nej”, når jeg 
har brug for hjælp. 

    PODCAST

Vil du holde dig opdateret om nyheder 
inden for teknologi, forskning og natur-
videnskab? Podcasten ”Transformator” 
analyserer de svingninger, der på godt 
og ondt transformerer verden.

Søg på 
”Transformator”, 
der hvor du hører 
podcasts.

HAR DU SET

Støvsuger CO2 ud af røg
DTUforskere har bygget en slags 
 CO2støvsuger. Det mobile anlæg er i 
2021 klar til at hive CO2 direkte ud af 
røgen fra et biogasanlæg i Lyngby, 
inden den når ud i atmosfæren. 

Kilde: videnskab.dk

TEMA /  DEN TYPISKE METALLER / LÆS MERE PÅ SIDE 06-11

Du er et af de over 100.000 medlemmer 
af Dansk Metal. En fagforening, der favner 
mennesker med forskellige baggrunde over 
hele Danmark – alt fra maskinarbejdere, 
montører og hovmestre til itsupportere og 
mange andre. Men selvom Dansk Metals 
medlemmer arbejder med vidt forskellige 
ting, har de alligevel meget tilfælles. 

Hedder du Henrik? Ejer du dit eget 
hus? Kører du i benzinbil? Så er du som 
industrimetallere er fl est. I industrien er 
der allerfl est klejnsmede. I denne udgave 
af MetalMagasinet kan du møde en typisk 
industrimetaller. Han hedder Henrik 
Jensen og er netop klejnsmed:

– Jeg har en krøllet hjerne og elsker 
at bygge og skabe nye ting. Derfor 
passede det mig rigtig godt at blive 
smed, hvor jeg jo arbejder med metal 
og får det til at blive, som jeg gerne vil 
have det, fortæller Henrik.

Vi håber, du vil gå på opdagelse i 
temaet og tage ”Kender du typen”testen 
på side 12, hvor du kan fi nde ud af, hvor 
meget du minder om dine fagfæller. 
 Uanset om du er helt typisk eller stikker 
ud fra mængden, er der plads til dig i 
Dansk Metal. God læselyst! 

Er du en typisk 
industri-metaller? 

04 input / udefra
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TAL

424
forskellige køle- 
smøremidler blev 
registreret i Produkt-
registret i 2018. Alle 
virksomheder er 
forpligtet til at 
 registrere farlige 
kemiske produk-
ter til erhvervs-
mæssig brug. 

Kilde: Arbejdstilsynet

    PODCAST

Millionærklubben – kom tæt på 
 succeshistorien om DSV 
Det danske selskab DSV Panalpina har 
 vokset sig til verdens fjerdestørste inden 
for transport og logistik. Men hvordan? Det 
fortæller adm. direktør Jens Bjørn Andersen 
om i denne podcast fra Euroinvestor.

Søg på 
”Millionærklubben”, 
der hvor du hører 
podcasts.

HAR DU SET

Danmarks ældste biler kører  
rundt på Ærø 
Bilerne på de danske veje er i gennem
snit 9,1 år gamle. De yngste hører til 
i Vallensbæk Kommune (7,4 år), og 
de ældste på Ærø (13,5 år) tæt fulgt af 
Samsø. Langt, langt de fleste er  benzin 
og dieseldrevne biler. Kun en pct. af 
privatejede biler på de danske veje er 
el og hybridbiler. 

Kilde: Danmarks Statistik 

TEMA /  DEN TYPISKE METALLER / LÆS MERE PÅ SIDE 06-11

Du er et af de over 100.000 medlemmer af 
Dansk Metal. En fagforening, der favner 
mennesker med forskellige baggrunde over 
hele Danmark  alt fra maskinarbejdere, 
montører og hovmestre til itsupportere og 
mange andre. Men selvom Dansk Metals 
medlemmer arbejder med vidt forskellige 
ting, har de alligevel meget tilfælles.

Hedder du Henrik? Ejer du dit eget hus? 
Kører du i benzinbil? Så er du som trans
portmetallere er flest. Inden for transport 
er der allerflest personvognsmekanikere. I 
denne udgave af MetalMagasinet kan du 
møde en gennemsnitlig transportmetal
ler. Han hedder Henrik Christensen og er 
netop personvognsmekaniker:

– Min onkel og moster havde en tank
station, hvor jeg havde et sommer feriejob 
med at rydde op. Allerede efter 9. klasse 
blev jeg arbejdsdreng der og fandt ret 
tidligt ud af, at jeg ville være mekaniker. 
Det var sjovt at skrue på knallerter og den 
slags, og jeg ville hellere ud og have noget 
olie på fingrene end at gå mere i skole, 
fortæller Henrik.

Vi håber, du vil gå på opdagelse i 
temaet og tage ”Kender du typen”testen 
på side 12, hvor du kan finde ud af, hvor 
meget du minder om dine fagfæller. 
 Uanset om du er helt typisk eller stikker 
ud fra mængden, er der plads til dig i 
Dansk Metal. God læselyst!

Er du en typisk  
transport-metaller? 
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    TING, DU 
MÅSKE IKKE 
VIDSTE OM 
BMW

1.  Den første 
BMW havde 
15 hk.  

2.  BMW’s første 
elbil havde 
50 hk og 12 
batterier. Den 
kunne køre 
30,5 km på en 
opladning.  

3.  I München 
og flere byer 
i USA kan 
man oplade 
BMW’er fra 
lygtepæle 
med ind
bygget 
strømudtag.

4.  BMW i3 er 
verdens første 
serieproduce
rede bil med 
kulfiberfor
stærket plast 
i hele bilens 
konstruktion. 
95 pct. af 
materialerne 
i BMW i3 kan 
genanvendes.

Kilde: Bilmagasinet

VIDSTE DU AT

81 pct. af danske 
mænd med en 
erhvervsfaglig bag-
grund får børn? 
For ufaglærte gæl-
der det 69 pct.

Kilde: Danmarks 
 Statistik 2020

HAR DU SET

Teslas værdi er 
eksploderet

Tesla er nu mere værd end de 
ni største bilfirmaer tilsammen. 
 Igennem hele 2020 har Teslas 
aktiekurs været på himmelflugt. Det 
betyder, at Tesla nu er mere værd 
end Volkswagen, Toyota, Nissan, 
Hyundai, GM, Ford, Honda, Fiat, 
Chrysler og Peugeot tilsammen.
Kilde: Computerworld og CNBC

I september 2020 blev der tændt for den nye 
generation af mobilt netværk (5G) i Danmark. 
Men næste generation af trådløst internet, 6G, 
er allerede i støbeskeen – og 6G er nødvendigt 
for at kunne sende data uden forsinkelse, fx 
mellem selvkørende biler. Hvor man med en 
5Gforbindelse kan downloade en Netflixfilm 
på et par sekunder, man vil med 6G forment
lig kunne downloade i omegnen af 142 timers 

 Netflix på et enkelt sekund. En af grundene til, at 
6G kan levere så høje hastigheder, er, at det kom
mer til at have en større båndbredde, fordi det vil 
benytte terahertzfrekvenser. Det kræver mange, 
mange flere sendestationer, end vi har i dag. Til 
gengæld bliver de små. De vil formentlig være på 
størrelse med en mobiltelefon. Samsung satser 
på at lancere 6G i 2028. 

Kilde: dr.dk og finans.dk 

6G er 
allerede 
på vej

    SÅ MANGE 
ROBOTARME 
HAR ROBOT-
VIRK SOM-
HEDEN 
UNIVERSAL 
ROBOTS SOLGT 
PR. DECEMBER 
2020. DET 
ER EN STOR 
MILEPÆL FOR 
VIRKSOM-
HEDEN, DER 
HAR KNAP 
20 METAL-
MED LEMMER 
ANSAT.

       Kilde: metal-supply.dk
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VIDSTE DU AT

81 pct. af danske 
mænd med en 
erhvervsfaglig 
baggrund får 
børn? For ufag-
lærte gælder det 
69 pct.

Kilde: Danmarks 
 Statistik 2020

ARBEJDSMILJØ

FÅ GODE RÅD TIL AT 
BEVARE DIN ARBEJDSGLÆDE 
TRODS CORONA
Måske synes du eller nogle af dine kolleger, at 
det er utrygt at møde på arbejde i en coronatid. 
Der er heldigvis mange ting, som I kan gøre for 
at sikre jeres mentale helbred. Det Nationale 
Forskningscenter for Arbejdsmiljø har lan
ceret hjemmesiden coronatrivsel.dk, 
hvor du fi nder gode råd til at bevare din 
arbejdsglæde under pandemien. Fx er det 
en god idé, hvis I drøfter jeres retnings
linjer på arbejdspladsen. Hvad skal I 
gøre, hvis en kollega bliver smittet? Og 
hvad kan I gøre i hverdagen for at sikre 
jer bedst muligt mod smitte? 
Her kan jeres tillids eller arbejdsmiljø
repræsentant også hjælpe.

Kilde: coronatrivsel.dk

HAR DU SET

Stor fremgang 
i metal- og 
elektronikindustrien 
i september

I september 2020 steg industriens 
samlede produktionsindeks med 
2,0 pct. Hvis man sammenligner 
med USA og det øvrige Europa, 
ser det ud til, at industrien i 
 Danmark og særligt Sverige klarer 
sig godt. Alle tallene er korrigeret 
for normale sæsonudsving og 
prisudvikling. Både metal og 
elektronik industrien oplevede i 
september stor fremgang på hhv. 
13,4 og 9,7 pct. Kigger man på hele 
tredje kvartal, oplevede metal
industrien en nedgang på 4,0 pct., 
mens elektronikindustrien havde 
en fremgang på 26,0 pct. i forhold 
til andet kvartal.
Kilde: Danmarks Statistik

Vindmøller holdes sammen af fl ere tusind bolte, 
og det er vigtigt, at boltene er strammet korrekt. 
Marie Brøns er ph.d., postdoc ved DTU Mekanik 
og har med sin forskning forsøgt at fi nde en 
smartere måde at tjekke, om boltene holder 
ordentligt sammen på vindmøllerne. Det kan 
et hammerslag måske hjælpe med. For løse og 
stramme bolte lyder forskelligt, når man slår på 
dem, og hver bolt har sine egne toner. Marie 
Brøns har opdaget, at svingningerne i en stram 
bolt vil vare i længere tid, da de er mindre dæm

pede. Fordi kontaktfl aden er fastspændt, er der 
mindre friktion. Når man slår direkte på en bolt, 
vil den vibrere, og det vil den gøre med sine 
egenfrekvenser, som er de toner, en bolt helst vil 
svinge ved. Tonerne afhænger af, hvor spændt 
bolten er. En løs bolt vil generelt give en kort, fl ad 
lyd, og en stram bolt vil give en længerevarende, 
ringende lyd. Lyden alene kan altså indikere, om 
en bolt er meget løs. Den kan dog ikke afsløre, 
præcis hvor stram en bolt er.

Kilde: Videnskab.dk

Et hammerslag 
kan måske 
afsløre, om en 
vindmølle er i 
fare for at styrte 
i havet
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MINDER 
DU OM
HENRIK?

T E K S T  L O T T E  S K O U  H A N S E N  F O T O  S I M O N  F A L S

DEN TYPISKE TRANSPORT-METALLER

FORNAVN
Blandt medlemmerne 

af Dansk Metal er 
der flest, der hedder 
Henrik. Og de er en 
del af en større flok. 

Ifølge Danmarks 
Statistik hedder hele 

42.000 danskere 
nemlig Henrik.

Mød Henrik Christensen. Han er en helt typisk 
metaller på en række punkter: Han hedder Henrik, 
arbejder som personvognsmekaniker og ejer sit 
eget hus - ligesom langt de fleste af jer.

Men Henrik adskiller sig selvfølgelig også 
fra gennemsnittet på en stribe punkter. Det 
giver næsten sig selv, når der er over 100.000 
medlemmer af Dansk Metal. Mennesker med 
vidt forskellige stillinger og uddannelser, der 
arbejder i forskellige brancher, har varierende 
fritidsinteresser og bor på land og i by over hele 
Danmark. 

Læs med på de næste sider, og opdag, hvad du 
har tilfælles med flokken.
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ALDER 
Gennemsnit s  -

alderen  
blandt 

medlemmerne 
af Dansk 

Metal er 46 år. 
Her rammer 

Henrik 
Christensen 

lige i plet med 
sine 46 år. 

Henrik Christensen arbejder 
hos Max Due A/S. Først var han 

fem år i Ringsted-afdelingen, 
og nu har han været næsten  

15 år i Næstved. 

UDDANNELSE
Blandt Dansk Metals  

medlemmer er der mange 
lastvogns mekanikere og 

landbrugs maskin mekanikere. Men 
personvognsmekanikere som 
Henrik Christensen er dem,  

der er flest af.

MEDLEMSKAB 
Det typiske medlem  
af Dansk Metal har 
været indmeldt i  

22,5 år. Her 
ligger Henrik 

Christensen lidt over 
gennemsnittet.  

Han kan nemlig fejre 
28-års jubilæum  

i Dansk Metal  
1. juni 2021.  



L
aybourn, Breinholt og Otteren.  
De er alle tre mekanikere hos 
Max Due A/S i  Næstved, er i 
midten af 40’erne og hedder 

 Henrik til fornavn. 
Det passer fuldstændigt med, 

hvad man kunne forvente. For 
blandt alle Dansk Metals medlem
mer, er Henrik det mest almin
delige fornavn, og gennemsnits
alderen er 46 år. 

Flest personvogns-
mekanikere
Blandt de mange mekanikere, 
der er organiseret i Dansk Metal, 
findes alt fra lastvognsmekanikere 
til landbrugsmaskinmekanikere og 
skibsmekanikere. Men den største 
gruppe er udlært som person
vognsmekanikerne. Præcis som 
Henrik Christensen fra Lundby ved 
Skælskør, der var 19 år gammel, da 
han blev færdig som mekaniker. 

– Min onkel og moster havde 
en tankstation, hvor jeg havde 
et sommerferiejob med at rydde 
op. Allerede efter 9. klasse blev 
jeg arbejdsdreng der og fandt 
ret tidligt ud af, at jeg ville være 
mekaniker. Det var sjovt at skrue 

på knallerter og den slags, og jeg 
ville hellere ud og have noget olie 
på fingrene end at gå mere i skole, 
fortæller Henrik.

Stabile medarbejdere
De mange Henrik’er er typisk midt 
i 40’erne, bor med en partner og 
er stabile kolleger, der ikke  skifter 
job, som andre skifter underbuk
ser. Det gælder også for Henrik 
 Christensen: 

– Jeg hviler i hverdagen. Og 
så er jeg nok ret meget et vane
menneske, konstaterer Henrik. 

Det bakkes op af hans søn og 
kone, som grinende fortæller, at 
man helst skal huske at lægge 
fjernbetjeningen på plads, når man 
bor sammen med Henrik. 

Vi har gravet i medlemssystemet for at komme 
lidt tættere på medlemmerne. Her har vi 
fundet en række facts om den typiske metaller. 
Det kunne fx være Henrik, der arbejder hos 
Max Due A/S i Næstved. 

HENRIK, HENRIK 
OOOOOOOG

HENRIK 

DEN TYPISKE TRANSPORT-METALLER

TRANSPORT MIDDEL
Af de medlemmer af Dansk Metal, der har bil, har over 

halvdelen en benzinbil. Men Henrik Christensen  
har en Kia Ceed, der kører på diesel. Den er han glad 

for, men han bruger ikke al sin fritid på den.

– Folk tror tit, at jeg drømmer om at istandsætte  
en gammel amerikanerbil, fordi jeg er mekaniker.  

Men jeg får fint tilfredsstillet mit behov for  
at rode med biler i arbejdstiden.  

T E K S T  L O T T E  S K O U  H A N S E N  F O T O  S I M O N  F A L S
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Alt står da også snorlige i både 
hus og have hjemme hos Henrik 
og hans kone, Janni. Især haven 
fremhæver Henrik som noget, de 
begge nyder at bruge tid på.

Fritiden
Derudover har Henrik en hobby, 
som han bruger tid på hver dag. 

– Jeg fik guitarundervisning 
i gave af min kone, da jeg fyldte 
30. Så holdt jeg en lille pause i et 
stykke tid, men nu er det kommet 
kraftigt igen. Jeg spiller i hvert fald 
en time hver dag. Jeg spiller meget 
Kim Larsen og John Mogensen. 
Jeg er også glad for et band, der 
hedder Karl Hermann Trio. De 
spiller meget John Mogensen
kopinumre, og vi er en 1820 i en 
flok af gamle kammerater og deres 
koner, som trefire gange om året 
tager rundt og hører dem til hal
baller. Så mødes vi inden og spiser 
noget god mad, og så tager vi til 
halbal og danser. Det var faktisk til 
sådan et halbal, at min kone og jeg 
mødte hinanden, siger Henrik. 

PENDLING
26 km til arbejde er 

gennemsnittet for et 
medlem af Dansk Metal. 
Henrik Christensen har 

cirka 35 km til og fra 
arbejde. En rigtig hyggelig 
køretur. Hans søn, Oliver, 
er nemlig arbejdsdreng 

hos en VVS’er i Næstved, 
hvor han også skal 

fortsætte i lære i 2021. 
Så de hælder kaffe 

på termokanden hver 
morgen og kører sammen 

til og fra arbejde.

Henrik beskriver sig selv som et 
”hjemmemenneske, der hviler  

i hverdagen”. Når han er  
hjemme, bruger han bl.a. en time 

hver dag på at spille guitar. 

Udover de tre Henrik’er, som 
alle er mekanikere, arbejder 
der også en Henrik på lageret 
hos Max Due i Næstved. 

JOBSKIFTE
Dansk Metals medlem-

mer er stabile med-
arbejdere, som ikke 

skifter job i tide og utide. 
Det typiske medlem har 
skiftet job 1,7 gange de 

seneste 10 år. Henrik 
Christensen har også 

lang anciennitet, han har 
været 20 år ved  

Max Due A/S.  Da kolle-
gerne først er færdige 
med at drille og svare  

”en nærigrøv” og  
”et fjols”, da de bliver 

spurgt om Henrik, bli ver 
det da også tydeligt, at 

det er præcis den opfat-
telse, de har af ham. Han 
er ”pålidelig”, ”stabil” og 
”kan godt lide rutiner,  

og at der er orden  
i tingene”,  fortæller de.  
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Henrik griller gerne både som-
mer og vinter. Han ryger også 
fx fisk på sin kulgrill, som er en 
af de otte griller, der står rundt 
omkring i haven. 

  – Det er bedre at grine ud ad 
et lille vindue end at græde 
ud ad et stort, siger Henrik 

med et smil om sit hus, hvor 
han bor med sin kone og 

deres 16-årige søn. 

T E K S T  L O T T E  S K O U  H A N S E N  F O T O  S I M O N  F A L S
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DEN TYPISKE TRANSPORT-METALLER

BOPÆL
Flest af med-
lemmerne i 
Dansk Metal 
bor i Region 
Midtjylland. 

Her er Henrik 
Christensen 

langtfra typisk. 
Han bor og 

arbejder nem-
lig på Sjælland. 

CIVIL STATUS
Den typiske metaller bor  

sammen med sin partner. Enten har 
parret ingen børn, eller også er de 

flyttet hjemmefra. 

Henrik  Christensen bor sammen 
med sin kone Janni. Han adskiller 

sig lidt fra gennemsnittet,  
da de har en hjemme boende søn, 

Oliver, på 16 år. 
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Når det ikke er 
coronatid, kom-
mer der mange 
gæster hos familien 
Christensen, som 
fx ofte inviterer 
til  fællesspisning 
blandt vennerne 
iFacebookgruppen
”De unge seniorer”.

ÅRSLØN
I gennemsnit tjener et 

medlem af Dansk Metal   
ca. 460.000 om året før 
skat. Henrik Christensen  

tjener i omegnen af 
400.000 kroner om året før 

skat. Som de fleste med-
lemmer af Dansk Metal bor 
Henrik i hus, som han ejer 

sammen med sin kone. 

– Jeg har ikke de helt store 
laster, fortæller Henrik.  

En gåtur i haven hjemme 
ved Henrik og Janni  

afslører dog en enkelt lille 
last. Intet mindre end otte 

Webergriller står rundt 
omkring på terrasser og 

under halvtag på grunden. 

– Jaaah, vi laver meget 
mad på grillen. I aften skal 
vi nu have krebinetter, så 

de kommer ikke på grillen. 
Men ellers bruger vi  

grillene meget. Og det er 
jo rart at have mere end en, 

når man har gæster.  

En mekaniker skal være god til 
at passe på sig selv og bruge 
de rigtige værnemidler, mener 
Henrik. Så holder han længst. 

Alle tal i dette tema er baseret på udtræk fra Dansk Metals medlemssystem og spørge skemaundersøgelser 
lavet blandt Dansk Metals medlemmer.  Tallene er gennemsnitstal, og vi tager f orbehold for fejlregistreringer. 

Tag ”Kender du 
typen”-testen på 
side 12 og deltag 
i konkurrencen 

om et kroophold.



TEST D IG SELV
T E K S T  J U L I E  M Ø R K E B E R G  F O T O  S I M O N  F A L S
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1 Hvilket køn er du? 
 • Mand (4 point)
 • Kvinde (1 point)
 • Andet (1 point)

5  Har du en partner, du bor 
sammen med?

 • Ja (4 point)
  •  Nej, min partner og jeg bor ikke 

sammen (1 point)
 • Jeg har ingen partner (1 point)

9  Hvor mange kilometer har 
du til arbejde hver vej? 

 • 019 km (1 point)
 • 2030 km (4 point) 
 • Over 30 km (1 point)

2 Hvad hedder du? 
 • Henrik (4 point)
 • Hans (1 point)
 • Martin (1 point)
 • Noget helt fjerde (1 point)

6 Har du hjemmeboende børn?
 • Ja (1 point)
 • Nej, de er flyttet hjemmefra (4 point)
 • Nej, jeg har ikke nogen børn (4 point)

10  Hvor meget tjener du om 
året før skat?

 • 0439.999 kr. (1 point)
 • 440.000480.000 kr. (4 point)
 • Over 480.000 kr. (1 point)

3 Hvor gammel er du?  
 • Under 40 år (1 point)
 • 4150 år (1 point)
 • 5160 år (1 point)
 • Over 60 år (1 point)

7 Bor du i et hus, du selv ejer?
 • Ja (4 point)
 •  Nej, jeg bor i et hus, jeg ikke  

selv ejer (1 point)
 •  Jeg bor slet ikke i et hus (1 point)

4 Hvilken region bor du i?
 • Region Midtjylland (4 point)
 • Region Syddanmark (3 point)
  •  Region Hovedstaden eller  

Region Nordjylland (2 point)
 • Region Sjælland (1 point)

8 Har du en benzinbil?
 • Ja (4 point)
 • Nej, jeg har en dieselbil (3 point)
 •  Nej, det er en hybrid eller elbil  

(2 point)
 • Jeg har ingen bil (1 point)

På de forrige sider mødte du Henrik - en næsten 
gennemsnitlig transport-metaller. Men hvor gennemsnitlig 
er du egentlig selv? Tag testen og find ud af det. Deler du 
resultatet med os på mail senest 10. april 2021, deltager  
du i konkurrencen om et kroophold for to.

Hvor gennem     snitlig er du?

TEST DIG SELV



TEST D IG SELV

13  Hvor mange gange har du skiftet  
job i løbet af de seneste 10 år?

 0 gange (1 point)
 13 gange (4 point)
 Over 3 gange (1 point)

14  Hvor gammel var du, da du 
bestod din svendeprøve?

 Under 19 år (1 point)
 1922 år (1 point)
 2326 år (4 point)
 Over 26 år (1 point)

11  Hvor længe har du været 
medlem af Dansk Metal?

 Under 15 år (1 point)
 1530 år (4 point)
 Over 30 år (1 point)

12 Hvad er du udlært som? 
 Automekaniker (4 point)
 Lastvognsmekaniker (3 point)
 Landbrugsmaskinmekaniker (3 point)
 Noget helt fjerde (1 point)

13

Hvor gennem     snitlig er du?

SE DIT RESULTAT
14-27 point:  
Du er langtfra en gennem snitlig 
transport-metaller. Men vi kan 
nu meget godt lide dig alligevel!

28-42 point:  
Du ligger sådan midt i mellem. 
Du er ikke heeelt gennemsnitlig, 
men du har sikkert en benzinbil 
og bor med din partner.

43-56 point:  
Du er meget gennemsnitlig af 
en transport-metaller at være. 
Måske hedder du endda også 
Henrik?

SEND IND OG VIND ET 
KROOPHOLD
Send en mail til os på  
redaktionen@danskmetal.dk,  
hvor du fortæller, hvor 
mange point du fik i testen. 
Alle medlemmer, der sender 
en mail med deres resultat, 
deltager i lodtrækningen om 
et kroophold for to. Og hvem 
kunne ikke godt bruge det? 
Vi skal have modtaget din 
mail senest 10. april 2021. 
Den heldige vinder får direkte 
besked i april 2021. 
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Jeg får mulighed 
for at sige til og fra 
til opgaver og har 
indflydelse på 
hasteopgaver

Jeg har en stor grad 
af frihed til at løse 
mine opgaver, og 
der er plads til mine 
og kollegernes idéer

0.0

Der er klare krav
til opgaverne

Der er masser af 
ros og anerkend-
else både mellem 
kolleger og fra 
ledelsens side

Mine kolleger og 
jeg har det sjovt 
sammen og 
hjælper hinanden 

Der er plads
til alle og til folks 
forskellighed

Jeg er
færdig til
fyraften

Mine opgaver 
er løst med høj 
kvalitet og 
faglig stolthed

Jeg har godt 
værktøj og udstyr, 
og jeg får de rigtige 
stumper til tiden

Der er styr på 
arbejdsmiljø, 
sikkerhed og 
hjælpemidler

Tak for en
god dag!

Go’
morgen!

DET ER EN GOD 
ARBEJDSDAG, NÅR:

EN  
TYPISK  
ARBEJDSDAG  
ER UDEN SKADER
Høreskader og faldulykker topper på listen over de hyppigste 
arbejdsskader blandt Dansk Metals medlemmer. Forebyggelse af den 
slags skader fylder derfor ofte på arbejdsmiljøsiderne her i dit fagblad. 
Men faktisk går det ret sikkert for sig på langt de fleste arbejdspladser, fortæller 
Jan Toft Rasmussen fra Dansk Metals Miljøsekretariat: 

–  Der sker selvfølgelig arbejdsskader med store konsekvenser rundt omkring. Og enhver 
ulykke er én for meget. Men langt de fleste af Dansk Metals medlemmer går faktisk på arbejde i 
et sikkert miljø. Den normale arbejdsdag for et typisk medlem er en god arbejdsdag. Det har vi 
valgt at fokusere på i dette nummer af MetalMagasinet. Og på de næste sider kan du møde en af 
de mange arbejdsmiljørepræsentanter, som hver dag arbejder for jeres sikkerhed og trivsel.

DANSK METALS MEDLEMMER MENER
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Jeg får mulighed 
for at sige til og fra 
til opgaver og har 
indflydelse på 
hasteopgaver

Jeg har en stor grad 
af frihed til at løse 
mine opgaver, og 
der er plads til mine 
og kollegernes idéer

0.0

Der er klare krav
til opgaverne

Der er masser af 
ros og anerkend-
else både mellem 
kolleger og fra 
ledelsens side

Mine kolleger og 
jeg har det sjovt 
sammen og 
hjælper hinanden 

Der er plads
til alle og til folks 
forskellighed

Jeg er
færdig til
fyraften

Mine opgaver 
er løst med høj 
kvalitet og 
faglig stolthed

Jeg har godt 
værktøj og udstyr, 
og jeg får de rigtige 
stumper til tiden

Der er styr på 
arbejdsmiljø, 
sikkerhed og 
hjælpemidler

Tak for en
god dag!

Go’
morgen!
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Tim Spohr er arbejdsmiljørepræsentant for 40 kolleger 
i bilforhandleren Ejner Hessels afdelinger i Næstved og 
Slagelse. Han mener, det er vigtigt at være et godt eksempel 
for unge kolleger, så der sker færre arbejdsulykker.

– DET ER VIGTIGT 
AT VÆRE ET  
GODT EKSEMPEL

Hvorfor er du arbejdsmiljørepræsentant?
– Jeg blev AMR for otte år siden, fordi jeg gerne ville 
skabe en bedre hverdag for mine kolleger. Både i forhold 
til det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø, for begge 
dele er lige vigtige. Det handler bl.a. om at minimere 
antallet af arbejdsulykker og at gøre arbejdspladsen til et 
godt sted at være. 

Hvornår er man en god AMR?
– Det er man, når man kan gøre nogle ting, der kan lette 
hverdagen for kollegerne. Det er vigtigt for mig, at mine 
kolleger føler, de bliver hørt, og at man som AMR gør, 
hvad man kan for at forbedre tingene. Om det er noget 
praktisk eller noget socialt, er underordnet. Selvfølgelig 
også, at man indberetter alle arbejdsulykker og gør, hvad 
man kan for at minimere dem. Det er også vigtigt, at 
man har det godt med sine kolleger. For der kan hurtigt  
dannes kliker, og derfor er det vigtigt, at man laver 
noget socialt på arbejdspladsen. Hos os arrangerer vi fx 
en sommerfest, så vi lærer vores kolleger bedre at kende. 

Hvad bruger du mest tid på som AMR? 
– Det er nok de AMRrelaterede møder, jeg bruger 
mest tid på. Her ser vi bl.a., om vi kan finde mønstre i 
arbejdsulykkerne. Det er hyppigst vores unge medarbej
dere, der kommer til skade, og det, tror jeg, handler om 
manglende erfaring. Som ung tager man nok også flere 
chancer, og de vil jo også gerne vise, hvad de kan. Når 
vores lærlinge kommer til skade, er det oftest mindre 
skader. De hyppigste årsager er, at de slår sig over fing
rene med en hammer, kommer til at skære sig i hånden 
eller falder, fordi de glider i noget olie, de ikke har fået 

tørret op. Det er særlig vigtigt, at vi som ældre kolleger 
er det gode eksempel i forhold til fx tunge løft og gene
relt at få indarbejdet sikkerheden i de gode vaner.

Jeg arbejder selv som personvognsmekaniker i Ejner 
Hessels Næstvedafdeling, men jeg er også AMR for 
vores Slagelseafdeling. Egentlig er de gode til selv at 
tage hånd om de ting, der sker.  Men jeg er i dialog med 
dem elektronisk og kommer også forbi og hilser på en 
gang imellem, selvom vi har travlt. Og så kommer jeg 
selvfølgelig, hvis der er sket en arbejdsulykke.

Hvilken betydning har samarbejdet med 
ledelsen for arbejdet som AMR?
– Det har en ret stor betydning, at vi har en god dialog 
med ledelsen. De har en mening om, hvordan arbejds
miljøet skal håndteres, og de har også midler, de afsæt
ter til at investere i arbejdsmiljøet. Vi arbejder sammen 
med vores kvalitetschef, som tager vores idéer med 
videre. Fx er en hjulløfter ret dyr, men den aflaster det 
fysiske arbejde. Støvnedbringende redskaber er også 
noget, der er vigtigt i vores arbejde på værkstedet. 

Hvad er du stolt af? 
– Jeg er stolt af arbejdet med at nedbringe arbejdsulyk
ker. Vi har haft én arbejdsulykke i 2020, desværre, men 
ellers har vi i adskillige år ikke haft nogen arbejdsulyk
ker i Næstvedafdelingen. Så det er jeg stolt af at have 
bidraget til. Og så er jeg stolt af, at afdelingen fungerer 
godt sammen socialt. Vi er gode til at afholde arrange
menter, og vi snakker godt sammen på kryds og tværs i 
afdelingen. 

danskmetal.dk/amr

Tips til dig, der er  
AMR eller over vejer  
at blive det.
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8,4 år
Det tager tid at blive rigtig god til 
sikkerhed. Blandt Dansk Metals 
medlemmer, der arbejder inden 
for transport, har arbejdsmiljø-
repræsentanterne typisk været 
betroet opgaven med sikker-
heden i 8,4 år.

I Dansk Metal er der flere end 
2.200 arbejdsmiljørepræsen-
tanter. De har alle det tilfælles, 
at de lægger arbejde i at drøfte 
arbejdsmiljø og sikkerhed med 
både deres kolleger og ledelse, 
og at de arbejder aktivt for at 
finde gode løsninger på de 
udfordringer, der næsten altid vil 
være på enhver arbejdsplads. 

Vi har talt med en arbejdsmiljø-
repræsentant, der giver statistik-
ken et ansigt. 
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Automekaniker Jonas Østergård Bornhøft mistede 
sit job i en fyringsrunde. Men med hjælp fra Metal 
A-kasse fik han et nyt med bedre arbejdsmiljø og 
imødekommende kolleger.

NYT JOB MED GODT 
ARBEJDSMILJØ
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T E K S T  A N D R E A S  N Y K J Æ R  F O T O  S I M O N  F A L S

karriere / kom hurtigt videre i job

metal /  t ransport /  februar 2021



E
n dag blev Jonas 
 Østergård Bornhøft 
trukket til side af sin 
chef, som havde en 
trist nyhed til ham. Han 
var nødt til at opsige 
Jonas på grund af 
faldende indtægter i 
virksomheden.

– Det var et stres
sende job, hvor jeg arbejdede 
mange timer. Måske var det meget 
godt, at jeg kom væk derfra. I dag 
har jeg et nyt job, som jeg er rigtig 
glad for, fortæller Jonas.

Fik hjælp til ansøgningen 
Men inden han kom så langt, del
tog han i flere af Metal Akasses 
workshops, fx ’Skriv dig i job’. Her 
lærte han at blive skarpere til at 
skrive en god jobansøgning, som 
ville få arbejdsgiverne til at spærre 
øjnene op.

– Jeg blev bedre til at skrive 
en overskuelig ansøgning med 
et fængende sprog. Man skal fx 
ikke gentage de samme ord igen 
og igen. Og inden workshoppen 
vidste jeg ikke, at det er en god 
idé at have et billede af sig selv på 
ansøgningen, så man viser, hvem 
man er, fortæller automekanikeren.

Nyt job med egen autolift
Jonas tog sig også tid til at forfine 
sin evne til at sælge sig selv til 
jobsamtaler. På workshoppen ’Tal 
dig i job’ blev han bedre til at skabe 
en forbindelse mellem sig selv og 
arbejdsgiveren. Det kom ham til 
gavn, da han søgte et job ved auto
værkstedet Quickpoint i Brøndby. 

– Jeg sørgede for at have øjen
kontakt med arbejdsgiveren, og jeg 
havde almindeligt, men præsenta
belt tøj på. Jakkesæt og slips er for 
overdrevet, men jeg syntes også, at 

det havde været underligt at møde 
op i arbejdstøj, når jeg jo var ledig, 
forklarer Jonas, som også sørgede 
for at have en positiv attitude 
under sin jobsamtale for at skabe 
et godt førstehåndsindtryk.

Han fik jobbet og har nu arbej
det hos Quickpoint i nogle måne
der. Jonas beskriver arbejdsplad
sen som et sted, hvor der er styr på 
tingene, og arbejdsmiljøet er i top. 
Fx har han sin helt egen autolift.

– Jeg skal selv sørge for at gøre 
liften ren og vedligeholde den, og 
det passer mig rigtig godt. Vi har 
også god udsugning på værkste
det, til når en bil kører i tomgang. 
Og mine kolleger er meget imøde
kommende, så jeg klager bestemt 
ikke, fortæller en glad Jonas. 

NYT JOB MED GODT 
ARBEJDSMILJØ

danskmetal.dk/
workshop

Vores workshops 
giver dig konkrete 
redskaber til at 
komme videre i job.

I DAG HAR JEG ET 
NYT JOB, SOM JEG ER 
RIGTIG GLAD FOR.
Jonas Østergård Bornhøft, automekaniker

 3 
1.  FORBERED DIG GRUNDIGT  Arbejdsgivere 

vil ofte bede dig om at beskrive dig selv 
eller spørge, hvorfor du har søgt en stilling 
hos lige netop dem. Forbered dig på, hvad 
du vil svare.

2.  DELTAG AKTIVT I JOBSAMTALEN  Stil 
gerne spørgsmål til arbejdsgiveren under 
jobsamtalen. Det udstråler engagement. 
Spørg fx ind til, hvad virksomheden vil 
forvente af dig, og hvilke udfordringer og 
værdier, den har.

3.  DIT KROPSSPROG ER DIT VIGTIGSTE 
VÅBEN  Dit kropssprog har mindst lige 
så stor betydning som det, du siger. Ret 
 ryggen, tal klart og tydeligt og vær ikke 
bange for at have øjenkontakt med arbejds-
giveren. Det udstråler selvsikkerhed.

gode råd til  
jobsamtalen
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D
u kan begynde jagten på en læreplads lige så snart, 
du er begyndt på grundforløbet på din erhvervs-
skole. Det er dit eget ansvar at fi nde lærepladsen, 
men som medlem af Dansk Metal kan du få hjælp. 

– Det kan være svært at fi nde den rette læreplads. 
Derfor har vi netop lanceret Metal LærepladsService, 
som er Dansk Metals nye store læreplads-netværk 
for elever og lærlinge, siger forbundssekretær Kasper 
Palm, Dansk Metal. 

I Metal LærepladsService fi nder du alle læreplads-
opslag inden for alle Dansk Metals uddannelser, så du 
kan fi nde og søge en plads med det samme. Let og 
overskueligt. Du kan oprette et læreplads-cv, så vi 

kan fi nde et match til dig, ligesom 
du kan oprette en læreplads agent 
og få besked, når der er en ledig 
læreplads, der passer dig. 

Det er også på Metal Læreplads-
Service, at du fi nder tips til din 
ansøgning og til jobsamtalen. Der 
er gode råd til dig, der har fået 
et match og skal til samtale, og 
der er tips og tricks til at skrive 
 ansøgninger, der åbner døre til 
virksomhederne. 

Det bedste match 
Det er vigtigt, at virksomhederne 
tager lærlinge, men det kan være 
et stort arbejde at fi nde den helt 
rigtige til lærepladsen. Derfor er 
Metal LærepladsService også et til-
bud til virksomheder, der mangler 
lærlinge. Virksomhederne kan lave 
opslag, som alle medlemmer af 
Dansk Metal kan se. 

– Derudover kan lokalafdelin-
gerne hjælpe med at fi nde det 
helt rigtige match, når det gælder 
uddannelsesretning og faglige og 
personlige kompetencer ved at 
trække på deres store medlems-
kendskab. For at lave de bedste 
matches, skal de lærepladssøgende 
gå ind og oprette et læreplads-cv. 
På den måde kan vi matche ele-
ven, når vi fi nder en virksomhed 
med en ledig læreplads, siger 
 forbundssekretær  Kasper Palm, 
Dansk Metal.

På den måde får virksomheden 
nem, hurtig og gratis hjælp til at 
fi nde den rette lærling.  

NY PORTAL MED 
LÆREPLADSER 
TIL FREMTIDENS 
FAGLÆRTE 
Er det svært at fi nde en læreplads? Eller en lærling? 
Find det rette match med Metal LærepladsService. 

Søg, 
find og 
ansøg
•  SØG blandt alle 

lærepladsopslag 
– også nogle, du 
ikke fi nder andre 
steder. 

•  FIND en plads 
med det samme 
– eller opret et 
læreplads-cv, 
så vi kan matche 
dig. 

•  ANSØG med det 
samme – og brug 
vores tips til en 
stærk ansøgning. 

danskmetal.dk/
laerepladsservice
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Hvad lavede du til din svendeprøve?
Jeg fik et arbejdskort med en kort beskrivelse af 

problemerne på en bådmotor. Det drejede sig om en  
40 hestes Yamaha, firetakt og med indsprøjtning. I 
beskrivelsen stod der, at motoren gik ujævnt og havde 
et forhøjet benzinforbrug. Samtidig skulle jeg lave 
service på den. Jeg startede med at fejlfinde og starte 
motoren op for at se, hvordan den opførte sig. Jeg 
fandt hurtigt frem til en defekt temperatursensor ved 
hjælp af computer, hvilket forklarede det forhøjede 
brændstofforbrug. Motoren troede, at den var koldere, 
end den i virkeligheden var, og derfor brugte den 
mere brændstof. Det skyldes tit en cylinder, der ikke 
virker. Derfor koblede jeg dyserne fra én efter én for 
at isolere den cylinder, som motoren ikke gik på. Det 
viste sig, at cylinder tre ikke tændte. Derfra var det 
nemt at tjekke de andre cylindere, og de så fine ud. 
Så tjekkede jeg dyserne, hvor jeg brugte en Fluke til 
at måle PWMsignalet fra styreboksen til dysen. Og 
ganske rigtigt var der ikke noget signal til cylinder tre. 
Jeg fandt et brud på en ledning, og da jeg fik den lod
det sammen, fungerede motoren igen. Bagefter gik 
jeg i gang med at lave service på den, som indebar 
 afmontering af gearkassen og skift af tandrem.

SEJLADS OG MEKANIK GÅR HÅND I HÅND
Silas Iwankow Hausmann har elsket mekanik og 
sejlads, siden han var teenager. De to ting har han 
kombineret i sin uddannelse til bådmekaniker.

Hvordan gik det til din svendeprøve?
Jeg stødte ikke ind i nogen større udfordringer, 

og det gik som smurt. Jeg havde overskud under hele 
prøven, hvilket både lærer og censor vægtede meget 
højt. Det sikrede mig et 12tal, og det var jeg rigtig 
glad for. Hele forløbet var en god oplevelse.

Hvad er fedt ved at være bådmekaniker?
Som bådmekaniker kan jeg kombinere meka

nik og sejlads, som jeg har interesseret mig for, lige 
siden jeg var teenager. I min læretid fik jeg masser af 
ansvar og fik lov at arbejde med både ny og gammel 
teknologi. Det gjorde, at jeg lærte faget rigtig godt 
at kende. Jeg har aldrig fortrudt, at jeg uddannede 
mig til bådmekaniker. Man bliver kastet ud i en 
masse opgaver og får virkelig brugt hovedet.

Til sommer skal jeg i gang med at uddanne 
mig til maskinmester. Det glæder jeg mig rigtig 
meget til, selvom jeg er spændt på, hvordan det vil 
være ikke at skulle skrue til dagligt i nogle år. Jeg 
kommer helt sikkert til at savne det. 

Silas Iwankow 
Hausmann kom 
hurtigt på sporet 
af et manglende 
PWM-signal til en 
dyse, som skyldtes 
et brud på en 
ledning.

SILAS IWANKOW 
HAUSMANN,  

24 ÅR

Svendeprøve
Oktober 2020

Læreplads
Bøges’ Både 
Lunderskov

T E K S T  A N D R E A S  N Y K J Æ R  F O T O  I V A N  B O L L
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E
ntreprenørmaskinmekaniker 
Jonas Brødbæk Sørensen 
kobler et stort presseværktøj, 
der hænger i en kran fra loftet, 

til en hydraulikstation. Han og 
en kollega er ved at servicere en 
bulldozer på 21 ton produceret 
af Komatsu. Et nedslidt led på 

–  JEG GROR ALDRIG  
FAST I MIT ARBEJDE
Jonas Brødbæk Sørensen elsker alsidigheden i 
jobbet som entreprenørmaskinmekaniker. Han 
skal hele tiden holde sig opdateret på den nyeste 
teknologi i en branche, hvor maskinstyring, hybrid 
og el vinder mere og mere frem.

22
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trækkæden skal udskiftes, så larvefødderne igen kan 
komme ud at rulle. Presseværktøjet brummer, mens 
de bruger det til at få sat en pløk i det nye led.

– Det minder en lille smule om at skifte et led på 
en cykelkæde. Det er bare i en meget større skala, 
 fortæller Jonas.

Han arbejder for Scantruck A/S i Skive, der leverer 
entreprenørmaskiner som gravemaskiner og bull

dozere. Især 21 tons’dozere’ er 
populære hos kunderne, fortæller 
Jonas. De er nemlig smalle nok 
til, at de ikke behøver at blive 
transporteret med følgebil, men de 
kan alligevel løse mange alsidige 
 opgaver. Og netop alsidighed er 
også et nøgleord for entreprenør
maskinmekanikere som Jonas.

– Vi kan både lave alminde
ligt mekanikerarbejde, svejse 
og arbejde med el, hybrid og 
maskinstyring. Og fordi entrepre
nørmaskiner er meget dyre, kan 
det betale sig for kunderne at få 
os til at reparere deres maskiner 
og skifte komponenterne ud. 
Jeg elsker mit job, fordi det er så 
 varieret, fortæller Jonas, der har  
15 års erfaring i faget.

Mere el, hybrid og 
maskinstyring
Den teknologiske udvikling står 
aldrig stille. Der går sjældent et 
år, hvor Jonas ikke er på kursus. 
Nogle gange skal han på kursus 
i udlandet hos fx Komatsu, andre 
gange er det internt på arbejds
pladsen. Jonas’ oplevelse er, at 

hybrid for alvor slog igennem i 
hans fag for fem år siden, og han 
forventer, at el, hybrid og maskin
styring vil fylde endnu mere i 
fremtiden.

– El og hybrid er nok kommet 
for at blive på grund af den grønne 
omstilling. Jeg kommer aldrig til at 
gro fast i mit arbejde, for der kom
mer hele tiden nye ting, som jeg er 
nødt til at lære, fortæller Jonas.

Partikelfiltre og joystick
Der kommer også løbende nyt 
ekstraudstyr til entreprenørmaski
nerne, som han får kurser i.

– Kunderne vil gerne kunne 
brugerdefinere den maskine, vi 
leverer til dem. Det kan være alt 
fra maskinstyring og partikelfiltre 
til valg af skovl og styretøj. Nogle 
kunder vil fx gerne kunne styre 
med et joystick i stedet for et rat, 
fortæller han og forklarer, at virk
somheden især tjener penge på 
at kunne tilbyde et stort udvalg af 
ekstraudstyr.

– Og det er med til at gøre, at 
jeg aldrig har to dage på arbejde, 
der er helt ens. 

danskmetal.dk/ 
onlinekurser

Tag kurser hjemmefra 
inden for bl.a. ledelse, 
jobsøgning og it med 
Metal Onlinekurser.

Da Jonas Sørensen og 
hans kolleger er gode 

til at tage på kurser, 
har de en bred vifte af 
kompetencer. Det gør 
det nemmere for dem 
at overtage hinandens 

arbejde, fx ved sygdom.

DER KOMMER 
HELE TIDEN NYE 
TING, SOM JEG 
ER NØDT TIL AT 
LÆRE.
Jonas Sørensen, entreprenørmaskinmekaniker

Vil du styrke din 
faglighed?
Så gør som Jonas Sørensen og tag 
på efteruddannelse. Det kan både 
give dig flere jobmuligheder og 
højere løn. Hvis du er dækket af en 
af Dansk Metals overenskomster, 
har du ret til to ugers efteruddan-
nelse om året.

Kom i gang på danskmetal.dk/
uddannelsesservice
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På de kommende sider bringer vi en kavalkade af historier fra 2020 
fortalt i billeder. 

2020 var året, der begyndte normalt, men som sluttede fuldstændig 
unormalt. Vi krydser fi ngre for, at 2021 nu begynder unormalt, men 
kommer til at slutte glædeligt med en tilbagevenden til en verden, 
som vi kender den. Så vil vi igen kunne komme ud og møde jer på 
alle jeres spændende arbejdspladser. 

Godt nytår fra MetalMagasinets redaktion! 
Andreas, Dorte, Jette, Julie, Lars, Lotte, Sandra og Simon

FARVEL 
 TIL 2020

T E K S T / F O T O  S I M O N  F A L S
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 TIL 2020

  EN AF DE FÅ
I foråret 2020 var 240 
SAS-fl ymekanikere hjem-
sendt fra Københavns 
Lufthavn. Søren Andersen 
var en af de få, der gik på 
arbejde for at vedlige-
holde de stille stående fl y.

25
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LGBT 
Anders
Seksuelle minoriteter og kønsminoriteter er overrepræsenterede 
i statistikkerne, hvad angår selvmordstanker, seksuel chikane og 
ensomhed. Ofte kan de ikke være åbne om deres seksualitet og 
kønsidentitet på arbejdspladsen, men Dansk Metal ønsker et godt 
arbejdsliv for alle. Derfor tog vi en snak med en række medlemmer, 
der også er LGBT+personer, for at høre om deres oplevelser. 
- Fagbevægelsens mantra er: ”Sammen er vi stærke”. Det er jo 
ikke: ”Nogen af os er stærke sammen”, vel? Så fagbevægelsen skal 
favne alle.
Ordene er Anders Reiners. Han er fællestillidsrepræsentant for op 
mod 1.000 ansatte i TDC. Og så er han homoseksuel.
Rebecca
På MAN Energy Solutions i København har Rebecca Medgyesi 
fortsat en årelange rejse, der begyndte allerede, da hun var barn 
og kunne mærke, at hun burde have været født som pige og ikke 
som dreng. En rejse, der har været plads til i det gode fællesskab 
på arbejdspladsen.
Pedro
På bilværkstedet på Langeland, hvor Pedro Ploug Raluy har 
arbejdet næsten hele sit voksenliv, oplever han, at det fylder meget 
minimalt, at han er gift med en mand. De ældre kolleger har dog 
fl ere spørgsmål, end de yngre.

HVAD ER VIGTIGT? 
Som optakt til overenskomstforhandlingerne 

2020 spurgte vi en række metallere om, hvilket 
resultat fra overenskomstforhandlingerne i 

2017, de havde haft mest gavn af. Klejnsmeden 
Daniel Hvoldal havde haft mest glæde af de to 

børneomsorgsdage, der blev tilføjet i 2017.
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  HESTESKO
Hammeren slår i rytmiske slag 

mod det glohede jern, og Jimmi 
Jessen lægger alle kræfter i. Han 

er i gang med at sko en hest på 
over 1.100 kg. Siden Jimmi var 

lille, er han kommet på travbanen 
på Bornholm med sin mors 

familie. En af grundene til, at han 
blev beslagsmed, var da også 

glæden ved at arbejde med dyr. 
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SIGNAL 
Allan Dybdahl arbejder 

hos Naviair i Kastrup 
Lufthavn, hvor han holder 
styr på de radarer, som er 
datakilde til koordinering 

af fl ytrafi kken. Et job, 
han betegner som 
højteknologisk og 

uforudsigeligt.

CYKLEN, DER KAN ALT 
I starten af året tog vi en cykeltur med 
en vaskeægte gravel-entusiast. Tobias 
Christensen er cykelsmed, og så bruger 
han næsten al sin fritid på en gravel-cykel, 
der låner kendetegn fra både racercykler 
og mountainbikes og kan klare det meste: 
Landeveje, skovstier, lette mountain bike-
spor og selv pendling på asfalt.
Tobias bruger hovedsageligt sin 
gravelcykel til at tage ud i naturen: Det 
er fedt at køre på eventyr med andre, 
men der ligger også en oplevelse i at 
være alene og lære at håndtere det. Man 
kan føle sig ret lille, når man er alene i så 
storslået natur.

28

metal /  industr i  /  februar 2021

CORONA 
Uundværlig (tv) 

Så kom det fordømte forår, og vi stillede skarpt på de af vores medlemmer, der var 
og er med til at holde Danmark kørende, når mange andre går hjem. En af dem var 
maskinarbejder Michael Overby, der var på arbejde på Aarhus Universitetshospital. 

– Lægerne og sygeplejerskerne kan ikke gøre deres arbejde, hvis jeg og mine 
kolleger ikke gør vores. Ting går jo i stykker, og så træder vi til, fortalte Michael.

Sendt hjem tre timer (øverst th)
Ledningsinspektør Per Sandvad Hansen fra HOFOR blev sendt hjem, da 

coronavirussen ramte Danmark. Men vandforsyningen er kritisk infrastruktur, så 
han blev kaldt på arbejde igen kun tre timer senere. 

Fanget på havet (nederst th)
Hovmester Anders Hjarsøe var ombord på et Mærsk-skib under coronakrisen 

og kunne ikke komme hjem. Midt i al uvisheden besluttede han sig for at gøre 
opholdet så tåleligt som muligt for besætningen.

  SENIORMYTER
I MetalMagasinets sidste udgivelse i 2020 kiggede redaktionen 
på myter om seniorer. Tilsyneladende hersker der en række 
myter om seniorer på arbejdsmarkedet, som redaktionen 
kiggede efter i sømmene. En af myterne var, at seniorer er 
glade for pensionisttilværelsen. Den myte viste sig at være sand. 
Undersøgelser viser, at langt de fl este seniorer er glade for 
pensionisttilværelsen. 68-årige Gerda Lillian Pedersen fra Bøsøre 
er en af dem, selvom hun dog lige skulle slippe den dårlige 
samvittighed og vænne sig til friheden.
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Medlemskontakt: 
Telefon 3363 2000 

mandag til torsdag kl. 13-17. 

Danmark lukker ned for produk-
tionen af olie i Nordsøen i 2050. 
Dermed stopper det danske olie-
eventyr. Ifølge MetalMagasinet fra 
februar 1974 skulle Danmark dog 
have stoppet noget tidligere. 
”Oliekilderne – med mindre andre 
alternative energiformer bringes 
i anvendelse – kan forudses at 
være udtømt inden år 2000”, skrev 
 MetalMagasinet allerede i 1974.  

I disse måneder bliver der 
forhandlet overenskomster 
for alle fra sygeplejersker 
til pædagoger. I den store 
gruppe, som hører under de 
off entlige overenskomster, 
arbejder også en lang række af 
Dansk Metals medlemmer fx i 
fag som  medicoteknikere eller 
 itsupportere.
Husk at stemme, når det er tid 
til urafstemninger om over
enskomsterne.  
Indtil da kan du følge med i 
forhandlingernes udvikling 
her: danskmetal.dk/ok21

1.600 kurser. Så mange mener Kim Kolding, 
at han har formidlet i den periode, hvor det 
har været muligt at tage elektroniske kurser. 
Dertil kommer alle ”papirkurserne”, som han 
kalder dem. Gennem sine 17 år som tillids
repræsentant har Kim nemlig haft efter og 
videreuddannelse som en af sine mærke
sager. Han er fællestillidsrepræsentant i 
Caverion, der har 630 ansatte i Danmark, og 
som har et korps af 17 tillidsrepræsentanter, 
der bl.a. hjælper medlemmer i Dansk Metal.
– Efter og videreuddannelse for kollegerne 
er altså en vigtig tillidsrepræsentantopgave. 
Det er vigtigt for virksomhederne, og det er 
vigtigt for vores kolleger. Jeg synes, det er 
interessant og givende at vejlede mine kol
leger om uddannelse. Og det er spændende 
at se mennesker udvikle sig og se, hvordan 
de trives efter at have været på et kursus 
eller en længerevarende uddannelse, siger 
Kim i et interview med COindustri.

I køle og ventilationsbranchen, som 
Caverion er en del af, er kurser og certifi 
ceringer en forudsætning for at kunne 
gøre sig gældende på markedet. Kim 
oplever ikke, at det er svært at sælge idéen 
om efteruddannelse til kollegerne eller 
ledelsen. Hans kolleger er ikke kun interes
serede i de kurser, som er nødvendige for 
at passe deres daglige arbejde. De er også 
optagede af at kigge ud i fremtiden, og her 
spiller tillidsrepræsentanterne en stor rolle.
– Jeg har fra begyndelsen taget rundt og talt 
uddannelse med mine kolleger. Og jeg gør 
det stadig, samtidig med at mine TRkolleger 
også tager opgaven på sig, siger Kim.

FRA ARKIVET

Opdater og 
vind
Brug to minutter på at tjekke, 
at de oplysninger, Dansk 
Metal har om dig, er korrekte. 
Så deltager du i konkurrencen 
om et dejligt kroophold.

Du kan opdatere 
dine oplysninger på 
danskmetal.dk/data 
eller i appen Mit Metal under 
”personlige oplysninger”.

Vinderen får direkte 
besked efter 1. marts 2021.

VIND ET 
WEEKEND-
OPHOLD 
FOR TO

UDDANNELSE

KIM HAR 
SKAFFET 
OVER 
1.600 
KURSER
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DET TALER VI OM

Medlemskontakt i Dansk Metal taler dagligt med 
mange medlemmer, og lige for tiden handler en 
del af de samtaler om lærepladser, fortæller Aase 
Nielsen fra Medlemskontakt. 

– Det er en stor udfordring, at der er mangel på 
lærepladser i hele landet for tiden. Det taler vi med 
både vores unge medlemmer og deres  forældre
om. For når de unge ikke kan få en læreplads, så 
går deres uddannelse i stå. Vi kan ikke løse det 
grundlæggende problem i telefonen, men vi 
 henviser vores unge medlemmer til Dansk Metals 
Lærepladsservice, som matcher virksomheder 
og lærlinge. 

danskmetal.dk/
bookensnak

Kom i gang med 
efter- eller videre-
uddannelse.
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Trænger du til noget nyt 
at lave?
Søger du nyt job, nye spændende opgaver, eller drømmer du om 
mere i løn? Med Metal UddannelsesService får du skræddersyet vej
ledning og konkrete værktøjer til at komme i gang med efter eller 
videreuddannelse. Metal UddannelsesService hjælper dig også med 
at få et overblik over økonomien, hvis du skal på skolebænken igen. 
Læs meget mere her: danskmetal.dk/uddannelsesservice

Flere nye fordele via Alka
Alka byder på fl ere ny forsikringer og derudover træder de ind 
på mobilmarkedet.
Sidste år lancerede Alka en udvidet børneforsikring. Her er det 
nu blevet muligt at tilvælge visse kritiske sygdomme og straks
erstatning for børn.
Derudover lancerer Alka, hvad de selv kalder Danmarks billigste 
mobilabonnement med en pris på 59 kroner om måneden for fri 
tale, fri sms, fri mms og 7 GB data i Danmark
Muligheden for at blive mobilkunde hos Alka, gælder alle personer 
i husstande med Alkaforsikringer eller et forbundsmedlemsskab 
 også selvom medlemmet ikke er forsikret i Alka.
Læs mere på alka.dk

danskmetal.dk/
lontjek

Der er fejl på alt for 
mange lønsedler. 
Lad os tjekke, 
at du får rigtig løn, 
pension og tillæg.

danskmetal.dk/
jobservice

Skal jobbet 
fi nde dig? 
Brug Metal 
JobService. 

� Følg Claus Jensen på Facebook

– I DAG FÅR EN 
ELEV I SKOLE-
PRAKTIK 
CA. 48 KR. I 
TIMEN, HVOR 
EN LÆRLING I 
VIRKSOMHEDS-
PRAKTIK SOM FX 
PERSONVOGNS-
MEKANIKER 
STARTER PÅ CA. 
71 KR. I TIMEN. 
DET ER EN ALT 
FOR STOR FOR-
SKEL. DET HAR 
LÆNGE VÆRET 
EN MÆRKE-
SAG FOR DANSK 
METAL, OG NU 
HÆVES SKP-
YDELSEN ENDE-
LIG FRA 2022.
Claus Jensen, forbundsformand, Dansk Metal
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Trænger du til noget nyt 
at lave?
Søger du nyt job, nye spændende opgaver, eller drømmer du om 
mere i løn? Med Metal UddannelsesService får du skræddersyet vej
ledning og konkrete værktøjer til at komme i gang med efter eller 
videreuddannelse. Metal UddannelsesService hjælper dig også med 
at få et overblik over økonomien, hvis du skal på skolebænken igen. 
Læs meget mere her: danskmetal.dk/uddannelsesservice

Flere nye fordele via Alka
Alka byder på fl ere ny forsikringer og derudover træder de ind 
på mobilmarkedet.
Sidste år lancerede Alka en udvidet børneforsikring. Her er det 
nu blevet muligt at tilvælge visse kritiske sygdomme og straks
erstatning for børn.
Derudover lancerer Alka, hvad de selv kalder Danmarks billigste 
mobilabonnement med en pris på 59 kroner om måneden for fri 
tale, fri sms, fri mms og 7 GB data i Danmark
Muligheden for at blive mobilkunde hos Alka, gælder alle personer 
i husstande med Alkaforsikringer eller et forbundsmedlemsskab 
 også selvom medlemmet ikke er forsikret i Alka.
Læs mere på alka.dk

danskmetal.dk/
lontjek

Der er fejl på alt for 
mange lønsedler. 
Lad os tjekke, 
at du får rigtig løn, 
pension og tillæg.

danskmetal.dk/
jobservice

Skal jobbet 
fi nde dig? 
Brug Metal 
JobService. 

� Følg Claus Jensen på Facebook

– I DAG FÅR EN 
ELEV I SKOLE-
PRAKTIK 
CA. 48 KR. I 
TIMEN, HVOR 
EN LÆRLING I 
VIRKSOMHEDS-
PRAKTIK SOM FX 
PERSONVOGNS-
MEKANIKER 
STARTER PÅ CA. 
71 KR. I TIMEN. 
DET ER EN ALT 
FOR STOR FOR-
SKEL. DET HAR 
LÆNGE VÆRET 
EN MÆRKE-
SAG FOR DANSK 
METAL, OG NU 
HÆVES SKP-
YDELSEN ENDE-
LIG FRA 2022.
Claus Jensen, forbundsformand, Dansk Metal
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REGULERING

19.322 kr./md.  
Både dagpenge, efterløn og 
satserne for nyuddannede 
er blevet reguleret op 
pr. 1. januar 2021. Det bety
der fx, at en fuldtidsforsikret 
dagpengemod tager vil få 
19.322 kr. om måneden 
mod tidligere 
19.083 kr. 
Se alle sat
serne på 
danskmetal.
dk/satser

MIDLERTIDIG ARBEJDSFORDELING
Regeringen og arbejdsmarkedets parter, herunder Dansk 
Metal, har aftalt at forlænge den midlertidige arbejdsfor
delingsordning til hele 2021. Ordningen bidrager til, at 
medlemmer af Dansk Metal ikke mister deres arbejde på 
grund af den økonomiske situation, som covid19 har 
medført. Det betyder, at virksomhederne fordeler arbejdet 
mellem medarbejderne. 
I den resterende tid uddanner de sig via fx IKUFkurser 
eller er hjemme på dagpenge. 

Her kan du se, hvad ordningen går ud på: 
•  En arbejdsfordeling er en aftale om, at ansatte i en privat 

virksomhed i en midlertidig periode arbejder på nedsat 
tid for at undgå fyringer på arbejdspladsen. 

•  Din arbejdsgiver kan med den midlertidige ordning 
sende dig hjem i 2080 pct. af arbejdstiden. Det bliver 
målt som et gennemsnit over en periode på fi re uger. 

ORDNING OM 
ARBEJDSFORDELING 
FORLÆNGES 
MED ET ÅR

JOBLOG

NYE VIDEO-GUIDER TIL DIN 
JOBLOG   
På danskmetal.dk/joblogvideo fi nder du nye, opdaterede 
stepbystep videoguider, der viser dig, hvordan du helt konkret bruger Joblog 
i din ansøgning.

Med jobloggen kan du:
•   Få overblik over dine  jobsøgninger
•   Uploade ansøgninger 

og cv’er
•   Se krav til jobsøgning
•   Se dine aftaler med akasse og 

jobcenter
•   Nemt overføre jobopslag fra 

Metal JobService.

danskmetal.dk/akasse

Med Metal A-kasses joblog 
kan du nemt og hurtigt overføre 
spændende job opslag fra 
Metal JobService til jobloggen.  
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JOB I 
CORONAMØRKET   
Coronakrisen har berørt os alle i 
2020 og vil dominere langt ind i 
2021. Nogle medlemmer er blevet 
ramt af arbejdsløshed for første 
gang i deres liv. Samtidig har de 
skullet navigere i en jobindsats, der 
har været markant anderledes end 
tidligere. 

I Metal Akasse har vi hele tiden 
haft blikket stift rettet mod at kunne 
levere den relevante, individuelle 
hjælp til jobsøgningen og det gode 
match. Samtaler og møder har i høj 
grad været afholdt digitalt og tele
fonisk. 

Samtidig har vi i Dansk Metal 
politisk arbejdet for at holde hånden 
under arbejdspladserne ved at sikre 
lønkompensationsordninger og 
arbejdsfordelingsordninger via fl ere 
trepartsaftaler. Uden disse politiske 
resultater ville antallet af arbejdsløse 
medlemmer være røget helt i 
 skyerne. 

Ledigheden har ganske vist været 
højere end i 2019, men ledigheden 
er nedadgående, hvilket vil forstær
kes af vaccinerne. Vores forudsigelse 
er derfor, at det politiske fokus 
meget snart kommer til at handle 
om, hvordan virksomhederne 
kan fi nde kvalifi cerede faglærte 
metallere. 

Det betyder et politisk år, hvor 
Dansk Metal igen vil være toneangi
vende med forslag til, hvordan vi får 
fl ere faglærte metallere, og hvordan 
vi efteruddanner på den rette måde 
til at imødekomme efterspørgslen, 
bl.a. i form af den grønne omstilling.

Jeg er optimistisk, og den 
 optimisme startede på vores 
 kongres og Akassens delegeret
møde i  september 2020. En 
 begivenhed, hvor vi besluttede 
vores nye organisatoriske og 
politiske mål. Ja, der er corona
mørke lige nu, men der er lys i 
horisonten.

John Larsen
Hovedkasserer

992
MEDLEMMER HAR FÅET NYT 
JOB MED METAL JOBSERVICE 
I PERIODEN FRA 1. JANUAR TIL 
31. DECEMBER 2020.

TILMELD DIG PÅ 
DANSKMETAL.DK/JOBSERVICE

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 ndafdeling

danskmetal.dk/
udbetaling 

Få svar på, hvornår 
du kan udfylde dit 
ydelseskort, og 
hvornår pengene 
er til rådighed. 

danskmetal.dk/
booking

Ledig? Book 
dine samtaler og 
workshops her.

•  Du kan med ordningen få en højere dagpengesats end den alminde
lige – op til 23.289 kr. om måneden. Hvis du får supplerende dagpenge 
under arbejdsfordeling, bruger du ikke af de to år, du ellers har ret til 
dagpenge. 

•  Hvis du kommer på arbejdsfordeling, skal du ikke længere udfylde dit 
cv på Jobnet eller søge job. Du har heller ikke pligt til at deltage i cv og 
rådighedssamtaler, aktiviteter og tilbud i jobcenter og akasse.

•  Under arbejdsfordelingen optjener du anciennitet, og når perioden 
med arbejdsfordeling er udløbet, vender du fuldt ud tilbage til de rettig
heder, der tidligere har været aftalt. 

•  Hvis din arbejdsgiver planlægger en arbejdsfordeling, har du 24 timer 
til at beslutte, om du vil indgå i ordningen. Hvis ikke, er det op til din 
arbejdsgiver at beslutte, om du skal afskediges. 

DAGPENGE
CORONA-AFTALE: 

TO EKSTRA MÅNEDERS 
DAGPENGE  
Den 20. november 2020 trådte en ny coronahjælpe
pakke i kraft. Det betyder, at hvis du mister din 
 dagpengeret mellem 1. november 2020 og 1. november 
2021, får du automatisk forlænget din dagpengeret 
(to år) med to måneder. Det er resultatet af regerin
gens hjælpepakke til ledige, der modtager dagpenge. 
 Dagpengeretten kan kun forlænges én gang.
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REGULERING

19.322 kr./md.  
Både dagpenge, efterløn og 
satserne for nyuddannede 
er blevet reguleret op 
pr. 1. januar 2021. Det bety
der fx, at en fuldtidsforsikret 
dagpengemod tager vil få 
19.322 kr. om måneden 
mod tidligere 
19.083 kr. 
Se alle sat
serne på 
danskmetal.
dk/satser

MIDLERTIDIG ARBEJDSFORDELING
Regeringen og arbejdsmarkedets parter, herunder Dansk 
Metal, har aftalt at forlænge den midlertidige arbejdsfor
delingsordning til hele 2021. Ordningen bidrager til, at 
medlemmer af Dansk Metal ikke mister deres arbejde på 
grund af den økonomiske situation, som covid19 har 
medført. Det betyder, at virksomhederne fordeler arbejdet 
mellem medarbejderne. 
I den resterende tid uddanner de sig via fx IKUFkurser 
eller er hjemme på dagpenge. 

Her kan du se, hvad ordningen går ud på: 
•  En arbejdsfordeling er en aftale om, at ansatte i en privat 

virksomhed i en midlertidig periode arbejder på nedsat 
tid for at undgå fyringer på arbejdspladsen. 

•  Din arbejdsgiver kan med den midlertidige ordning 
sende dig hjem i 2080 pct. af arbejdstiden. Det bliver 
målt som et gennemsnit over en periode på fi re uger. 

ORDNING OM 
ARBEJDSFORDELING 
FORLÆNGES 
MED ET ÅR

JOBLOG

NYE VIDEO-GUIDER TIL DIN 
JOBLOG   
På danskmetal.dk/joblogvideo fi nder du nye, opdaterede 
stepbystep videoguider, der viser dig, hvordan du helt konkret bruger Joblog 
i din ansøgning.

Med jobloggen kan du:
•   Få overblik over dine  jobsøgninger
•   Uploade ansøgninger 

og cv’er
•   Se krav til jobsøgning
•   Se dine aftaler med akasse og 

jobcenter
•   Nemt overføre jobopslag fra 

Metal JobService.

danskmetal.dk/akasse

Med Metal A-kasses joblog 
kan du nemt og hurtigt overføre 
spændende job opslag fra 
Metal JobService til jobloggen.  
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JOB I 
CORONAMØRKET   
Coronakrisen har berørt os alle i 
2020 og vil dominere langt ind i 
2021. Nogle medlemmer er blevet 
ramt af arbejdsløshed for første 
gang i deres liv. Samtidig har de 
skullet navigere i en jobindsats, der 
har været markant anderledes end 
tidligere. 

I Metal Akasse har vi hele tiden 
haft blikket stift rettet mod at kunne 
levere den relevante, individuelle 
hjælp til jobsøgningen og det gode 
match. Samtaler og møder har i høj 
grad været afholdt digitalt og tele
fonisk. 

Samtidig har vi i Dansk Metal 
politisk arbejdet for at holde hånden 
under arbejdspladserne ved at sikre 
lønkompensationsordninger og 
arbejdsfordelingsordninger via fl ere 
trepartsaftaler. Uden disse politiske 
resultater ville antallet af arbejdsløse 
medlemmer være røget helt i 
 skyerne. 

Ledigheden har ganske vist været 
højere end i 2019, men ledigheden 
er nedadgående, hvilket vil forstær
kes af vaccinerne. Vores forudsigelse 
er derfor, at det politiske fokus 
meget snart kommer til at handle 
om, hvordan virksomhederne 
kan fi nde kvalifi cerede faglærte 
metallere. 

Det betyder et politisk år, hvor 
Dansk Metal igen vil være toneangi
vende med forslag til, hvordan vi får 
fl ere faglærte metallere, og hvordan 
vi efteruddanner på den rette måde 
til at imødekomme efterspørgslen, 
bl.a. i form af den grønne omstilling.

Jeg er optimistisk, og den 
 optimisme startede på vores 
 kongres og Akassens delegeret
møde i  september 2020. En 
 begivenhed, hvor vi besluttede 
vores nye organisatoriske og 
politiske mål. Ja, der er corona
mørke lige nu, men der er lys i 
horisonten.

John Larsen
Hovedkasserer
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MEDLEMMER HAR FÅET NYT 
JOB MED METAL JOBSERVICE 
I PERIODEN FRA 1. JANUAR TIL 
31. DECEMBER 2020.

TILMELD DIG PÅ 
DANSKMETAL.DK/JOBSERVICE

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 ndafdeling

danskmetal.dk/
udbetaling 

Få svar på, hvornår 
du kan udfylde dit 
ydelseskort, og 
hvornår pengene 
er til rådighed. 

danskmetal.dk/
booking

Ledig? Book 
dine samtaler og 
workshops her.

•  Du kan med ordningen få en højere dagpengesats end den alminde
lige – op til 23.289 kr. om måneden. Hvis du får supplerende dagpenge 
under arbejdsfordeling, bruger du ikke af de to år, du ellers har ret til 
dagpenge. 

•  Hvis du kommer på arbejdsfordeling, skal du ikke længere udfylde dit 
cv på Jobnet eller søge job. Du har heller ikke pligt til at deltage i cv og 
rådighedssamtaler, aktiviteter og tilbud i jobcenter og akasse.

•  Under arbejdsfordelingen optjener du anciennitet, og når perioden 
med arbejdsfordeling er udløbet, vender du fuldt ud tilbage til de rettig
heder, der tidligere har været aftalt. 

•  Hvis din arbejdsgiver planlægger en arbejdsfordeling, har du 24 timer 
til at beslutte, om du vil indgå i ordningen. Hvis ikke, er det op til din 
arbejdsgiver at beslutte, om du skal afskediges. 

DAGPENGE
CORONA-AFTALE: 

TO EKSTRA MÅNEDERS 
DAGPENGE  
Den 20. november 2020 trådte en ny coronahjælpe
pakke i kraft. Det betyder, at hvis du mister din 
 dagpengeret mellem 1. november 2020 og 1. november 
2021, får du automatisk forlænget din dagpengeret 
(to år) med to måneder. Det er resultatet af regerin
gens hjælpepakke til ledige, der modtager dagpenge. 
 Dagpengeretten kan kun forlænges én gang.
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PlusHotel. 
Kom væk hjemmefra, og oplev  
nogle herlige dage på hotel til  
fordelagtige priser.    

15 % 

PlusSport. 
På SPORTMASTER.dk finder du alt det, 
du skal bruge til din eller din families 
sport og fritid. 

6 %

PlusBriller.    
Benyt alle Synoptiks gode tilbud,  
og få 5  % rabat oveni med dit PlusKort.  
Kig forbi din nærmeste Synoptik.   

5 %

PlusBrændstof. 
Som ny kunde spare du 40 øre pr. liter 
brændstof, hvis du bestiller et PlusKort 
Shell Card senest d. 2. marts 2021.  

40 øre/l 

Benyt dit PlusKort, og få rabat på næsten alt      
– se mere på pluskort.dk 
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Få dit Dansk Metal  
PlusKort på mobilen
Henter du PlusKort app’en til din mobil, har du  
altid dit Dansk Metal PlusKort lige ved hånden,  
overblikket over alle rabataftaler, spændende 
events og meget mere.

Med app’en kan du tilmed finde informationer  
om alt fra lokalafdelinger til medlemsservice 
vedrørende Dansk Metal.

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. 

PlusFilm. 
Lad hele familien se TV, film og serier 
for 0 kr. de første 2 måneder med Canal 
Digital.   

Særpris 

PlusHostel.    
Tilbring feriedagene i 2021 med  
familien på et af de 63 hostels, som er 
tilknyttet Danhostel-kæden. 

10 %
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Ja, men vi 
har godt nok 

også haft meget 
at lave.

Puha, det har 
været et svært 

år med al 
den corona.

Ja, men vi 
har godt nok 

også haft meget 
at lave.

Puha, det har 
været et svært 

år med al 
den corona.

SELVFØLGELIG SKAL DU FORHANDLE 
LØN UNDER CORONAKRISEN  
Er din virksomhed hårdt ramt af krisen, eller 
er du tværtimod en af dem, der løber ekstra 
stærkt? Hvis det går godt økonomisk, er der 
noget at forhandle om. Hvis det går dårligt, 
er det værd at se lønsystemet efter – der 
kan være god økonomi i det for både dig og 
din virksomhed.  

L
ockdown, hjemsendelser og en enorm 
usikkerhed fyldte det meste af 2020. Så 
kan man overhovedet tillade sig at bede 
om lønforhandling oven på et år, hvor 

samfundet gik i coronakoma, og hvor folk 
blev fyret, arbejdsfordelt og sat ned i løn? Ja, 
det kan man godt. For krisen rammer ikke 
lige. Krisen kan meget vel have betydet, at 
du har fået nye opgaver, fl ere opgaver, større 
opgaver eller generelt bare skal løbe stærkere 
end før. Og så er der afgjort god grund til at 

lontjek@danskmetal.dk

Dansk Metal kan tjekke, 
om du får det rigtige i
løn. Er du lærling, skal 
du også indsende din 
uddannelsesaftale.
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Ja, men vi 
har godt nok 

også haft meget 
at lave.

Puha, det har 
været et svært 

år med al 
den corona.

Ja, men vi 
har godt nok 

også haft meget 
at lave.

Puha, det har 
været et svært 

år med al 
den corona.

gå til lønforhandling, også selvom 
der er coronakrise i Danmark. 

Tid til lønstigninger – nu? 
Man kan selvfølgelig ikke ignorere 
så stor en krise, som coronapande
mien har medført. Når du skal 
lønforhandle, skal du se på din 
virksomheds situation midt i kri
sen. Hvis virksomheden knap kan 
holde næsen oven vande, er det 
nok ikke nu, du skal presse på for 
ekstra i lønposen. 

Hvis din arbejdsgiver ikke kan 
eller vil give lønstigninger – fx 
fordi virksomheden har afblæst 

alle lønstigninger på grund af 
krisen – er det alligevel vigtigt at 
sætte sig ned og se hinanden i 
øjnene. Selvom I bliver enige om 
ikke at regulere lønnen i år, er 
dialogen åbnet, og ledelsen ved, 
hvor du står, når krisen er vendt, 
og lønforhandlingerne bliver taget 
op igen. 

Kig lønsystemet efter 
Hvis det er svært at forhandle 
penge hjem til lønstigninger, kan 
det være en god idé at foreslå 
ledelsen at indføre et nyt løn
system. I kan komme i gang med 
processen, lige så snart ledelsen 
og medarbejderne er enige om at 
undersøge mulighederne. 

Resultatlønssystemer kan skabe 
større produktivitet for virksom
heden og dermed større mulig
heder for lønstigninger til dig som 
 medarbejder.  

Claus Krogh Hansen er lønkon
sulent i COindustri, og sammen 
med lønkonsulenter fra Dansk 
Industri hjælper han industrivirk
somheder og medarbejdere med 
at fi nde og skabe det helt rigtige 
lønsystem til dem. 

– Vi kan se, at virksomheder, 
der arbejder med lønsystemer som 
resultatløn, har højere produktivitet 
end virksomheder, der ikke arbej
der med deres lønsystem. Samtidig 
kan man også se, at medarbejderne 

i gennemsnit har højere lønninger. 
Så det er en god forretning for 
begge parter, siger han. 

Bak din tillids -
repræsen tant op
Uanset hvordan situationen er 
på din arbejdsplads, er det vigtigt 
at bakke tillidsrepræsentanten 
op i det store arbejde, der ligger 
i at lønforhandle på vegne af dig 
og dine kolleger. Få talt sammen 
om forventninger og alternative 
muligheder. Tillidsrepræsentanten 
sidder med et godt kort på hån
den, hvis ledelsen kan se, at der 
er enighed og opbakning blandt 
medlemmerne. 

danskmetal.dk/
lonstatistik

Se Dansk Metals 
lønstatistik – god 
viden, når du for-
handler løn eller 
skifter job.

danskmetal.dk/
fi ndafdeling 

Kontakt din 
 lokalafdeling for 
mere viden om 
resultatløn. 

VIL DIN CHEF UDSKYDE LØN-
FORHAND LINGEN? 
Du har ret til en årlig lønforhandling, og hvis 
virksomheden gerne vil udskyde forhandlingen 
til et senere tidspunkt, skal det aftales med 
medarbejderne. Virksomheden kan altså ikke 
alene bestemme, at lønforhandlingen skal 
udskydes. Hvis du ikke er ansat under en over-
enskomst, er det din ansættelseskontrakt, som 
sætter rammerne for, hvornår der forhandles 
løn. Hvis der ikke står noget i din kontrakt, kan 
der sagtens være lønforhandlinger alligevel, 
men du har ikke krav på en lønforhandling. 

PSSSSST 
Stigningen på Fritvalgskonto er ikke et argument for at aflyse lønforhandlingerne 

Som en del af OK20-forliget stiger Fritvalgskontoen med tre procent, så den nu 
 kommer op på syv procent. Det betyder, at virksomhederne skal betale flere penge 
til medarbejderne, og udgiften til fritvalgskontoen er selvfølgelig noget, chefen kig-
ger på, når der skal forhandles løn. Men det er ikke det samme som, at der ikke er 
noget at forhandle om til lønsamtalen. OK20-forliget har ikke givet arbejdsgiverne et 
nyt  værktøj, så de kan starte forhandlingen med et minus. Eller sagt med andre ord: 
 Fritvalgskontoen skal ikke modregnes. 

VÆLG DET RIGTIGE 
TIDSPUNKT  
Overenskomstens 
udgangspunkt er, at løn-
forhandlingen tidligst 
kan fi nde sted i starten af 
marts. Men det er tillids-
repræsentanten, der 
bestemmer, hvornår den 
årlige lønforhandling skal 
fi nde sted (Industriens 
Overenskomst § 49, stk. 1, 
litra f). Det er ikke sikkert, 
at det mest optimale tids-
punkt er i marts måned, 
selvom det er det, I plejer. 
Måske giver det bedre 
mening at vente til senere 
på året – især hvis virk-
somheden har oplevet fx 
ordrenedgang, opsigelser 
eller arbejdsfordeling pga. 
coronapandemien. 
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 Metal Afdeling 16
Mandag den 26. april kl. 16.30, 
Saltværksvej 58, 2770 Kastrup. 
Man skal tilmelde sig til den efter
følgende spisning.

Metal Bjerringbro Silkeborg
Onsdag den 28. april kl. 19.00 på 
Jyllandsringen, Skellerupvej 38, 
Resenbro, Silkeborg. 
Tilmelding til spisning kl. 18.00 
på bs@danskmetal.dk senest 
den 21. april.

Metal Bornholm
Tirsdag den 20. april kl. 17.00 
i Metalhuset, Ved Lunden 16. 
Der er spisning efter general
forsamlingen ved tilmelding 
til afdelingen senest tirsdag den 
13. april kl. 16.00.

Metal Fjordbyerne
Tirsdag den 6. april kl. 18.00, 
Spånnebæk 10, 4300 Holbæk. 

Metal Herning
Onsdag den 26. maj. Sted og 
tidspunkt afhænger af eventuelle 
restriktioner. Dette meldes ud på 
et senere tidspunkt.

Metal Himmerland
Tirsdag den 27. april kl. 18.00 på 
Kimbrerkroen, Markedsvej 8, 
9600 Aars. Generalforsamlingen 
indledes med spisning. Tilmelding 
til afdelingen senest fredag den 
16. april.

Metal Hovedstaden
Tirsdag den 23. marts kl. 17.00 
i Lyngsiehus, Nyropsgade 25, 
kælderen. Der er spisning mel
lem kl. 16.0017.00 ved tilmelding 
til hovedstaden@danskmetal.dk 
senest tirsdag den 16. marts.

Metal Kolding-Vejen-Vojens
Tirsdag den 23. marts kl. 17.45 i 
afdelingens lokaler, Esbjergvej 30, 
Kolding. Forslag til behandling på 
generalforsamlingen skal være 
afdelingen i hænde senest 
den 18. marts. Tilmelding til 
spisning kl. 17.00 skal være 
modtaget senest den 18. marts 
på kolding@danskmetal.dk eller 
7552 1599.

Metal Lillebælt
Mandag den 1. marts kl. 17.00 
i Fagforeningshuset, 
Vesterballevej 3A, 7000 Fredericia. 
Tilmelding til generalforsamling 
senest 22. februar på 7592 1466 
eller lillebaelt@danskmetal.dk 
Der tages forbehold for 
covid19situationen. Info inden 
generalforsamlingen vil blive 
opslået på metallillebaelt.dk

Metal Midt Skive-Viborg
Onsdag den 17. marts kl. 19.00 i 
Fagforeningshuset, Jægervej 12, 
7800 Skive. Afdelingen er vært ved 
et måltid mad kl. 18.00, hvorfor 
tilmelding er nødvendig. 
Tilmelding til spisning skal ske 
til afdelingen senest 10. marts 
kl. 12.30 på 9625 2520.

Metal Midt-Vestsjælland
Onsdag den 28. april kl. 17.00, 
ZBC Slagelse, Bredahlsgade 3, 
4200 Slagelse. Tilmeldingsfrist 
mandag den 19. april på 
midtvestsjaelland@danskmetal.dk 
eller 5852 1342. Der tages 
 forbehold vedr. covid19.

Metal Nordsjælland
Tirsdag den 25. maj kl. 18.00, 
Metal Nordsjælland, Huginsvej 6 F, 
3400 Hillerød. Der tages forbehold 
for ”coronabetingede” ændringer, 
som vil blive meddelt medlemmer 
via email. Let spisning fra 
kl. 17.15. Forslag, der ønskes 
behandlet, samt tilmelding til 
spisning senest mandag 17. maj 
til nordsj@danskmetal.dk eller 
3373 3700

Metal Nordvestjylland
Mandag d. 10. maj kl. 19.00. 
Spisning kl. 18.00. Bastrupgårdvej 
5, 7500 Holstebro (Transport & 
 Logistik UCH). Tilmelding til 
spisning senest mandag 
den 3. maj på 9664 2300 eller 
nordvestjylland@danskmetal.dk

Metal Odense
Tirsdag den 27. april kl. 19.00. 
Odin Havnepark, Lumbyvej 17G, 
Odense C. Spisning kl. 18.0018.45 
ved tilmelding senest den 20. april 
på odense@danskmetal.dk (mailen 
bedes mærket ”Generalforsamling 
Metal Odense” og indeholde dit 
navn og fødselsdato).

Metal Skanderborg-Odder
Tirsdag den 27. april på 
Restaurant Sølyst, Sølystvej 32, 
8660 Skanderborg. Spisning
for tilmeldte kl. 17.00. Tilmelding 
til spisning senest tirsdag 
den 20. april kl. 12.00 på 
8652 0392 eller mail
skanderborg@danskmetal.dk.

INGEN KAN SPÅ OM 
SMITTETRYKKET! 

Grundet skiftende corona-
restriktioner bør du sørge for 

at holde dig orienteret om 
eventuelle afl ysninger, inden 
du møder op til en general-
forsamling. Tjek din mail for 

afl ysninger eller hold øje med 
din afdelings hjemmeside.

40 generalforsamling / dagsorden ifølge lovene
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Metal Skjern-Ringkøbing
Torsdag den 29. april kl. 19.00 
på Hotel Smedegården i Lem. 
Kl. 18.00 startes med spisning for 
dem, som senest torsdag 
den 22. april kl. 17.00 har tilmeldt 
sig til afdelingskontoret.

Metal Storstrøm
Tirsdag den 27. april kl. 19.00. 
Yderligere oplysninger vil fremgå 
af afdelingens hjemmeside og 
Facebook i god tid. Der vil også 
blive indkaldt pr. mail.

Metal Sydfyn
Mandag den 10. maj kl. 18.30 
på Svendborg Erhvervsskole, 
Skovsbovej 43, 5700 Svendborg.

Metal Sønderjylland
Torsdag den 18. marts kl. 18.45 
i Sønderjyllandshallen, 
H. P. Hanssens Gade 7, 6200 
Aabenraa. Seneste tilmelding 
den 10. marts på 7462 2885 eller 
sonderjylland@danskmetal.dk

Metal Tele Vest
Tirsdag den 13. april kl. 18.30. 
Der er spisning kl. 17.30 for 
medlemmer, der er tilmeldt 
senest den 6. april på 8732 1111.

Metal Thy-Mors
Mandag den 12. april kl. 19.00  
på Hotel Vildsund Strand, 
Ved stranden 2, Vilsund, 7700 
Thisted. Der er spisning kl. 18.00 
for medlemmer, der er tilmeldt i 
afdelingen senest torsdag 
den 8. april kl. 17.00.

Metal Vejle-Grindsted
Torsdag den 25. marts kl. 18.00 
i Domus, Vestsalen, 
Ved Sønderåen 1, 7100 Vejle.
Dagsordenen kan fi ndes på hjem
mesiden Metal VejleGrindsted. 
Spisning fra kl. 17.00. Tilmelding 
til spisning senest den 18. marts.

Metal Vendsyssel
Tirsdag den 27. april kl. 19.00 
i Brønderslev Hallerne, 
Knudsgade 15, 9700 Brønderslev. 
Eventuelle forslag skal være 
bestyrelsen i hænde senest syv 
dage før generalforsamlingen. 
Spisning kl. 18.00 ved tilmelding 
senest tirsdag den 20. april på 
9622 2324 eller 
vendsyssel@danskmetal.dk. 
Der tages forbehold for corona
situationen, og alle retningslinjer 
vil blive overholdt.

Metal Østjylland
Mandag den 26. april. 

Fagklubben for små og 
mellemstore virksomheder:
Onsdag den 14. april.
Rørklubben
Torsdag den 22. april.
Mekanikerklubben
Torsdag den 8. april.
Brancheklubben for off entligt 
ansatte 
Tirsdag den 13. april.

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 Revisionsaktieselskab, der 
modtager kuponerne. Dansk Metal får derfor 
ikke kendskab 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 Revisionsaktieselskab, 
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 

5.102 medlemmer af Dansk Metal har i skrivende 
stund frabedt sig, at der gives økonomiske bidrag 
til politiske partier fra deres kontingent.
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Start året med et forsikringstjek. Det kan give færre lommesmerter.  
Som medlem af Dansk Metal får du nemlig 10 % rabat på alle dine private 
forsikringer samt mulighed for at blive dækket af forbunds indboforsikringen 
med prisloft. 4 ud af 5 nye kunder oplever at spare penge ved at skifte til Alka*. 
Er du en af dem?

UDNYT DINE MEDLEMSFORDELE. FÅ EN LINDRENDE PRIS 
PÅ ALKA.DK ELLER RING 70 12 14 16.

Tag en Alka mod 
 lommesmerter

Kilde: Kantar Gallup, december 2020 igennem 981 interviews med nye kunder.

Hovedpine kan vi ikke hjælpe med, men...



FAMILIENS
BEDSTE 
FERIE 
Fri, sjov og afslappende 
all inclusive-ferie.

Som medlem af Dansk Metal har 
du en unik mulighed. Du kan til en 
særlig fordelagtig pris tage på en all 
inclusive-ferie med din familie, hvor I 
blot skal hygge jer sammen og have 
det rigtig sjovt! Alt det andet klarer vi.

Kursus- og konferencecentret Metalskolen 
har de bedste faciliteter med et væld 
af muligheder. Du ved bedst, hvad 
der passer til jeres ferie, og hvad 
enten det er afslapning eller masser 
af action, så kan I fi nde det her. 

Friske holdledere vil guide jer trygt 
igennem ugen. I kan deltage i alle de 
aktiviteter, som bliver arrangeret for 
jer, eller vælge det, som lyder bedst. 

Der er noget for hele familien og 
alle aldre, fx fodboldturnering, 
svømning, cykel- og kanoture, yoga, 
tur til Dyrehavsbakken, udfl ugter og 
samvær med alle de andre familier.

I bliver indkvarteret i nyrenoverede 
værelser, og vi står klar med linned, 
børnesenge og højstole. 

Al forplejning er inkluderet i prisen. 
Køkkenchefen og hans personale 
kræser for jer, ikke bare ved morgen-, 
frokost- og aftenbuff eten, men også 
med alt det sunde og søde indimellem.

PRIS for ophold 
søndag til fredag, 

aktiviteter, udfl ugter 
og helpension:

 0-2 år: 0,-
 3-14 år: 800,-
 Over 15 år: 2.500,-

LÆS MERE
danskmetal.dk/ 

metalferie



– FOLK TROR TIT, AT JEG DRØMMER OM AT 
ISTANDSÆTTE EN GAMMEL AMERIKANERBIL, 
FORDI JEG ER MEKANIKER. MEN JEG FÅR  
FINT TILFREDSSTILLET MIT BEHOV FOR AT 
RODE MED BILER I ARBEJDSTIDEN.
Henrik Christensen, Max Due A/S
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