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I de seneste mange uger har vi 
været vidne til Ruslands forfær
delige angreb på Ukraine. Nu er 
der igen en stor trussel fra øst, og 
det vækker ubehagelige minder 
om tiden under den kolde krig, før 
Murens fald. I de seneste mange år 
har den vestlige verden haft fokus 
på nedrustning af forsvaret. Derfor 
er den seneste udvikling en game
changer for forsvarssamarbejdet i 
både Danmark og resten af Europa.

Som en direkte konsekvens af 
den nye verdensorden har et stort 
flertal i Folketinget lavet en aftale 
om, at Danmark skal gøre sig uaf
hængig af russisk gas, og at Dan
mark skal investere mere i at kunne 
forsvare sig. I den forbindelse har 
jeg en klar opfordring til de danske 
beslutningstagere: Sørg nu for at 

tænke sikkerhed og arbejdspladser 
sammen. Det bør gå hånd i hånd. 
Når vi skruer op for investeringerne, 
er det kun naturligt, at det også fører 
til flere gode danske arbejdsplad
ser. Det er fx flere dygtige smede, 
svejsere, industriteknikere og fly
mekanikere ude på virksomhederne 
i Produktionsdanmark.

En del af den politiske aftale 
er også, at vi om lidt skal stemme 
om det danske forsvarsforbehold. 
Danmark har stor gavn af at være 
i kernen af EUsamarbejdet, og EU 
og det indre marked er fundamentet 
for mere end en halv million danske 
arbejdspladser. Men på forsvarsom
rådet er vi i dag det eneste land, der 
er sat uden for døren, når de vigtige 
beslutninger skal træffes. Der er en 
tid til forbehold, og der er en tid til 
sammenhold.

Derfor anbefaler Dansk Metal et 
ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet. 
Og vi opfordrer samtidig de dan
ske politikere til også at tænke på 
arbejdspladser her i Danmark, når vi 
i de kommende år skal lave de store 
investeringer i forsvaret. Det kom
mer vi til at holde dem op på. 

TID TIL  
SAMMENHOLD
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ONLINEKURSER

Uddan dig 
hjemmefra
Som medlem af Dansk 
Metal har du mulighed for 
at uddanne dig hjemmefra 
med Dansk Metals onlinekur
ser. Du kan bl.a. andet lære 
om Windowsprogrammer, 
ledelse og sociale medier.  
  Alle kurser giver kursus
bevis, og enkelte forbereder 
dig til at kunne tage en 
 certificering. Kurserne er 
baseret på tekster, små film  
og øvelser, og du vælger  
den form, der passer til dig. 
Alle kurser er gratis for  
medlemmer af Dansk Metal.

NY GUIDE

Gode råd, hvis 
du bliver syg
 Sygeguide.dk er en hjemme
side, der giver et nemt og 
hurtigt overblik over, hvad  
du skal gøre, hvis du bliver 
syg – enten fra arbejdet eller 
som ledig. Sygeguide.dk  
giver også gode råd til,  
hvordan du kan hjælpe,  
hvis din kollega bliver syg.

Du finder guiden her:  
sygeguide.dk 

DET TALER VI OM

Løn
Medlemskontakt i Dansk Metal 
har hen over foråret talt med 
mange medlemmer om lønniveau 
i forbindelse med de lokale og 
individuelle lønforhandlinger.
  – Medlemmerne ringer og spørger til, hvilken løn de 
kan gå efter, og de medlemmer, der selv forhandler løn, har 
 generelle spørgsmål til, hvordan de forhandler. Der er en 
større interesse end tidligere for at få en opskrift på en god 
lønforhandling med en højere lønstigning.
  Vi oplyser dem om, at de skal kontakte deres lokale 
 afdeling for at få besked om det aktuelle lønniveau.
  Vi opfordrer også til, at medlemmerne indberetter deres 
egen løn til lokalafdelingerne, så Metals lønstatistikker 
afspejler virkeligheden, siger Aase Nielsen i Medlemskontakt.

Medlemskontakt
Telefon 3363 2000

– mandag til  
torsdag kl. 13-17.

danskmetal.dk/
bookensnak

Kom i gang med 
efter- eller videre- 
uddannelse.

38 
deltagere ved årets 
DM i Skills var seje 

lærlinge fra metalfag. 
Industriteknikere, 

personvognsmekanikere 
og smede viste deres 

stærke faglighed frem og 
dystede om at komme 

videre til det europæiske 
mesterskab, EuroSkills. 

Læs mere her: 
danskmetal.dk/onlinekurser
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SEJE L ÆRLINGE

Et sted, hvor de har haft succes med 
at få flere faglærte kvinder, er UC 
RingkøbingSkjern. I 10 år har de 
aktivt arbejdet på at få flere kvinder 
ind på smedeuddannelsen i samar
bejde med Metal SkjernRingkøbing. 
Det har resulteret i, at de lige nu har 
15 kvindelige smede på hovedforlø
bet. Det er det højeste antal på ét sted, 
vi i Dansk Metal nogensinde har hørt 
om. Stærkt!

Sarah og Maja (på fotoet) er to af 
smedelærlingene, og de engagerer 
sig også i Metal SkjernRingkøbings 
ungdomsudvalg. I Dansk Metal mener 
vi, at vi for at nå målet om at få 
100.000 flere faglærte i 2030 er nødt 
til at rekruttere fra hele befolkningen. 
Vi tror på, at flere kvinder vil få mere 
lyst til at blive fx smede, hvis de kan 
spejle sig i andre kvindelige smede på 
uddannelsen eller arbejdspladsen. 

Sarah og Maja er forbilleder og 
banebrydere for kommende kvinde
lige faglærte! 

BANEBRYDERE 
FOR KVINDELIGE 
FAGLÆRTE 



– VIRKSOM
HEDERNE HAR 
ALDRIG TJENT 
FLERE PENGE, OG 
KONKURRENCE
EVNEN HAR 
ALDRIG VÆRET 
BEDRE.  SAMTIDIG 
OPLEVER VI 
LIGE NU, AT 
 LØNNINGERNE 
BLIVER  UDHULET, 
FORDI INFLA
TIONEN OG 
 PRISERNE STIGER. 
VI ER DERFOR  
NÅET TIL ET PUNKT, 
HVOR VI MEGET 
KLART MÅ SIGE  
TIL ARBEJDS
GIVERNE, AT DE  
MÅ SE AT KOMME 
TIL LOMMERNE. 
Claus Jensen, forbundsformand, Dansk Metal

danskmetal.dk/
lontjek

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

danskmetal.dk/
jobservice

Skal jobbet 
finde dig?
Brug Metal 
JobService.

FØLG CL AUS JENSEN PÅ FACEBOOK

Mød Dansk Metal  
til Tour de France
Den 1.3. juli 2022 rammes hele landet af cykelfeber, når Tour de 
France for første gang nogensinde kommer til Danmark. Som 
landesponsor for Touren står Dansk Metal klar langs de tre danske 
etaper til at fejre folkefesten med dig. Vi håber at se dig! 
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KOM  
GRATIS  
TIL RÆS
Dansk Metal er hovedsponsor 
for Dansk Automobil Sports 
Union. Det betyder, at du  
som medlem af Dansk Metal 
sammen med en ledsager  
kan komme gratis til motorløb 
rundtom i Danmark. 

Se løbskalenderen på  
danskmetal.dk/dasu

3 gode  
råd om
STØJ 
1 Husk planlægning 

Hvis du planlægger,  
hvornår det støjende arbejde 
skal udføres, sørger du for,  
at så få mennesker  udsættes 
for støj i så lidt tid som 
muligt ad gangen.

2 Tjek din maskine 
Slidte eller ødelagte 

maskiner larmer mere end 
vedligeholdte maskiner. 

3 Husk høreværn 
Det korrekte høreværn 

kan dæmpe lyden meget.  
Kig på vejledningen, om 
høreværnet kan reducere den 
slags støj, som du arbejder i. 

Hvem har ansvaret for at 
dæmpe støjen?
Det er din arbejdsgiver,  
der har ansvaret for at  
planlægge arbejdet, så det  
er sikkert og sundt for  
dig og dine kolleger. 



06

G
røn er det nye sort. Og grøn omstilling handler om 
meget mere end solceller, elbiler og vindmøller. Vi 
skal nemlig bore, svejse, støbe og skære os vej igen-
nem omstillingen fra traditionel til grøn produktion. 

Lovgivningen om virksomhedernes CO2-aftryk strammes 
fra politisk side, og et grønt omdømme spiller en større og 
større rolle, når kunderne leder efter nye leverandører. 

Det kan virke stort og uoverskueligt. Men skal man spise 
en elefant, skal man som bekendt starte med en bid ad gan-
gen. Og man behøver hverken at være ingeniør eller politi-
ker for at komme med idéer, der kan gøre en forskel. Ingen 
kender hverdagen på din arbejdsplads bedre end dig. Ingen 
er bedre rustet til at komme med idéer til smarte grønne 
forbedringer end dig, der arbejder i industrien. 

Så spis den grønne elefant i bidder. Og start med at læse 
dette tema, hvor du blandt andet kan læse, hvordan fæl-
lestillidsrepræsentanten på fremstillingsvirksomheden Alfa 
Laval med sin gode idé er endt med at spare virksomheden 
for 100.000 euro og en masse vand og varme.

DINE 
HÆNDER 
SKAL 
PRODUCERE 
FREMTIDENS 
GRØNNE 
LØSNINGER

TEKST SANDRA MAWANI HOLMGAARD ILLUSTRATION MIKKEL HENSSEL

GRØN OMSTILLING

TEMA

metal  
 

industr i
maj 2022
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A
lfa Laval i Kolding producerer 
ventiler, pumper og tankud-
styr til fødevareindustrien, 
bryggerier, mejerier og til 

medicinal- og biotekindustrien. 
Virksomheden vil være CO2-neu-
tral i hele værdikæden i 2030, og 
det skal ske gennem partnerskaber, 
innovation og ved at nedbringe 
CO2-udledningen.

Men ledelsen har ikke tænkt 
sig at gå enegang for at nå målet. 
Tværtimod. Både i samarbejds-
udvalget (SU) og på de daglige 
tavlemøder er forslag til grønne 
forbedringer fast på dagsordenen. 
For hvis man som virksomhed er 
opmærksom og lytter til sine med-
arbejdere, så er der faktisk meget at 
hente. 

– En af de erfaringer, der altid 
popper op, når vi taler om medar-
bejdernes idéer til grøn omstilling, 
er, at vi i produktionen har sparet 

virksomheden 100.000 euro og en 
masse vand og varme ved at fjerne 
en enkelt vaskeproces i forbindelse 
med at svejse, polere og dreje 
indmaden til en ventil, fortæller 
industritekniker og fællestillidsre-
præsentant Brian Bonderup, der 
selv var med til at få idéen til den 
sparede vask. 

Det var også Brian Bonderup, 
der sammen med en kollega opda-
gede, at der flere steder sivede tryk-
luft ud i produktionen. Trykluft er 
ikke farligt, men til gengæld er det 
dyrt i energi at producere. 

– Den grønne omstilling er 
blevet en del af hverdagen på Alfa 
Laval, men når vi som medarbej-
dere er opmærksomme på, at der 
er et udslip, som skal stoppes, så 
skyldes det, at lydhørhed over for 
medarbejdernes idéer er en del af 
kulturen på fabrikken, siger Brian 
Bonderup. 

BRIAN OG 
KOLLEGERNE 
FÅR DE GRØNNE 
IDÉER SAMMEN
Fremstillingsvirksomheden Alfa Laval vil 
være CO2-neutral i hele værdikæden i 
2030. Det klare mål kan ikke lade sig gøre 
uden industritekniker Brian Bonderups og 
kollegernes idéer til smarte grønne løsninger.
TEKST INGRID PEDERSEN FOTO PALLE PETER SKOV OG ALFA LAVAL 

Industritekniker og  
fællestillidsrepræsentant 
Brian Bonderup og hans 
kolleger er med til at udvikle 
grønne løsninger på Alfa 
Laval i Kolding. 

metal  
 
industr i
maj 2022
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Kunderne stiller grønne krav 
Da den grønne bølge begyndte at rulle for 8-10 år 
siden, var det ikke et stort fokusområde i virksomhe-
den. Men når kunder som Novo Nordisk, Carlsberg 
og Heineken begynder at kræve grønne løsninger, så 
sker der virkelig noget. 

Og når de godt 400 medarbejdere indleder dagen 
med tavlemøder i afdelingerne, opstår der mange 
idéer. Det er ikke overdrivelse, at en markering her 
kan medføre store forandringer. Hele samarbejds-
strukturen og SU er med til at sikre, at idéerne bliver 
samlet ind og overvejet. 

– Der er en bevidsthed om, at det er blandt med-
arbejderne, viden og idéer findes, og det er vigtigt at 
bruge dem, siger Brian Bonderup. 

Derfor er det også vigtigt, at nye kolleger hos Alfa 
Laval bliver introduceret til, hvordan der på virksom-
heden samarbejdes om grønne løsninger. 

– Det er en del af deres onboarding. De nye kol-
leger kommer måske fra mindre virksomheder, der 
endnu ikke er så langt med den grønne tankegang. 
Men det vil ændre sig, for på et tidspunkt bliver det et 
krav for alle underleverandører til store virksomheder, 
siger Brian Bonderup. 

Der er penge i medarbejdernes idéer 
Ofte kommer idéerne ud af irritation eller forundring 
over noget i produktionen. Og ofte ender en idé med 
både at være godt for klimaet og for virksomhedens 
bundlinje. 

45.000.000.000 KR.
omsætter den verdensomspændende virksomhed  
Alfa Laval for årligt. På fabrikken i Kolding arbejder  

800 personer, heraf cirka 425 i produktionen.
Læs mere på klimakompasset.dk

GRØN OMSTILLING

TEMA

SÅDAN UDREGNES 
EN VIRKSOMHEDS 
CO2-AFTRYK
Når man skal udregne en virksomheds 
CO2-udledning, kigger man ofte på tre 
områder (scopes) for at finde ud af, hvor 
i virksomhedens værdikæde udledningen 
er størst, og dermed også, hvad din virk-
somhed nemmest kan gøre for at sænke 
CO2-udledningen. 

Scope 1  
Direkte udledninger fra virksomheden – 
altså al den CO2-udledning, virksomheden 
selv står for, fx afbrænding af diesel, ben-
zin eller naturgas. 

Scope 2  
Udledning, der kommer fra energi, man 
køber, hvilket vil sige, at udledningen sker 
på fx kraftvarme- eller fjernvarmeværket.  

Scope 3  
Alle andre udledninger fra virksomhedens 
værdikæde, fx indkøb af råvarer, services 
og maskiner, affald og vandforbrug. Det 
er ofte op mod 80 pct. af virksomhedens 
CO2-aftryk, der ligger i Scope 3. 

Ole Petersen, administrerende direktør i Alfa Laval, nævner som eksem-
pel, at en ny software til ventiler på et Arla-mejeri i Storbritannien bety-
der, at rengøringsprocessen bliver mere effektiv, og at mejeriet sparer 
11 millioner liter vand om året og tilsvarende sparer på opvarmning, 
kemikalier og arbejdskraft. 

Et par andre eksempler på idéer, der er udsprunget fra medarbejderne, 
er, at Alfa Laval fx har erstattet bobleplast med papir, som har reduceret 
CO2-udledningen med to ton årligt. 

Ved at skifte de traditionelle træpaller ud med pappaller har Alfa Laval 
Kolding også kappet en god bid af sin CO2-udledning. Hele 277 ton CO2 
bliver sparet på fragten ved blot at lette vægten på de produkter, som 
sendes ud i verden med fly, lastbil, tog eller skib.

Så grøn omstilling er både en god forretning for virksomheden og for 
klimaet. D

" DER ER EN BEVIDSTHED OM, AT 
DET ER BLANDT MEDARBEJDERNE, 
VIDEN OG IDEER FINDES, OG DET ER 
VIGTIGT AT BRUGE DEM."  
BRIAN BONDERUP, FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANT 

Europallerne har standardstørrelse, men ved at afpasse dem efter emnerne, kan de 
pakkes tættere i containerne.

For direktør 
Ole Pedersen (t.h.) 
er medarbejdernes 
engagement i den 
grønne omstilling 

vigtig. Derfor er 
medarbejdernes 

viden og idéer vig-
tige at lytte til  

og bruge. 
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siden, var det ikke et stort fokusområde i virksomhe-
den. Men når kunder som Novo Nordisk, Carlsberg 
og Heineken begynder at kræve grønne løsninger, så 
sker der virkelig noget. 
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Derfor er det også vigtigt, at nye kolleger hos Alfa 
Laval bliver introduceret til, hvordan der på virksom-
heden samarbejdes om grønne løsninger. 

– Det er en del af deres onboarding. De nye kol-
leger kommer måske fra mindre virksomheder, der 
endnu ikke er så langt med den grønne tankegang. 
Men det vil ændre sig, for på et tidspunkt bliver det et 
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Der er penge i medarbejdernes idéer 
Ofte kommer idéerne ud af irritation eller forundring 
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bundlinje. 

45.000.000.000 KR.
omsætter den verdensomspændende virksomhed  
Alfa Laval for årligt. På fabrikken i Kolding arbejder  

800 personer, heraf cirka 425 i produktionen.
Læs mere på klimakompasset.dk

GRØN OMSTILLING

TEMA

SÅDAN UDREGNES 
EN VIRKSOMHEDS 
CO2-AFTRYK
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Ole Petersen, administrerende direktør i Alfa Laval, nævner som eksem-
pel, at en ny software til ventiler på et Arla-mejeri i Storbritannien bety-
der, at rengøringsprocessen bliver mere effektiv, og at mejeriet sparer 
11 millioner liter vand om året og tilsvarende sparer på opvarmning, 
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er, at Alfa Laval fx har erstattet bobleplast med papir, som har reduceret 
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Ved at skifte de traditionelle træpaller ud med pappaller har Alfa Laval 
Kolding også kappet en god bid af sin CO2-udledning. Hele 277 ton CO2 
bliver sparet på fragten ved blot at lette vægten på de produkter, som 
sendes ud i verden med fly, lastbil, tog eller skib.

Så grøn omstilling er både en god forretning for virksomheden og for 
klimaet. D

" DER ER EN BEVIDSTHED OM, AT 
DET ER BLANDT MEDARBEJDERNE, 
VIDEN OG IDEER FINDES, OG DET ER 
VIGTIGT AT BRUGE DEM."  
BRIAN BONDERUP, FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANT 

Europallerne har standardstørrelse, men ved at afpasse dem efter emnerne, kan de 
pakkes tættere i containerne.
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F
agbevægelsens Hovedorganisation har sat Løn-
modtagernes Klimapanel i verden for at sætte 
fokus på den grønne omstilling. Her er hverdagens 
eksperter udgangspunktet, og panelets opgave er 

at diskutere sig frem til en række forslag til en endnu 
grønnere hverdag på landets arbejdspladser.  

– Jeg sagde ja til at sidde med i klimapanelet, fordi 
grøn omstilling er meget mere end vindmøller og 
solceller. Det er mere komplekst end som så, siger 
Rasmus Rasmussen, klejnsmed og tillidsrepræsentant 
på B&W Vølund i Esbjerg: 

HVERDAGENS EKSPERTER 
Lønmodtagernes Klimapanel består bl.a. af repræsentanter fra Dansk Metal, Danmarks Lærerforening, Blik- og Rørarbejder-
forbundet, Dansk El-Forbund, Teknisk Landsforbund, 3F, Dansk Sygeplejeråd, FOA, Fødevareforbundet NNF og HK. Klima-
panelet skal rådgive Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og komme med indspil til klimaløsninger, som FH kan arbejde 
med at fremme.

” MEGET MERE  
END VINDMØLLER  
OG SOLCELLER”   

– Det er vigtigt for mig, at den grønne omstilling 
er inkluderende. Det må ikke ende sådan, at der er en 
del af Produktionsdanmark, der ikke længere er plads 
til. Så ender det med, at man flytter produktionen 
til et eller andet land, der ikke går særlig meget op i 
miljø og siger, at alt er fint. Det er det bare ikke. Det er 
at vende det blinde øje til.  

Grønne produkter   
Rasmus Rasmussen er udvalgt til panelet på grund 
af sin mangeårige erfaring med at producere grønne 
produkter. Hans arbejdsplads, B&W Vølund, produ-
cerer indfødningssystemer og riste til forbrændings-
anlæg til kraftvarmeværker rundtom i verden. Anlæg, 
der sikrer, at affald og biomasse så effektivt som 
muligt bliver konverteret til el og varme. 

– Der er mange, der anser en smedevirksomhed 
som vores som noget, der sviner og er skadeligt for 
miljøet. Og ja, industrien er energitung, men til gen-
gæld kan industriens slutprodukter gøre en kæmpe 
forskel for klimaet, siger han.  

Når man taler om grøn omstilling, taler man ofte 
om genanvendelse frem for forbrænding, men for 
Rasmus Rasmussen er det to forskellige metoder til at 
opnå det samme mål. 

– For mig at se er det en pyramide, hvor vi står for 
et af lagene. Vi kommer ikke uden om, at vi er nødt 
til at have noget affaldsforbrænding, og så handler 
det om at brænde affaldet af på den rigtige måde, så 
det får en positiv indflydelse på den fremtid, vi kan 
tilbyde vores børn.

Klejnsmed Rasmus Rasmussen 
er udvalgt til nyt klimapanel 
sammen med andre af 
hverdagens eksperter. Det er 
nemlig medarbejdere med reel 
erfaring fra hverdagens grønne 
omstilling, som skal bidrage til at 
nå klimamålene.
TEKST SANDRA MAWANI HOLMGAARD
FOTO SØREN HOLM, CHILI FOTO 

” INDUSTRIEN ER ENERGITUNG, MEN 
TIL GENGÆLD KAN INDUSTRIENS 
SLUTPRODUKTER GØRE EN KÆMPE 
FORSKEL FOR KLIMAET.” 
Rasmus Rasmussen, klejnsmed og tillidsrepræsentant på B&W Vølund i Esbjerg
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Har din virksomhed en konkret målsætning 
om at reducere CO2-forbruget?
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Bliver CO2-forbruget opgjort på den 
virksomhed du arbejder på?
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Har din virksomhed, inden for de seneste 
fem år, omlagt processer fra at bruge 
forssilt brændstof til elektricitet?

INDUSTRIEN 
ER GODT IGANG

DANSK METAL MENER 
GRØN OMSTILLING KALDER PÅ FAGLÆRTE 
Den grønne omstilling får afgørende betydning for alle medlemmer af Dansk Metal. Om man arbejder på 
Nordsøen, i industrien, med it eller med transport. I Dansk Metal arbejder vi på mange fronter for at sikre, at 
den grønne omstilling og udviklingen af danske job går hånd i hånd. Det er vigtigt for at sikre opbakningen til 
omstillingen, og for at sikre, at alle dele af vores arbejdsmarked, og at hele Danmark kommer med. 

Dansk Metal støtter en ny ensartet CO2-afgift, der sikrer, at vi laver omstillingen alle steder i samfundet på den 
smarteste og billigste måde, mens vi fastholder og udvikler de danske arbejdspladser.

I de kommende år vil nye teknologier som CO2-fangst og lagring, grønt brændstof til skibe og fly og mange 
flere vindmøller se dagens lys – opført og bygget af dygtige faglærte. For at det kan lykkes, kræver det først og 
fremmest, at vi bliver flere faglærte, og dermed, at flere unge mennesker vælger en erhvervsuddannelse. 

SÅDAN KAN DU GØRE DIN 
ARBEJDSPLADS GRØNNERE 

Genvind 
varmen 

Et varmegenvindings-
anlæg bruger varme-
energien i den luft, der 
suges ud af bygninger, 
til at opvarme den fri-
ske luft, der suges ind. 
Det betyder, at behovet 
for opvarmning mind-
skes, og indeklimaet 
forbedres. 

Reduceret udledning 
Omkring 48.000 ton 
CO2-ækvivalenter årligt. 

Ca. 1 pct. af industriens 
samlede udledning. 

Udskift  
elmotorer 

Det er muligt at redu-
cere energiforbruget 
ved at udskifte elmo-
torer i produktionsap-
parater med nyere 
modeller, der er mere 
energieffektive. 

Reduceret udledning 
Omkring 29.000 ton 
CO2-ækvivalenter årligt. 

0,6 pct. af industriens 
samlede udledning. 

Udskift 
varmepumper
Ældre varmepumper 
kan udskiftes med 
mere energieffektive 
anlæg, både for at 
spare på brændstof 
og overgå til elektriske 
varmeprocesser. 

Reduceret udledning 
Omkring 23.000 ton 
CO2-ækvivalenter årligt. 

Ca. 0,5 pct. af industri-
ens samlede udledning. 

 

Optimér  
tidsstyring 
af rumvarme
Man kan reducere 
energiforbruget til 
opvarmning af rum 
ved at optimere eksi-
sterende tidsstyrings-
programmer i ventila-
tionsanlæg. Fx ved at 
slukke ventilationen 
helt eller delvist uden 
for åbningstiden. 

 

Reduceret udledning 
Omkring 19.000 ton 
CO2-ækvivalenter årligt. 

Ca. 0,4 pct. af industri-
ens samlede udledning.

Kilde: HBS-rapport udarbejdet for Dansk Metal, 2020 
CO2-ækvivalenter er en omregningsfaktor til sammenligning af de forskellige drivhusgassers (herunder CO2, metan og lattergas) betydning for 
drivhuseffekten. Man har altså beregnet, hvor mange ton CO2, der skal til for at skabe den samme effekt som ét ton af en anden gas – og det tal er 
gassens CO2-ækvivalent.
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Skal du være far, er du særligt beskyttet mod opsigelse. 
Alligevel fik Rasmus Majlund sparket. Han tog derfor 
kontakt til sin lokale Metalafdeling – og det gav pote.

F
armand. 33årige Rasmus 
Majlund glædede sig til sin nye 
titel – altså ud over den, han 
allerede havde som autome

kaniker – så da han fik kærestens 
terminsdato at vide, skrev han 
straks en mail til sin chef og bad 
om barselsorlov. 

– Det var mit første barn, så jeg 
kunne godt tænke mig at have 
noget ekstra tid derhjemme med 
den lille, forklarer han.  

Mailen blev sendt to måneder 
før barslens begyndelse. Helt inden 
for fristen. Men Rasmus hørte ikke 

noget. Først 14 dage senere tikkede 
en mail ind.

– Her skrev min chef pludselig, at 
jeg blev opsagt på grund af mang
lende arbejde. Det kom meget bag 
på mig. Min første tanke var, at opsi
gelsen havde noget at gøre med min 
barsel, siger Rasmus, der dog ikke 
ønsker at sætte navn på virksom
heden, hvor han var ansat i et år. 

Forsøgte at være fleksibel
Rasmus havde i første omgang 
ikke gjort sig nogen tanker om, 
hvor længe han skulle være på 
barsel. Og det var helt bevidst. 

– Jeg forsøgte at være fleksibel 
og skrev i mailen, at vi lige kunne 
stikke hovederne sammen for at 
aftale, hvordan det hele skulle for
løbe. Så det var langtfra, fordi jeg 
stampede i gulvet. 

Selvom Rasmus aldrig ringede 
for at gøre opmærksom på mailen, 
mener han alligevel, at han gjorde 
alt, hvad han kunne, for at varsle 
chefen om sin barsel. Endda i god 
tid.  

– Jeg havde dårlige erfaringer 
med telefonopkald og går da ud 
fra, at han læser sine mails, når jeg 
skriver til ham på den mailadresse, 
vi plejer at kommunikere gennem. 
Men nej. 

Hjælp fra Dansk Metal
Allerede mandagen efter at Rasmus 
blev opsagt, hev han fat i sin lokale 
Metalafdeling, der greb sagen og 
satte ham ind i reglerne på områ
det. Ifølge ligebehandlingsloven er 
arbejdstager nemlig særligt beskyt
tet mod opsigelse i forbindelse med 
barsel. Mor såvel som far. 

Sagens parter endte med at 
indgå forlig, da chefen mente, at 
han aldrig havde modtaget nogen 
varselsmail, og at han var nødt til at 
opsige Rasmus, fordi hans stilling 
blev nedlagt – og altså ikke fordi 
han bad om barsel. Rasmus fik 
udbetalt 25.000 kroner i kompen
sation. 

– Jeg ville ikke gøre noget større 
nummer ud af det, og set i lyset af 
min korte ansættelsesperiode er jeg 
fint tilfreds med at have fået en bid 
af kagen, siger han. 

Efter en veloverstået barsel skal 
Rasmus nu ud at finde sig et nyt 
arbejde. Om familien skal udvides 
yderligere, står endnu hen i det 
uvisse. Men en ting er sikker.

– Uanset hvor jeg havner henne, 
vil jeg gribe det an på fuldstændig 
samme måde. For det er vigtigt at 
holde barsel som far. 

danskmetal.dk/ 
barselsfolder

Få hurtigt overblik  
over jeres ret til orlov.

RASMUS BLEV OPSAGT,  
DA HAN ØNSKEDE BARSEL

Beskyttet mod opsigelse
Hvis du bliver opsagt, mens du eller din partner er 
 gravid, og din arbejdsgiver kender til graviditeten, skal 
din arbejdsgiver bevise, at opsigelsen ikke har noget 
med graviditeten at gøre. 

Hvis din arbejdsgiver ikke kan bevise det, har du ret til 
en kompensation for uberettiget opsigelse.

Beskyttelsen mod opsigelse gælder også, hvis du har 
oplyst din arbejdsgiver om, at du – som far eller med-
mor – skal holde orlov på grund af barsel eller adoption.

Som far eller medmor skal du orientere din arbejds-
giver senest fire uger før barselsperiodens start. 

16 på sagen / barsel
T E K S T  S I M O N  F E S T E R S E N  F O T O  S T I N E  R A S M U S S E N

metal /  industr i  /  maj 2022



Tre gode råd 
til dig, der vil 
holde barsel
1 Meld det til  

chefen i god tid – 
så snart du kender 
terminsdatoen.

2 Gør det på skrift, 
evt. mail – så kan 

du dokumentere, du 
har varslet tids nok.

3 Hvis du bliver 
opsagt, bed om en 

grundig forklaring.
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PAS PÅ 
MUSKLER 
OG LED 
Dårlige arbejdsstillinger er i topfem  
over de mest alvorlige arbejds miljø - 
problemer blandt medlemmerne af Dansk 
Metal. Se her, hvordan du passer på dig selv. 

arbejdsmiljø / arbejdsulykke20
T E K S T  L A R S  D I N E S E N  I L L U S T R A T I O N  R A S M U S  J U U L

73 %
arbejder  

foroverbøjet.

✘  Undgå helst 
arbejde forover-
bøjet. Brug fx 
værktøj, så  
du kan stå ret  
op i stedet. 

Arbejde med  
foroverbøjet ryg
• Støt med din frie  

arm eller kroppen,  
det aflaster ryggen.

• Opdel arbejdet i  
korte intervaller.

metal /  industr i  /  maj 2022
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D
årlige arbejdsstillinger er en af de 
store syndere, når det kommer 
til muskel og skeletbesvær. Reg
ningen kommer ofte som ømhed 

eller smerter i ryg, nakke, skuldre og 
arme. Nogle gange kan arbejde i dår
lige stillinger også sætte sig i benene. 

55 pct. af medlemmerne oplever 
dårlige arbejdsstillinger i deres arbejde. 
Det viser en stor undersøgelse af 
ar bejdsmiljøet blandt medlemmerne  
af Dansk Metal fra 2021, hvor 3.004 
medlemmer har svaret. 

Det kan være svært at vurdere, hvor 
ømhed og smerter stammer fra. Ømhed 
og smerter er formentlig noget, der er 
udløst af dit arbejde, hvis du oplever, at 
de går væk efter et par ugers ferie.

Et forkert vrid eller et hurtigt snup
tag kan koste sygedage, eller i værste 
fald, førligheden og arbejdsevnen. 

✘  Undgå hugsiddende, 
knælende og knæ-
liggende arbejde 
mest muligt.

68 %
arbejder  
på knæ.

47 %
arbejder  

med armene 
over skulder-

højde. ✘  Undgå helst 
at arbejde 
med armene 
over skulder-
højde og 
bagover- 
bøjet hoved

Arbejde med arme 
over skulderhøjde
• Hvis arbejdet ikke kan  

undgås, så planlæg  
arbejdet, så du gør det  
så kort tid som muligt.

• Brug redskaber som for-
længere, så hænderne kan 
holdes under skulderhøjde.

• Brug en platform til at 
komme i god arbejdshøjde.

• Aflast dine armes vægt  
ved at støtte mod  
emnet, du arbejder ved.

Kilde: BFA Industri

Arbejde på knæ 
eller hugsiddende
• Løft emnet op i god 

arbejdshøjde, hvis muligt.

• Planlæg, variér og rotér 
med andre opgaver.

• Sæt dig på en skammel 
eller lignende.

• Brug altid knæpuder  
eller andet knæværn,  
hvis en opgave kræver,  
at du ligger på knæ.

41 %
af medlemmerne  

af Dansk Metal har  
tunge løft i deres  

daglige arbejde. Der er 
mange måder at   

mindske belastningen på.

Scan koden og find tip til 
de løft, du laver tit.
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En arbejdsulykke satte en brat stopper for Thomas Lindberg Fogh Pedersens 
arbejdsliv som teknisk opstiller på en metalvirksomhed. Dansk Metal har 
hjulpet ham ved at føre en arbejdsskadesag, så han kan komme videre i livet. 

EN FORÅRSDAG 
GIK DET GALT 



3 konkrete ting, der kunne  
have hjulpet Thomas
Dorte Overby Pedersen, der er Dansk Metals ekspert 
i at skabe gode rammer for at udføre arbejdet sikkert, 
 oplever ofte, at medlemmer ude på arbejdspladserne 
lærer at leve med noget, man egentlig godt kunne løse 
bedre. Hun vurderer, at man kunne have gjort følgende: 

1 Man kunne have vejet de emner, som Thomas 
 håndterede, så opgaven kunne planlægges med 

den sikreste håndtering og bedste hjælpemidler.

2 Et løftebord til kassen, som emnerne skulle  
pakkes i, så emnet ikke skulle løftes ned i kassen.

3 Et bord med ruller, så emnet kunne skubbes  
over til kassen.

Dorte Overby Pedersen peger på, at det er arbejds-
giverens ansvar at sikre planlægning, instruktion og 
tilsyn med opgaverne. Det er i øvrigt en god forretning 
at planlægge, for når der sker en ulykke, mister man 
en god ansat i en periode, eller som i Thomas’ tilfælde 
mister man helt en god ansat.

Gå til lægen med 
det samme – også 
selvom du tror, det 
går over. Det er vig-
tigt, at du får fortalt, 
hvad der skete, og at 
du kom til skade på 
arbejdet. Din journal 
med dato, hændel-
sesforløb og dine 
gener er vigtige i en 
erstatningssag. 

Kontakt din lokale 
Metalafdeling.  
Reglerne på områ-
det er komplicerede, 
så det er vigtigt at 
benytte tilbuddet 
om gratis hjælp i  
din lokale Metal-
afdeling så hurtigt 
som muligt. 

Hold dig ikke  
tilbage for  
tanker om skyld. 
Det behøver ikke at 
være nogens skyld 
at få anerkendt  
en arbejdsskade 
og få erstatning. 
Arbejdsskade-
systemet er lige-
glade med skyld  
– også din egen.

Sådan gør du, hvis du kommer ud for en arbejdsulykke 

Kilde: Christian Bentz, advokat i Dansk Metals arbejdsskadeteam
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T E K S T  S A N D R A  M A W A N I  H O L M G A A R D  F O T O  S T I N E  R A S M U S S E N

arbejdsmiljø / arbejdsulykke

E
n arbejdsdag i marts 2018 
endte med at vende op og ned 
på Thomas Lindberg Fogh 
Pedersens liv. Han var i færd 

med at flytte et færdigt emne fra et 
pakkebord ned i en kasse. Emnet 
var svært at håndtere med en 
diameter på 900 millimeter. Han 
måtte række langt ind over bordet 
for at få ordentligt fat om emnet. 

– Jeg kom ud i en akavet 
stilling, og pludselig kunne jeg 
mærke og høre et smæld i ryggen. 
Jeg håbede, at jeg ville være hur
tigt tilbage på arbejde, men et eller 
andet sted vidste jeg jo godt, at 
den var helt gal, fortæller Thomas. 

I løbet af eftermiddagen tog 
smerterne til. Men Thomas bed 
dem i sig og fortsatte til fyraften. 
Tre dage efter tog han til lægen, 
hvor han fik konstateret en diskus
prolaps og et skævt bækken. 

– Nu har jeg været sygemeldt i 
fire år, og jeg har store problemer 
med at sove for smerterne. Og 
på trods af fysioterapi, laser og 
strømterapi og en masse andre 
behandlinger, så bliver mine smer
ter ikke bedre. 

Bump på vejen
I januar 2022 faldt den endelige 
afgørelse fra Arbejdsmarkedets 
Erhvervssikring. Thomas er vur
deret til at have en tabt erhvervs
evne på 80 pct. og varige mén på 
10 pct. og har fået en erstatning 
på 755.526 kr. plus renter og en 
månedlig udbetaling på 20.487 kr. 

Men vejen hertil har været lang. 
Arbejdsgiverens forsikringsselskab 
har forhalet sagen ved at klage, 
anke og udsætte sagsbehandlingen. 
Igen og igen. Undervejs i sagsfor
løbet var Thomas og sagsbehandler 
Sidsel Stoustrup fra Metal Bjerring
broSilkeborg i dialog, hver gang 
der skete nyt i sagen.

– Jeg kan ikke forestille mig, 
hvor jeg var endt uden Dansk 
Metal. Sidsel fra afdelingen har 
taget hånd om alt det bøvl, og det 
har givet mig ro, at der var én, der 

havde svar på alle mine spørgsmål 
og forsikrede mig om, at der var 
styr på det, og at det nok skulle gå. 

Fremtiden
Den lange sygemelding endte for 
Thomas med en fyreseddel, og et 
længere afklaringsforløb ved kom
munen er stadig i gang. 

– Jeg er både glad og ked af det 
på samme tid. På den ene side er 
jeg glad for, at sagen nu er afsluttet, 
så jeg kan komme videre. Men på 
den anden side skal jeg leve med 
smerterne resten af mit liv. Jeg har 
svært ved at forestille mig et job i fx 
metalbranchen, hvor jeg går helt fri 
af løft og akavede arbejdsstillinger. 
Jeg har arbejdet i 25 år i jern og 
metalbranchen, og jeg vil jo gerne 
gøre alt det, jeg kunne før. Men det 
kan jeg ikke, og den accept er eks
trem svær, siger Thomas. 

Når tankerne bliver for mørke, 
husker han sig selv på, at selvom 
man er blevet syg, så har man en 
kuffert med sig fuld af kompeten
cer fra før, man blev syg. 

– Den kuffert åbner jeg en gang 
imellem og ser på, hvad der lig
ger af kurser, viden og erfaring. 
Der skal nok være nogen, der kan 
bruge mine kompetencer, så jeg 

giver ikke op. Jeg tror på, at der er 
plads til alle i livet, det er bare et 
spørgsmål om at lande det rigtige 
sted og sætte sig realistiske mål
sætninger. 

metal /  industr i  /  maj 2022
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24 karriere / få hjælp til brancheskift
T E K S T  A N D R E A S  N Y K J Æ R   F O T O  C H A R L O T T E  D E  L A  F U E N T E

FRA BARISTA  
TIL INDUSTRI 
TEKNIKER
I sit job som barista oplevede Victor Lind ofte, at espresso-
maskinerne gik i stykker. Derfor var han nødt til at lære at 
reparere og vedligeholde dem. Det udviklede sig til en passion 
for teknik, og i dag er Victor i lære som industritekniker.

V
ictor Lind havde egentlig en lovende karriere 
foran sig. Han var startet som barista på en 
Espresso Housecafé i Roskilde, havde arbejdet 
sig op i hierarkiet og var landet i et job på virk

somhedens hovedkontor, hvor han stod for at oplære 
nye medarbejdere.

Problemet var bare, at han ikke kunne se sig selv 
arbejde i kaffebranchen mange år frem. 

– Under coronanedlukningen blev jeg hjemsendt 
og havde god tid til at tænke over tingene. Da jeg kom 
tilbage på arbejde, havde jeg fuldstændig mistet glæ
den ved mit job. Jeg brændte ikke for det, og jeg indså, 
at det var tid til at prøve noget nyt, fortæller Victor.

Ødelagte espressomaskiner
Som barista oplevede Victor tit, at espressomaskinerne 
gik i stykker på grund af kalk og slid. Derfor havde han 
erfaring med at reparere og vedligeholde maskinerne. 

– Det gjorde, at jeg blev bidt af at rode med maski
ner og lære, hvordan teknik fungerer. En fremtid som 
industritekniker virkede derfor som den helt rette vej 
at gå for mig, fortæller han.

Under sin uddannelse til industritekniker tog 
28årige Victor kontakt til sin Metalafdeling for at få 
hjælp til at blive voksenlærling. Ud over at få nogle 
gode råd om, hvordan man skriver en god ansøgning, 
hjalp afdelingen ham også med at forstå hans rettig
heder. Han fandt fx ud af, at han som voksenlærling 
har ret til løntilskud.

– Jeg fik et klart indtryk af, at Dansk Metal arbej
dede hårdt i kulissen for at hjælpe mig, fortæller 
Victor. 

Fortryder ikke brancheskift
I dag er Victor voksenlærling ved Arne Rasmussen 
Finmekanisk Fabrik i Vordingborg, der producerer 
alt fra serieproduktion til prototyper. Han har ikke et 
øjeblik fortrudt, at han skiftede branche.

– Den ene dag arbejder jeg med stål, den næste 
arbejder jeg med plastik eller aluminium. Jeg har 
en læreplads med rigtig meget variation, og jeg kan 
udfolde min kreativitet, fortæller Victor, der tror, at 
han vil fortsætte med at arbejde med teknik og fin
mekanik, efter at han er udlært.

– Jeg føler, at jeg hører hjemme i den her branche. 

FÅ HJÆLP TIL BRANCHESKIFT
Går du og overvejer at skifte branche? Så kan din lokale 
Metalafdeling hjælpe dig. Afdelingerne har et stort 
 netværk af virksomheder, som hurtigt kan hjælpe dig i 
nyt job, og de står klar til at rådgive dig.

Find din Metalafdeling og dens kontaktoplysninger på  
danskmetal.dk/afdelinger

metal /  industr i  /  maj 2022
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“ DANSK METAL 
ARBEJDEDE HÅRDT 
I KULISSEN FOR  
AT HJÆLPE MIG.”

danskmetal.dk/ 
afdelinger
Brug for noget nyt?  
Kontakt din Metal- 
afdeling og få hjælp  
til at skifte branche.
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A
strid Johannesen, 29 år og 
smed, er på udkig efter sit 
første job efter endt læretid. 
For Astrid handler det om 

at komme hurtigst muligt op på 
hesten igen efter en længereva
rende stresssygemelding. Derfor 
er hun på udkig efter kurser, der 
kan være med til at ”lukke hullet” 
mellem de kompetencer, hun alle
rede har, og de kompetencer, der 
kræves til den type job, hun søger. 

– Jeg vil gerne tilbage til sme
defaget på et tidspunkt, men lige 

nu har jeg ikke mod på det. Jeg 
opdagede desværre først enormt 
sent, at jeg havde stress, og det 
har haft en række konsekvenser 
for mig, som gør, at jeg skal ud og 
prøve kræfter med en anden slags 
arbejde først, siger hun.

Fyld rygsækken 
Ledighedstallene i Dansk Metal 
er historisk lave, og mange virk
somheder mangler arbejdskraft. 
Men alligevel kan man ende i en 
situation, hvor man på trods af at 

have sendt bunker af ansøgninger 
afsted ikke kommer i betragtning. 

En godt tip er at opretholde og 
forbedre ens kompetencer, selvom 
man er ledig. Seks ugers jobrettet 
uddannelse er en oplagt mulighed 
for at få noget mere i rygsækken, 
så man bliver ved med at være en 
attraktiv kandidat. Den mulighed 
var i fokus på Metal Akasses 
temadag for nyudlærte, hvor det 
overordnede tema ellers var trans
port og logistik. To eksempler på 
brancher, der mangler kvalificeret 
arbejdskraft. 

– Umiddelbart tænkte jeg, at det 
ikke var relevant for mig. Jeg har 
ikke kørekort til personbil, og det er 
grundlaget for at kunne tage chauf
føruddannelse og så videre. Men 
til gengæld fik jeg ny viden om 
mulighederne for at tage seks ugers 
jobrettet uddannelse under ledig
hed, fortæller Astrid Johannesen. 

En klar plan 
Hun søger mange job, for hun vil 
gerne hurtigt i arbejde. Men det 
er en udfordring at skrive ansøg
ninger til job, hvor hun ikke har 
dokumenteret erfaring.

– Men min strategi er at blive 
ved og holde i, og samtidig er jeg 
i gang med at planlægge, hvilke 
kurser jeg skal tage, så det bliver 
nemmere for mig at dokumentere 
mine kompetencer. 

Under en temadag i Metal A-kasse fik Astrid 
Johannesen øjnene op for mulighederne for 
efteruddannelse som ledig. Hun er nu i fuld 
gang med at planlægge kurser, så hendes 
ansøgninger ender øverst i ansøgningsbunken. 

BEDRE JOB 
CHANCER MED 
EFTERUDDANNELSE  

Få kurset betalt
Du har ret til at tage seks ugers 
jobrettet uddannelse, mens du 
er ledig. Du kan vælge at kvalifi-
cere dig yderligere inden for dit 
fagområde. Eller du kan snuse 
til et nyt felt, hvis du overvejer at 
skifte fag. Som hovedregel skal du 
have været ledig i fem uger, før du 
kan starte på uddannelsen. Indtil 
udgangen af 2022 er det muligt 
at starte jobrettet uddannelse 
fra første ledighedsdag inden for 
områder, hvor der er særligt gode 
jobmuligheder.

Har du brug for vejledning om 
seks ugers jobrettet uddannelse, 
så spørg din Metalafdeling.



GRUNDLOVSMØDE 2022
Tag hele familien 
med til Dansk Metals 
grundlovsmøde
Metalskolen Jørlundes direktør, Morten Madsen, 
byder velkommen kl. 9.00, og dagen igennem vil  
der være taler fra bl.a. Dansk Metals formand,  
Claus Jensen, samt repræsentanter fra flere partier. 

Musik og fællessang leveres af de altid festlige  
Blå Mandag Jazzband, og Metalskolen Jørlunde  
byder på morgenmad og en let frokost i det grønne,  
så tag gerne tæpper med. Der vil dagen igennem  
være mulighed for at købe øl, vand og vin.

Metalskolen Jørlunde Kursus- og Konferencecenter  
Slagslundevej 13, 3550 Slangerup

Dagen byder også på  
masser af underholdning for 

børnene. Oda Omvendt, som vi 
kender fra Ramasjang, vender 

verden på hovedet i sit fantastiske 
show, hestevognen står klar til en 
tur rundt i det grønne og meget 

meget mere.

GRUNDLOVSMØDE 
- også for børnene

METALSKOLEN JØRLUNDE SØNDAG 5. JUNI 

Gratis morgenmad og frokost
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KLAR PARAT 
Inden flyet kan lette fra Kastrup 
Lufthavn, skal kabinepersonalet 
gennemgå alt sikkerhedsudstyret. 
Til det følger de en sirlig tjekliste. 
Intet må mangle eller være i stykker. 
Proceduren gentages efter ankomst 
til Amsterdam. Knap kan kabineper-
sonalet nå at puste ud, for boarding 
sker allerede 15-20 minutter, efter at 
den sidste passager har forladt flyet. 

På din rejse sørger de for, at du har 
kaffe i koppen og måske får maven 
fyldt. Men kabinepersonalet skal kunne 
meget mere. De skal kunne håndtere 
kriser, slukke brande i mørke og 
arbejde i et andet lufttryk end det på 
landjorden. Altid med et smil. 

Kom med på ruten København-
Amsterdam tur/retur og få et indblik 
i en vilkårlig arbejdsdag for fire 
besætningsmedlemmer fra SAS.  

God rejse! 

LUFTENS 
HELTE

29
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AIRPURSER 
Dagens airpurser 
er Christin Koebe 
(stående). Som 
airpurser leder hun 
kabinepersonalet 
og har ansvar for 
servicen ombord 
samt passagernes ve 
og vel. Inden afgang 
gennemgår hun alle 
relevante flyinfor-
mationer, under-
søger, om der skal 
tages nogen særlige 
hensyn, og fordeler 
arbejdsopgaverne 
mellem kabine-
personalet. I en 
nødsituation er det 
hende, der udstikker 
kommandoen ud fra 
de oplysninger, hun 
får fra piloterne i 
cockpittet. Airpurse-
ren kan genkendes 
på de tre striber på 
uniformens ærmer. 

SIKKERHED 
Sikkerhed betyder 
alt ombord på et 
fly. Kabineperso-
nalet er udlært til 
at forudsige og 
afværge katastro-
fen, men også 
hvordan de skal 
agere, hvis uheldet 
er ude. De kan 
bl.a. slukke brand 
i mørke, håndtere 
en eventuel konflikt 
blandt passage-
rerne samt betjene 
sikkerhedsudstyret. 
Derfor skal kabine-
personale også 
vide, hvordan det 
gængse fly funge-
rer – alt fra døre 
og slisker til dets 
forskellige lydsig-
naler. En gang om 
året skal kabine-
personalet bestå en 
eksamen i nødpro-
cedure, førstehjælp 
med videre for at 
opretholde deres 
CA-certifikat.
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FYSIK  
Malene Riis (t.v.) og Marie 
Pernum (t.h.) skubber service-
vognen med mad og drikke 
rundt mellem sæderækkerne. 
Ifølge dem vejer vognen cirka 
90 kilo, når den er fuldt lastet. 
Derfor kræver det ofte to per-
soner at håndtere den. Kabi-
nepersonalet skal desuden 
have et sundt helbred og godt 
syn samt være i stand til at 
svømme mindst 200 meter 
for at kunne bjærge passage-
rerne op i en redningsbåd. 

LUFTTRYK  
Selvom alle 
moderne fly har 
et HEPA-filter, der 
udskifter luften 
i kabinen hvert 
tredje minut, er 
der både et lavere 
lufttryk og mindre 
ilt i luften end 
nede på landjor-
den. Så efter fx en 
ottetimers flyvetur 
til New York vil 
kabinepersonalet 
ofte være meget 
oppustede, når 
de kommer frem. 
Mange bærer støt-
testrømper og er 
særligt opmærk-
somme på, hvad 
de spiser og drik-
ker i flyet, for at 
holde sig skarpe. 

32

metal /  industr i  /  maj 2022



SAMMENHOLD  
Fra venstre: Marie Pernum, Mia Jans, Malene Riis og Christin 
Koebe har kun været på vagt sammen ganske få gange. Men 
det er ikke til at mærke. Da flyet igen lander i Kastrup Lufthavn, 
siger de alle, at en af styrkerne ved jobbet som kabinepersonale 
er sammenholdet. De stoler på hinanden. Sådan skal det være, 
ellers får deres samarbejde aldrig luft under vingerne.
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DIN 
FRITVALGSKONTO 
STIGER TIL 7 %

Læs mere om fritvalgskonto, og hvad 
det betyder for dig i Dansk Metals nyhedsbrev  
danskmetal.dk/faanyheder

Bliv yderligere opdateret på vores andre kanaler 
Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, TikTok og MetalMagasinet
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Så kan du forkæle dig selv eller dem, du holder af

Få 10 % rabat på dine forsikringer 
- og et gavekort*, hvis du køber 
dem på alka.dk

Som medlem af Dansk Metal får du 10 % rabat på forsikringer  
hos Alka. Det er nemt og enkelt at beregne din pris og købe dine 
forsikringer på alka.dk 
 
* Gavekortet er en selvbetjeningsrabat og er til at shoppe for.

Se mere på alka.dk eller ring 70 12 14 16
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danskmetal.dk/akasse
 
Med Metal A-kasses joblog  
kan du nemt og hurtigt overføre 
spændende jobopslag fra  
Metal JobService til jobloggen.

EFTERLØN

SIDSTE CHANCE!  
KONTANT OG 
SKATTEFRI UDBETALING 
AF EFTERLØNSBIDRAG

Betingelserne er, at du 
endnu ikke havde nået efter
lønsalderen den 1. januar 
2022, og at du fravælger 
efterlønsordningen i forbin
delse med din anmodning 
om den kontante og skattefri 

udbetaling af efterlønsbi
draget. 

Akassen skal senest den 
30. juni 2022 have modtaget 
din skriftlige anmodning om 
udbetaling af efterlønsbidra
get, hvis du ønsker den kon

tante og skattefri udbetaling 
af efterlønsbidraget.

Hvis du er blandt de med
lemmer, som har mulighed 
for at få udbetalt efterløns
bidragene kontant og skat
tefrit, skulle du gerne have 

modtaget et brev fra Metal 
Akasse. Brevet indeholder 
information om, hvordan du 
ansøger om at få efterlønsbi
dragene udbetalt kontant og 
skattefrit.

Hvis du er ledig, skal du være 
aktivt jobsøgende og registrere 

din jobsøgning i jobloggen under 
hele din ledighedsperiode. Fra 1. april 
2022 er der blevet indført en ny sank
tion, hvor du risikerer at få tre ugers 
karantæne, hvis du med en ledigheds
grad på mindst 50 procent ledighed 
i en kalendermåned ikke har søgt et 

eneste job i den pågældende måned. 
Den nye sanktion ændrer ikke på, at 

du ligesom hidtil helt kan miste din ret 
til dagpenge, hvis du ikke søger nok job 
som ledig.

Med andre ord risikerer du at miste 
retten til dagpenge, hvis du ikke er 
aktivt jobsøgende og registrerer dine 
jobsøgninger i din joblog. Det gælder 

alle ledige uanset deres ledighedsgrad. 
Det er nemlig et krav, at du står til 
rådighed for arbejdsmarkedet.

Mister du retten til dagpenge, skal 
du opfylde et arbejdskrav for at få ret til 
dem igen. Hvis du er fuldtidsforsikret 
medlem af en akasse, er arbejdskravet 
på 300 løntimer inden for en tremåne
ders periode.

Indtil 30. juni 2022 har du mulighed for at få udbetalt 
dit efterlønsbidrag kontant og skattefrit.

OBS: 
NY SANKTION 
FOR MANGLENDE 
JOBSØGNING

SANKTION

36
T E K S T  A N D R E A S  N Y K J Æ R

a-kasse / nyt

metal /  industr i  /  maj 2022



Jeg er som alle danskere berørt 
over Ruslands invasion af Ukraine. 
Ukraine er nu Vestens frontlinje 
mod Ruslands undertrykkelse og 
diktatur.

Dansk Metal mener, at det skal 
være nemt for fordrevne ukrainere 
at få en værdig modtagelse og 
introduktion til det danske sam
fund. Derfor har vi i fagbevægelsen 
sammen med regeringen, KL og 
arbejdsgiverne etableret et partner
skab, som skal hjælpe ukrainere i 
job (jobguideukraine.dk).

Ukrainerne er stærkt påvirkede af 
krigen, og derfor er det langtfra alle 
voksne, som med det samme har 
mulighed at starte et nyt arbejdsliv 
op i Danmark. Men de, der har 
lysten og kræfterne, skal have den 
fornødne information om jobmulig
heder og hjælp til hurtig kompeten
ceafklaring, danskundervisning og 
relevant opkvalificering.

Ukrainerne skal være en del af 
den danske models arbejdsfælles
skab, hvor vi som overenskomst
bærende fagforeninger sikrer, at 
herboende kan leve af deres ind
komst og har et arbejde på ordent
lige ansættelsesvilkår.

Når ukrainerne kommer i 
arbejde, vil de få en følelse af at 
komme tilbage til en mere normal 
tilværelse, og de får samtidig mulig
hed for at sende penge hjem for at 
støtte deres familie og til at finan
siere den fortsatte kamp mod den 
russiske besættelsesmagt.

Hvor mange fordrevne 
 ukrainere, der kan hjælpes i  
job på Dansk Metals områder, 
vides endnu ikke, men vi vil 
gøre vores bedste for at hjælpe, 
indtil muligheden for at  
vende tilbage for at genop
bygge Ukraine opstår.

John Larsen
Hovedkasserer

danskmetal.dk/ 
udbetaling 

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

danskmetal.dk/
booking

Er du ledig? Book 
dine samtaler og 
workshops her.

237
MEDLEMMER HAR FÅET NYT 
JOB MED METAL JOBSERVICE  
I PERIODEN JANUAR TIL  
OG MED MARTS 2022.

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 finde din lokale 
afdeling på danskmetal.dk/
findafdeling

FERIEDAGPENGE 

VIDEOGUIDE

SOM LEDIG  
HAR DU OGSÅ  
RET TIL FERIE

På danskmetal.dk/joblogvideo finder du enkle videoguider, der viser dig, 
 hvordan du helt konkret bruger Joblog i din jobsøgning. Med jobloggen kan du:

• Få overblik over dine jobsøgninger
• Uploade ansøgninger og cv’er
• Se krav til jobsøgning
• Se dine aftaler med a-kasse og jobcenter
• Nemt overføre jobopslag fra Metal JobService.

Som ledig optjener du 2,08 feriedage for 
hver måned, hvor du er fuldt ledig som 
dagpengemodtager. Det betyder, at du 
vil optjene ret til fem ugers ferie med 
feriedagpenge, hvis du i hele ferieåret 
har modtaget ydelser svarende til dag
penge ved fuld ledighed. Er du ikke fuldt 
ledig, optjener du stadig ferie dagpenge, 
men naturligvis færre, end hvis du 

var fuldt ledig. Der sker en løbende, 
månedsvis opgørelse over, hvor mange 
dage med feriedagpenge du har optjent. 
Hvis du vil vide, hvor mange dage  
med feriedagpenge du har optjent, kan 
du kontakte akassen. 

Husk, at du skal melde ferie på  
jobnet.dk senest 14 dage før det tids
punkt, hvor du vil afholde ferien.

SÅDAN BRUGER DU JOBLOG

“SLAVA 
UKRAYINI” – JOB 
TIL FORDREVNE 
UKRAINERE
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STÆRK SCENEKUNST
Spekta bygger kulisserne til den kommende opera ”Manualen” i Operaen. 
Smedelærling Nichlas Osnes fortæller historier gennem aluminium  
og stål – ofte ved at få det til at ligne noget helt andet, end det er. 

I 
en gammel hangar på den tidligere militære flyve
station i Værløse arbejder smede, snedkere og 
malere side om side og sammen for at omdanne stål, 
 aluminium og træ til fængslende kulisser til film, tv, 

teater og inventar til museer og forretninger. 
I smedeværkstedet er Nichlas Osnes, 28 år og sme

delærling hos Spekta A/S, travlt optaget med at færdig
gøre et projekt til operaen ”Manualen”, der bliver opført 
i Det Kongelige Teaters Operahus i maj 2022.  

Med øvet hånd 
”Manualen” er baseret på den danske læge Svend Lings 
selvmordsmanual. Nichlas står for at opføre de scene

konstruktioner, som skal symbolisere mennesket set 
indefra med bevidsthed, smerte og organer. 

Han skal bl.a. bygge nogle 10 meter høje stiger, 
som ved hjælp af wirer kommer til at bevæge sig 
vertikalt op og ned på scenen under forestillingen. 
Han skal også lave en stige, som skal formes som en 
dnastreng. I sig selv et ganske udfordrende projekt 
at få 10 meter lange aluminiumstænger til at sno sig i 
organiske bløde former. 

Alle stigekonstruktionerne bliver lavet i aluminium, 
et let og blødt materiale, som dog kræver en øvet 
hånd at arbejde med. Og resultatet afhænger af erfa
ring, omhu og det rette udstyr. 

38 profilen / klejnsmed
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– Aluminium kræver mindre varme og smelter der
for hurtigere end andre metaller, så det gør det sværere 
at styre. Men jeg kan godt lide tempoet, siger Nichlas.

Han har valgt at blive klejnsmed, fordi man kan 
lave næsten hvad som helst ud af materialer som stål 
og aluminium. 

– Fysikken i at få to stykker jern til at sidde sam
men ved at knalde en masse varme ind og tilføje 
mere af det samme materiale fascinerede mig meget 
– og det gør det stadigvæk, fortæller han. 

Præcision på millimetermål 
Men der skal mere til end bare at kunne svejse to 
stykker jern sammen, forklarer Nichlas: 

– Mange tror, at det vigtigste for en smed er at 
kunne svejse. Men i virkeligheden er det i forarbejdet 
op til selve svejsningen, at det store arbejde ligger. 
Man skal have styr på sine arbejdstegninger, kunne 
kommunikere med projektlederne, og hvis det ende
lige resultat skal være i orden, så skal man kunne lave 
ting på millimetermål. 

Han begyndte i lære hos Spekta i januar 2020.  
Den første tid gik med at skære emner og bore huller. 
En halvkedelig, men vigtig opgave. 

– Gentagelser er supervigtige. Jo flere gange 
man har lavet en bestemt ting, jo dygtigere bliver 
man. I dag, to år efter, er jeg tovholder på stigedelen 
af ”Manualen”projektet. Det vil sige, at det er mig, 
der står for at lave de fleste konstruktioner, fortæller 
Nichlas.

Skjulte konstruktioner 
Smedeafdelingen bygger grundskeletterne til mange 
af kulisserne til Det Kongelige Teater, til film eller til 
projekter til museer og forretninger. Ofte bliver kon
struktionerne skjult under træ eller andre materialer 
for at ligne noget helt andet, end de er – det kan fx 
være en scenekonstruktion, som skal ligne et træ, en 
bog eller en trekant. 

– Jeg ville gerne lære noget alsidigt under min 
uddannelse, og det har jeg virkelig mulighed for 
her, hvor ingen projekter ligner hinanden. Og så 
er det bare ret fedt at komme ind i fx Operaen til 
prøve opsætning og se, hvordan de ting, jeg har stået 
og bygget herhjemme på værkstedet, skal bruges 
i et stykke. Især glæder jeg mig denne gang, fordi 
stigerne får lov at stå, præcis som jeg har lavet dem, 
siger Nichlas. 

Nichlas Osnes, 
28 år, i lære som 
rustfast klejnsmed, 
vil hellere arbejde 
i aluminium end 
stål. Bl.a. fordi 
det kræver højt 
tempo at få et 
godt resultat. 
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PlusBil. 
Trænger bilen til nye dæk, olieskift eller 
andet? Så kør forbi et af de mange 
dæk- og autoværksteder, der ligger  
i hele landet.    

10 % 

PlusBrændstof.    
Med et Pluskort Shell Card kan  
du spare penge, når du tanker hos 
både Shell, Q8 og F24. Kortet er  
helt gratis at bestille.     

20-25 øre/l  

PlusCharterrejse.    
Oplev et hav af rejsemål og  
hoteller med Apollo. Book f.eks. 
familiehoteller, sportshoteller  
og voksenhoteller.   

3-5 % 

PlusBriller. 
Benyt alle Synoptiks gode tilbud,  
og få 5 % PlusKort rabat oveni.  
På ikke nedsatte varer får du 20 %  
på normalprisen.    

5-20 %
 

Benyt dit PlusKort, og få rabat på næsten alt      
 – se mere på pluskort.dk 

PlusSport.    
Shop alt indenfor sneakers  
og styles, sportstøj, sportssko  
og tilbehør hos adidas med  
rabat.

15-30 % 

PlusHostel. 
Danhostel tilbyder landsdækkende 
overnatninger for familier og  
grupper - tæt på natur, kultur og 
attraktioner.    

10  % 
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Få dit Dansk Metal  
PlusKort på mobilen
Henter du PlusKort-appen til din mobil, har du  
altid dit Dansk Metal PlusKort lige ved hånden,  
overblikket over alle rabataftaler, spændende 
events og meget mere.

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

Scan QR-koden og få dit PlusKort  
på mobilen med det samme.



PlusSport.    
Shop alt indenfor sneakers  
og styles, sportstøj, sportssko  
og tilbehør hos adidas med  
rabat.

15-30 % 

PlusHostel. 
Danhostel tilbyder landsdækkende 
overnatninger for familier og  
grupper - tæt på natur, kultur og 
attraktioner.    

10  % 
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Få dit Dansk Metal  
PlusKort på mobilen
Henter du PlusKort-appen til din mobil, har du  
altid dit Dansk Metal PlusKort lige ved hånden,  
overblikket over alle rabataftaler, spændende 
events og meget mere.

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

Scan QR-koden og få dit PlusKort  
på mobilen med det samme.
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Hvad lavede du til din svendeprøve?
Egentlig ville jeg gerne have lavet Dybbøl Mølle i de 
rette vind og målestoksforhold, men det var umu
ligt at finde målene på Google. I stedet lavede jeg en 
hollandsk mølle i rustfrit stål og egetræ. Til sådan et 
svendestykke er der især meget bukke og valseteori, 
slibearbejde og mange standarder, der skal overhol
des. Jeg havde 51 klokketimer til at færdiggøre møl
len, og jeg var hårdt spændt for, men er blevet rigtig 
godt tilfreds.

Hvad brugte du mest tid på?
Helt sikkert slibearbejdet. For mig er den pæneste 
svejsning den svejsning, man ikke kan se. Det har jeg 
også fået at vide på min læreplads, fordi vi især har 
leveret varer til sygehuse, det vil sige operationsborde 
og sådan, og her må der ikke være noget, der kan 
fange skidt. Samme princip gælder for møllen, hvor 

“ DEN PÆNESTE SVEJSNING 
ER DEN, MAN IKKE KAN SE”
Kig godt på møllen. Alex Kieler Mikkelsen elsker 
finesse og har så vidt muligt forsøgt at skjule alle 
ujævnhederne på sit svendestykke. Kan du finde dem?

jeg bl.a. har svejset siderne sammen indvendigt og 
dernæst brugt en masse timer på at slibe, så svejs
ningerne stort set blev usynlige. I det hele taget 
krævede det en masse finesse, men det var netop 
derfor, jeg valgte at gå med møllen. Jeg har en 
far, der også er smed, og han var superstolt over, 
hvordan jeg havde klaret mig. Det betyder meget.

Hvad skal der ske nu?
Jeg vil gerne blive på min læreplads, hvis de 
kan tilbyde mig det, jeg gerne vil have, og der 
er arbejde nok. Ellers må jeg videre i teksten. 
Men det går nok. Det er sundt at opleve 
noget nyt. Jeg kommer i hvert fald ikke til 
at lave flere møller lige foreløbigt. Faktisk er 
jeg blevet lidt træt af at kigge på mit svende
stykke, så nu giver jeg det til min farmor og 
farfar i gave. 

ALEX KIELER 
MIKKELSEN, 21 ÅR

Uddannelsessted
Syddansk 

 Erhvervsskole

Læreplads
Claus Andersen 

Rustfri Stål

Den lille vindrose bagerst sørger for, at 
den sekskantede møllehat altid står rigtigt 
i forhold til vindretningen. Selve mølle-
hatten er svejset sammen og slebet fint.
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OFFICIAL
SUPPORTER

 TOUR DE FRANCE 1.-3. JULI

HER MØDES VI,
NÅR DET GÅR LØS

1. ETAPE: KØBENHAVN
Karavane på etapen
Start- og målzone
Fanpark ved Kongens Nytorv
FestiVélo i Fælledparken

2. ETAPE: ROSKILDE-NYBORG
Karavane på etapen
Startzone i Roskilde
Roskildes Tour de France-område
Målzone i Nyborg
Nyborgs Tour de France-område

3. ETAPE: VEJLE-SØNDERBORG
Karavane på etapen
Startzone i Vejle
Vejles Tour de France-område
Målzone i Sønderborg
Sønderborgs Tour de France-område

Læs mere på 
danskmetal.dk/touren
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STEM JA 1. JUNI

Der er en tid til forbehold…
og der er en tid til sammenhold

Den 1. juni skal du bestemme, om Danmark skal være med i det 
europæiske samarbejde om forsvar og sikkerhed. I dag er Danmark 
det eneste land i EU, der står helt udenfor. Med et ”JA” kan Danmark 
selv vælge fra sag til sag, hvordan vi vil deltage i det europæiske 
samarbejde om at skabe tryghed på vores kontinent.
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