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så er det sagt

Alle unge skal have muligheden 
for at blive dygtige faglærte. Hvis 
man skal få idéen til at søge ind 
på en erhvervsuddannelse, kræver 
det ofte, at man har set fx en indu-
striarbejdsplads indefra og ved, at 
fabrikshallen gemmer på spæn-
dende og udfordrende jobs. Men 
det bliver alt for mange af vores 
unge mennesker snydt for.

Faktisk er det kun seks ud af 
ti folkeskoleelever, der kommer 

i erhvervspraktik. Det skriger til 
himlen, når vi ved, at vi kommer til 
at mangle 99.000 faglærte allerede 
i 2030.

Derfor slår Dansk Metal nu i 
bordet. Vi kræver, at erhvervsprak-
tikken igen bliver obligatorisk for 
alle i folkeskolens ældste klasser. 
I dag er det op til de unge selv og 
deres forældre at sørge for at fi nde 
en praktikplads – og det fungerer 
tydeligvis ikke godt nok. Det skal 
være skolens ansvar. 

Alle unge mennesker skal ud 
og snuse til, hvad det vil sige at 
være på en rigtig arbejdsplads. 
Erhvervspraktikken er en øjenåb-
ner, og den inspirerer mange til at 
tage en erhvervsfaglig uddannelse 
– som senere kan føre til et spæn-
dende og velbetalt job.

Obligatorisk erhvervspraktik er 
ikke kun til glæde og gavn for de 
unge selv. Det er også vigtigt for 
Danmarks fremtid. 

ALLE UNGE 
SKAL I 

ERHVERVS-
PRAKTIK
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Dansk Metal udgiver tre 
magasiner. Industri, Transport 
og It, tele & medie. Ønsker 
du et andet magasin, end det 
du har valgt? Bestil det her:

danskmetal.dk/medlem

Som værktøjsmager 
oplever han hele processen 

inden for faget. 



FAR, 
MEDMOR, 
ANDEN 
FORÆLDER
Når vi i dette tema skriver 
”far”, gælder der samme  
rettigheder, hvis man er  
anden forælder, fx medmor.
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FÆLLES
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FÆLLES
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Som mand har du lige så meget ret til at holde 
barsel med dine børn, som din partner. Det mener 

vi i Dansk Metal. Du kan endda gøre det i flere 
måneder med fuld løn med en af Dansk Metals 

overenskomster i ryggen. Brug den ret, hvis du og 
din partner synes, at det er en god idé. Det kan 

der faktisk være mange ting, der taler for, fortæller 
forsker Svend Aage Madsen i dette tema.

Du kan også møde Gunnar og Emil, som  
begge har holdt lang orlov med deres børn.

God læselyst!
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G unnar Bjerre har 
taget forældre orlov 
i tre måneder med 
sin søn,  Holger, på 
otte måneder.  
Han gjorde det 
samme med 

 storebror Otto, da han var baby. På 
spørgsmålet om, hvad han får tiden 
til at gå med i løbet af sin orlov, 
 svarer han med et stort grin: 

– Skifter ble, laver mad, tørrer   
mad op fra gulvet. Putter til lur. 
Leger på gulvet. Gentager procedu-
ren i det uendelige. Med vores første 
barn gik jeg også på et fædrehold, 
hvor vi trænede med baby. Nogle 
dage har været fantastiske, mens 
andre dage har været, ja, ikke bare 
hårde, men helt modbydeligt hårde. 
Men det er det hele værd. Skulle vi 
få en treer, så skal jeg helt sikkert på 
barsel igen, siger han. 

Ingen grund til bekymring 
Gunnar tror, at mange fædre lader 
sig skræmme af pludselig at stå alene 

med et lille barn. Men det er der 
absolut ingen grund til, mener han. 

– Man lærer meget hurtigt at få 
det hele til at fungere, når man er 
alene med barnet. Det fede ved det 
er også, at inden min barsel var det 
kun mor, der duede. Men efter en 
uge begyndte tingene at ændre sig. 
Fordi jeg har gået hjemme, er Holger 
blevet lige så knyttet til mig som til 
min kæreste, Sofie. 

To lejre 
Blandt Gunnars venner og kolleger 
er der vidt forskellige traditioner for, 
om mænd tager orlov eller ej.  Derfor 
har Gunnar også mødt en hel del 
reaktioner. 

– Der er to lejre, ik’? Jeg har 
 kolleger, der synes, det er fedt og er 
misundelige på de barselsordninger, 
der findes i dag. Og så er der dem, 
der ikke synes, de skal spilde deres 
tid på at gå hjemme. Jeg har fx en 
kammerat, der sagde, at ”han skulle 
ikke gå hjemme og bage speltbrød 
og gå med skørt”. T
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FAR  
TAGER 
OVER

Gunnar synes, at det er både 
sundt og meget vigtigt, at far 
 kommer på banen og tager orlov. 
Han håber, der er flere mænd, som 
vil vælge barselslivet til. 

Sikker økonomi 
Udover at Gunnar holder orlov, fordi 
han synes, det er sundt og vigtigt, 
så er der også et økonomisk aspekt. 
For det kan slet ikke svare sig for 
familiens samlede økonomi, at han 
ikke tager orlov. 

– Min overenskomst giver mig  
13 uger med løn. Og alt andet lige 
giver det bare bedre mening, at vi  
får min fulde løn i stedet for de  
barselsdagpenge, som Sofie ellers 
ville få. 

GUNNAR BJERRE HAR TAGET TRE 
MÅNEDERS ORLOV MED BEGGE SINE 
BØRN. DET ER FOR VIGTIGT TIL AT 
LADE VÆRE, MENER HAN. 
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MAN LÆRER 
MEGET HURTIGT 
AT FÅ DET HELE TIL 
AT FUNGERE, NÅR 
MAN ER ALENE  
MED BARNET.
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SVEND 
AAGE 
MADSEN
Psykolog, formand for 
Forum for Mænds Sundhed, 
ph.d. og forskningsleder på 
 Rigs hospitalet. Svend Aage har 
gennem mange år beskæf-
tiget sig med manderoller og 
mænds mentale og fysiske 
sundhed.

Svend Aage Madsen 
er forskningsleder 
på Rigshospitalet og 
 formand for Forum 
for Mænds Sundhed. 
Ifølge ham viser under-
søgelser, at det er 

mangel på ligestilling i  forhold til 
ansvaret for børnene, der er årsagen 
til skilsmisser.

– Der er meget, der tyder på, at 
vi vil se færre skilsmisser og generelt 
færre konfl ikter, hvis der kommer 
mere ligestilling mellem forældrene i 
parforholdet. Og det vil der komme, 
hvis faren holder mere barsel, fordi 
det ofte medfører, at forældrene 
også skiftes mere til at holde barnets 
første sygedag og deles mere om 
de praktiske og logistiske opgaver i 
familielivet.

Unge fædre er nervøse
Én ting er at fremme ligestillingen 
ved at holde mere barsel som far. 

DER ER FLERE FORDELE VED AT HOLDE 
BARSEL SOM FAR, FORDI FAREN DERMED 
PÅTAGER SIG EN ROLLE, SOM MOREN I 
MANGE ÅR HAVDE PATENT PÅ. DET VIL 
SKABE FÆRRE KONFLIKTER GENERELT 
- OG OGSÅ FÆRRE SKILSMISSER. SÅDAN 
LYDER DET FRA FORMAND FOR FORUM FOR 
MÆNDS SUNDHED SVEND AAGE MADSEN.

Noget andet er, hvordan arbejds-
giveren reagerer på, at man som 
kommende far ønsker at holde 
barsel. Det har Svend Aage Madsen 
lavet undersøgelser om: 

– Undersøgelserne viser, at 
særligt unge fædre er meget 
 nervøse for, hvad deres arbejds-
giver vil sige til, at de ønsker at 
holde barsel. Det tror jeg vil ændre 
sig, efterhånden som vi ser fl ere 
fædre holde mere barsel. Med EU’s 
kommende øremærkede barsel 
til fædre, kan fædrene gå til deres 
arbejdsgiver og sige: ”Hvis jeg ikke 
tager den her barsel, så mister vi 
retten til den”. Det er et vigtigt 
argument i forhold til den kultur, 
der er på nogle arbejdspladser, 
hvor mænd generelt ikke holder 
ret meget barsel, forklarer Svend 
Aage Madsen. 

EKSPERT SVEND AAGE MADSEN:

FAR PÅ BARSEL 
    FÆRRE 
SKILSMISSER
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IFØLGE SVEND AAGE MADSEN:

1 2 Dine børn vil opleve, 
at man kan udfylde 
forskellige roller, der 
ikke afhænger af ens 
køn. Mænd kan være 
sygeplejersker og 
 pædagoger – og de 
kan holde barsel med 
deres børn.

TIL AT DU SKAL HOLDE BARSEL

DET BETYDER DE NYE 
EU-BARSELSREGLER 
FOR DIG

En ny EU-aftale øremær-
ker mindst to måneders 
orlov til fædre. Formålet 
er at få fl ere fædre til 
at tage en større del af 
barselsorloven med den 
lille ny. Øremærkningen 

betyder, at mor ikke kan overtage 
ugerne, hvis far vælger ikke at tage 
orlov. Det vil sige, at den del af orloven 
bortfalder.

Den tidligere ligestillingsminister, 
Mogens Jensen, har luftet mulig heden 
for endnu længere orlov til danske 
fædre. EU’s to måneder er nemlig et 

minimumskrav. Den nuværende lige-
stillingsminister, Peter Hummelgaard, 
er også lun på ideen om øremærket 
fædrebarsel. I mediet Altinget har 
han beskrevet det som det største 
ligestillingspolitiske stykke lovgivning 
i mange år. 

Det er endnu uvist, hvordan de 
nye orlovsregler helt konkret bliver i 
Danmark, men vi skal ikke vente ret 
længe på en afklaring. Lovgivningen 
skal nemlig være på plads allerede i 
dette efterår og indført senest i 2022. 

Du får fra begyndelsen 
af barnets liv en nær 
og stærk relation til 
barnet, som også 
kommer til at have 
betydning for jeres 
forhold senere i livet.

Der kommer mere 
ligestilling i forældre-
skabet, fordi du som 
far udfylder en rolle, 
det i mange år primært 
var moren i familien, 
der havde. Mere lige-
stilling i forældreskabet 
vil skabe færre konfl ik-
ter i parforholdet.

GODE 
GRUNDE

0909
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JEG VIL 
UDEN TVIVL 
HOLDE 
BARSEL IGEN 

EMIL LØVENDAL 
PEDERSEN TROEDE, 
HAN KUN HAVDE 
RET TIL TO UGERS 
ORLOV, DA HAN 
SKULLE VÆRE FAR. 
HELDIGVIS HAVDE 
HAN RET TIL MEGET 
MERE VIA SIN 
 OVERENSKOMST, 
OG DET ER KOMMET 
HELE FAMILIEN TIL 
GODE, FORTÆLLER 
HAN.

E mil og hans 
 kæreste, Ida, blev 
forældre til Astrid 
den 2. juli 2020. 
Inden Astrid blev 
født, skulle de fi nde 
ud af, hvilke rettig-

heder de havde i forhold til orlov. 
Emil  arbejder på Bornholmslinjen, 
og i begyndelsen troede han, at 
han kun havde ret til to uger med 
fuld løn, efter Astrid var kommet til 
 verden. Men det var heldigvis ikke 
tilfældet, fortæller han:

– Jeg fandt ud af, at min overens-
komst giver mig i alt 13 ugers barsel 
med fuld løn, så det var en rigtig 
god nyhed.

Økonomisk gav det også mening, 
at Emil holdt så meget orlov med 
fuld løn, som han kunne, fordi hans 
kæreste, Ida, var på SU, fortæller han 
og tilføjer: 

– Vi har lige købt det hus, som 
vi tidligere lejede, så derfor er vores 
udgifter blevet skruet op. Vi ville ikke 
have haft råd til, at jeg holdt orlov på 
barselsdagpenge.

Gavner hele familien
Emil fortæller, at det har påvirket 
hele den lille familie i positiv retning, 
at han har holdt i alt 13 ugers orlov:

– Jeg er SÅ glad for at have holdt 
barsel. Der sker utrolig meget i den 
første tid, og jeg tror, jeg har skabt 
et stærkere bånd til min datter, fordi 
jeg har været der meget mere. Får vi 
fl ere børn, skal jeg helt sikkert 
på barsel igen. Udover det har min 
kæreste social angst, så for hende 
har det været godt, at vi sammen 
har taget os af Astrid en del af tiden, 
så vi har kunnet støtte hinanden 
bedre i den her kæmpe omvæltning.

Tjek dine rettigheder
Skal du være far? Så vil Emil opfor-
dre dig til at tjekke dine rettigheder 
i din kontrakt og overenskomst, så 
du kender dem fra begyndelsen. For 
Emil er sagen klar – han håber, at 
fl ere fædre vil vælge at holde orlov:

– Har du ret til fl ere ugers orlov 
med fuld løn, kan jeg ikke se nogen 
grund til ikke at bruge den ret. Og 
nyd det! For det er en tid, man ikke 
får igen. 

1010
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JEG VIL 
UDEN TVIVL 
HOLDE 
BARSEL IGEN 

EMIL LØVENDAL 
PEDERSEN TROEDE, 
HAN KUN HAVDE 
RET TIL TO UGERS 
ORLOV, DA HAN 
SKULLE VÆRE FAR. 
HELDIGVIS HAVDE 
HAN RET TIL MEGET 
MERE VIA SIN 
 OVERENSKOMST, 
OG DET ER KOMMET 
HELE FAMILIEN TIL 
GODE, FORTÆLLER 
HAN.

E mil og hans 
 kæreste, Ida, blev 
forældre til Astrid 
den 2. juli 2020. 
Inden Astrid blev 
født, skulle de fi nde 
ud af, hvilke rettig-

heder de havde i forhold til orlov. 
Emil  arbejder på Bornholmslinjen, 
og i begyndelsen troede han, at 
han kun havde ret til to uger med 
fuld løn, efter Astrid var kommet til 
 verden. Men det var heldigvis ikke 
tilfældet, fortæller han:

– Jeg fandt ud af, at min overens-
komst giver mig i alt 13 ugers barsel 
med fuld løn, så det var en rigtig 
god nyhed.

Økonomisk gav det også mening, 
at Emil holdt så meget orlov med 
fuld løn, som han kunne, fordi hans 
kæreste, Ida, var på SU, fortæller han 
og tilføjer: 

– Vi har lige købt det hus, som 
vi tidligere lejede, så derfor er vores 
udgifter blevet skruet op. Vi ville ikke 
have haft råd til, at jeg holdt orlov på 
barselsdagpenge.

Gavner hele familien
Emil fortæller, at det har påvirket 
hele den lille familie i positiv retning, 
at han har holdt i alt 13 ugers orlov:

– Jeg er SÅ glad for at have holdt 
barsel. Der sker utrolig meget i den 
første tid, og jeg tror, jeg har skabt 
et stærkere bånd til min datter, fordi 
jeg har været der meget mere. Får vi 
fl ere børn, skal jeg helt sikkert 
på barsel igen. Udover det har min 
kæreste social angst, så for hende 
har det været godt, at vi sammen 
har taget os af Astrid en del af tiden, 
så vi har kunnet støtte hinanden 
bedre i den her kæmpe omvæltning.

Tjek dine rettigheder
Skal du være far? Så vil Emil opfor-
dre dig til at tjekke dine rettigheder 
i din kontrakt og overenskomst, så 
du kender dem fra begyndelsen. For 
Emil er sagen klar – han håber, at 
fl ere fædre vil vælge at holde orlov:

– Har du ret til fl ere ugers orlov 
med fuld løn, kan jeg ikke se nogen 
grund til ikke at bruge den ret. Og 
nyd det! For det er en tid, man ikke 
får igen. 
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SÆRLIGT,
HVIS DU ER LEDIG ELLER 
IKKE FÅR LØN UNDER 
HELE DIN ORLOV
Hvis du ikke får løn under din forældreorlov, fx hvis du er 
ledig, eller hvis du er i job, men kun får løn under en del 
af orloven, skal du selv søge om barselsdagpenge hos 
 Udbetaling Danmark. Får du slet ikke udbetalt løn under 
din orlov, skal du søge om barselsdagpenge fra orlovens 
begyndelse. Din arbejdsgiver eller a-kasse skal give 
 Udbetaling Danmark besked om, at du går på orlov. Det 
kan de tidligst gøre den første dag, du holder orlov. Så 
snart din arbejdsgiver eller a-kasse har givet besked til 
Udbetaling Danmark, får du automatisk et brev med link til 
at søge barselsdagpenge. Du skal søge barselsdagpenge 
senest otte uger efter, at du har modtaget brevet.

52  

uger før fødslen 
til moren

uger efter fødslen til 
moren

ugers  fædreorlov 

ugers  forældreorlov  til 
deling – heri skal ligge de 
11 ugers overenskomstmæssig 
orlov med fuld løn

4 
14 

32 
2

OG

UGERS 
ORLOV

DU OG DIN PARTNER
HAR TILSAMMEN 52 UGERS ORLOV, 
NÅR I ER BLEVET FORÆLDRE:

OP 
MOD HVER 
10. MAND
oplever at få en fødsels-
depression, og størstedelen
af disse er på arbejds-
markedet. Så hvis du 
 mærker symptomer som fx 
angst, manglende glæde, 
håbløshed eller sortsyn hos 
dig selv eller hos en kollega, 
der snart skal være far eller 
lige er blevet det, så læs 
mere her: farforlivet.dk
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12 DU SKAL VÆRE FAR – 
TILLYKKE! 

HER ER NOGLE VIGTIGE 
TIDSFRISTER, DU IKKE MÅ 

MISSE:

Som far har du altid ret til to ugers 
 fædreorlov . Senest fi re uger før orlovens 
begyndelse skal du fortælle din arbejdsgiver, 
hvornår du vil holde de to ugers orlov. 
Hvis du forventer at holde de to ugers 
fædreorlov, lige når dit barn er blevet født, 
skal du derfor give din arbejdsgiver besked 
senest fi re uger før forventet fødsel.

4 UGER 
FØR FORVENTET 

FØDSEL

FORVENTET 
FØDSEL

8 UGER 
EFTER 

FØDSLEN

46 UGER 
EFTER 

FØDSLEN

14 UGER 
EFTER 

FØDSLEN

DIT BARNS 
9-ÅRS 

FØDSELSDAG

Senest otte uger efter barnets fødsel 
skal du fortælle din arbejdsgiver, 

hvor meget  forældreorlov  du vil 
holde, og hvornår du vil holde den.

Dine to ugers  fædreorlov  med 
løn eller barselsdagpenge skal være 
brugt, inden barnet bliver 14 uger.

Du skal som udgangspunkt have 
afholdt din  forældreorlov , 

inden dit barn bliver 46 uger.

Er du i arbejde, kan du vælge at 
udskyde noget af  forældreorloven . 

16 uger før du vil afholde orloven, 
skal du varsle det til din arbejdsgiver. 

Udbetaling Danmark skal have besked 
senest otte uger efter din første 

orlovsdag, når du holder udskudt orlov.

Udskyder du noget af din 
 forældreorlov , skal den være 
afholdt, inden dit barn fylder ni år. 
Bliver du ledig, så du ikke kan nå 
at afholde din udskudte orlov, går 
orloven tabt.T
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FÅR DU 
NOK 
I LØN?
Der er fejl på alt for mange 
lønsedler. Lad os tjekke 
din lønseddel, så er du 
sikker på, at du får nok i løn, 
tillæg og pension.

danskmetal.dk/lontjek

FÅ DANSK METALS FLOTTE 
TOUR DE FRANCE-T-SHIRT!
Når Tour de France besøger Danmark i 2022, 
er Dansk Metal en af de stolte landesponsorer. 
Det fejrer vi bl.a. ved at tilbyde gratis 
t-shirts til alle vores medlemmer.

Bestil din t-shirt på danskmetal.dk/tshirt
inden den 15. oktober 2021, så sender vi 
dig en t-shirt, hvis vi har fl ere tilbage i din 
størrelse.

Samtidig sætter vi i kampagnen Fra Sofa til 
Cykel fokus på de mange fordele, der er ved 
at tilføje cykelture til din hverdag. Vi giver 
tips fra cykelryttere og giver dig mulighed 
for at deltage i events rundt om i landet. 

Læs mere om Fra Sofa til Cykel på Facebook 
og på danskmetal.dk/frasofatilcykel

OFFICIAL
SUPPORTER



Hvilke opgaver trak du?  
Der var bl.a. fejl på viskermotoren. Den havde 

svært ved at trække på høj hastighed. Jeg fandt et stort 
spændingstab, der skyldtes, at der var lagt to store 
spændinger ind. Dem fjernede jeg. En anden opgave 
var, at der var lys i ABS-lampen. Jeg satte en pc på for at 
finde fejlene og fandt ud af, at der manglede lufttryk til 
en af bremserne. Og så var der fejl på bremsegiveren – 
der fandt jeg hurtigt et stik, der sad løst. Når jeg trykkede 
på bremsen, var det tydeligt, at der var noget galt, for 
man kunne høre luften fise ud. Det viste sig at skyldes 
en utæt bremsecylinder. Jeg udskiftede den, og så var 
problemet løst. 

Hvad synes du om at gå til svendeprøve?
Jeg har altid haft det svært med at gå til eksamen, 

så jeg havde sådan en ”det er nu eller aldrig”-følelse i 
kroppen. Jeg fik en klump i maven, da jeg trak mine 
opgaver. På min læreplads arbejdede jeg med busser, 
som er noget andet end lastvogne, og så har jeg aldrig 

– DET ER NU ELLER ALDRIG
Axel Bjørn Jensen fik hovedpine og ondt i maven, da 
han trak sine opgaver. Men han forlod svendeprøven 
glad og stolt af sig selv. 

følt mig stærk i elektronik. Jeg vidste ikke rigtig, hvor 
jeg skulle starte. Jeg fik ondt i hovedet, og det hele var 
meget stressende for mig. 

Hvad gjorde du så? 
Jeg trak på nogle af de redskaber, jeg har lært på 

min læreplads. Det er fx lige at gå udenfor og trække 
lidt luft og cleare tankerne, når man står med en svær 
opgave. Det hjalp mig meget. Jeg prøvede at holde 
hovedet koldt og fokusere på opgaven. Mellem  
dag et og dag to lavede jeg ingenting, jeg stirrede  
vist bare ud i luften. Men det hele endte godt. Jeg 
 fik 10, og det var drømmen. Jeg var rørt og stolt  
af mig selv bagefter – og glad, fordi andre blev  
stolte af mig også. 

Til svendeprøven 
var der bl.a. fejl på 
bremsecylinderen. 
Det skyldes, at der 
var boret et hul over 
ventilationskanalen, 
så den var utæt.

AXEL BJØRN 
JENSEN,  

21 ÅR

Svendeprøve
Marts 2021 

Læreplads
Arriva  

Danmark A/S
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AMR

Læs mere om arbejdsmiljø på 
danskmetal.dk/arbejdsmiljoe

ALTID
MED PÅ 
RÅD
Det giver både bedre arbejds-
miljø, færre fejl og gevinst 
på bundlinjen at inddrage 
arbejdsmiljø repræsen tanten 
(AMR’en) i alt fra langsigtet 
planlægning til indkøb. Det er 
et krav ifølge Arbejdsmiljøloven 
– og så er det faktisk også 
sund fornuft.

Når AMR’en inddrages:
… af arbejdslederen i at planlægge og tilrettelægge 
arbejdet, kan der tages bestik af, om der er tilstrække-
lig tid til at klare opgaverne med et godt resultat.

… i planlægningen af opgaver, der tager længere 
tid, kan man undgå unødigt overarbejde. Man kan 
også minimere behovet for tilkald uden for normal 
arbejdstid.

… i at gennemgå tegningerne sammen med tegne-
ren eller ingeniøren, inden opgaven sættes i gang, 
kan man sikre, at tegningerne faktisk passer, og at 
opgaven kan lade sig gøre.

… i at gennemgå nye opgaver med arbejdslederen, 
kan de sammen sikre, at de rigtige hjælpemidler er til 
rådighed. Så undgår man at spilde tid senere.

PLANLÆGNING OG 
TILRETTELÆGGELSE

INDKØB

Når AMR’en inddrages:
… når der bestilles arbejdstøj, sikkerhedsudstyr og ydelser som vask af arbejdstøj, samt når 
der hyres eksterne håndværkere ind, kan man sikre sig, at udstyr og ydelser lever op til ordentlig 
 standard, og at eksterne fi rmaer kender de sikkerheds- og arbejdsmiljøforhold, der skal leves op til.

… i indkøb af olier, rensemidler og andre kemiske produkter, kan der tages højde for, at man ikke 
får nye arbejdsmiljøproblemer på halsen på grund af produkternes farlighed.

… i indkøb af maskiner, udstyr og anlæg, kan man udnytte mulighederne for samtidig at få løst 
problemer ved de gamle anlæg og sikre sig, at man ikke får indført nye problemer med arbejdsmiljøet 
og de opgaver, maskinerne skal løse.

16 arbejdsmiljø / indfl ydelse
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Læs mere om arbejdsmiljø på 
danskmetal.dk/arbejdsmiljoe

Når AMR’en inddrages:
… i den strategiske planlægning af 
den øverste ledelse, kan man undgå 
mange alvorlige arbejdsmiljøproblemer, 
allerede når projekterne er i støbeskeen. 
Derudover kan man også ofte få løst 
eksisterende problemer med smartere 
løsninger.

… af den øverste ledelse, når der skal 
bygges ny hal, eller når der skal fl yttes 
rundt i produktionen eller på værk-
stedet, fi nder man bedre løsninger og 
sikrer, at opgaverne kan løses optimalt. 
Arbejdsmiljørepræsentanten kender de 
daglige rutiner og kan forudse mange 
problemer.

… af ledelsen i planer om at rokere 
rundt på opgaver og medarbejdere, 
kan man sikre, at man får det rigtige 
udstyr med rundt, at medarbejderne har 
de nødvendige kompetencer, og at der 
er en bedre forståelse af formålet med 
omrokeringen blandt medarbejderne.

Når AMR’en inddrages:
… i den daglige udførelse af arbejdet, 
kan mange problemer fanges, inden de 
vokser sig store, og man kan fi nde gode 
løsninger på daglige problemer, som 
gør det besværligt at løse opgaverne 
optimalt. Det gør det også nemt at få øje 
på forslag til forbedringer fra kollegerne 
på gulvet. 

… af arbejdslederen eller produktions-
chefen i at løse akutte problemer, kan 
man fi nde løsninger, som alle kan leve 
med, og som udnytter kræfterne og 
tiden forsvarligt uden at sætte sikker-
heden og arbejdsmiljøet over styr.

LANGTSIGTET 
PLANLÆGNING

UDFØRELSE

17
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Johnny Sørensen samarbejder med kollegaen Allan 
Pedersen om at sikre, at sikkerheden er i top hos 
Arriva i Søborg. Johnny har desuden sørget for, at 
der er motion i arbejdstiden to gange om ugen, og 
det er blevet et hit hos kollegerne.

– D
et er tid til elastik-
træning, siger Johnny 
Sørensen, mens han  
går rundt til de 10-15 

kolleger hos Arriva i Søborg. Én 
efter én begiver kollegerne sig ind 
i et lokale, hvor der er god plads til 
at bevæge sig. De finder hver en 
grøn træningselastik frem og stiller 
sig i rundkreds. De næste 15-20 
minutter står den på træning – 
endda i arbejdstiden. Det er en af 
de ting, Johnny har fået indført i 
sit arbejde med at fremme arbejds-
miljøet på arbejdspladsen.

Johnny er udlært traktorme-
kaniker, men har de seneste 26 år 
arbejdet som busmekaniker hos 
Arriva. Det seneste par år har han 
været HSE-repræsentant (Health, 
Safety, Environment), som det 
kaldes hos Arriva. Sagt med andre 
ord: en udvidet arbejdsmiljø-
repræsentant-funktion. I den 
funktion samarbejder han bl.a. 
med kollegaen Allan Pedersen, 
som er udlært automekaniker. Han 
begyndte hos Arriva for 12 år siden 

og arbejder på kontor med plan-
lægning og administration. 

Styr på sikkerheden
Johnny og Allan har kendt hin-
anden i mange år, og de ses også 
privat. De er enige om, at deres 
venskab gavner det professionelle 
samarbejde. At de også arbejder på 
samme adresse i en stor virksomhed 
som Arriva med mange lokationer, 
gør samarbejdet en del lettere:

– Tingene kan hurtigere lade 
sig gøre, og der forekommer færre 
fejl og misforståelser, når man  
har mulighed for at kigge hinan-
den i øjnene, fortæller Johnny. 
Allan er enig.

De to kollegers samarbejde går 
bl.a. ud på at holde styr på sikker-
heden, og når man arbejder med 
busser, er der mange regler, der 
skal overholdes, så der sker færrest 
mulige arbejdsskader, og så man 
ikke unødigt slider på sin krop. 
Allan fortæller:

– Jeg samarbejder med Johnny 
om den administrative del af 

sikker hedsarbejdet i forhold til at notere og dokumen-
tere de ting, vi kontrollerer. Det skal markeres, hvad 
status er på værktøj, maskiner og kemi, og hvis der  
er problemer, vi ikke selv kan fikse, skal vi tilkalde 
eksterne reparatører, så der kan komme styr på det 
hele, så ingen kommer noget til. 

Frygt for frugt
Som HSE-repræsentant har Johnny også forsøgt at 
prikke lidt til kollegernes sundhed. De skal selv sørge 
for frokosten på arbejdet, og det er bestemt ikke alle, 
der ligesom Johnny har madpakke med hjemmefra. 
Ifølge Johnny og Allan sker det lidt for ofte, at kolle-
gerne tyer til fastfoodkæderne i nærheden. 

Samtidig er der på arbejdspladsen tradition for, 
at man tager kage med til kollegerne, når man har 
 fødselsdag. Johnny har forsøgt at ændre traditionen 
ved at tage frugt med i stedet, men det var ikke noget, 

TRÆNING  
GIVER 
FÆLLESSKAB 
HOS ARRIVA

Johnny Sørensen (midtfor th.) er 
 initiativtager til elastiktræningen, der 
er populær blandt kollegerne hos 
Arriva i Gladsaxe. Hvad billedet ikke 
røber, er, at yderligere seks  kolleger 
deltager i elastiktræningen.
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der faldt i kollegernes smag, for-
tæller han grinende. 

Motion i arbejdstiden
En anden ting, Johnny har for-
søgt at forbedre hos kollegerne, 
er fysisk sundhed. Der hører en 
lille græsplet til Arrivas afdeling 
i Søborg. Her kan man træne 
disc-golf, som går ud på at kaste 
en frisbee i nettet fra bestemte 
afstande. Et par gange om ugen 
spiller kollegerne disc-golf sammen. 

Derudover fik Johnny indført, 
at kollegerne i fællesskab kunne 
afprøve elastiktræning efter 
arbejdstid. Men det var ikke nogen 
succes. Det fik han dog ændret 

på. Med chefens ja 
fik Johnny indført 
 frivillig træning med 
elastik 15-20 min. to 
gange om ugen – i 
arbejdstiden. Og det 
var et initiativ, der 
fik kollegerne op 
af  stolen og ud på 
 gulvet for at træne.

– Det er jeg glad 
for, at jeg fik ind-
ført. Vi har et skønt 
fællesskab, når vi 
træner sammen, og 
samtidig får vi rørt os 
lidt. Det er win-win, 
smiler Johnny. 

3 ting,
Johnny er 
involveret i
1.  Den daglige udførelse af arbej-
det ift. arbejdsmiljø, når kollegerne 
reparerer busserne. Det er vigtigt 
for Johnny, at kollegerne fast-
holder de gode vaner og husker 
konkrete sikkerhedstiltag.

2.  Johnny er også inde over eks-
terne reparatører og håndværkere, 
når de færdes på værkstedet i 
Søborg. Her sørger han for, at de 
opfylder gældende regler. 

3.  Indkøb af maskiner og sikker-
hedsudstyr, fx faldsikring og seletøj. 
Her fungerer Johnny som bindeled 
mellem de kolleger, der køber ind, 
og dem, der skal bruge udstyret.

Johnny Sørensen og 
Allan Pedersen træner 

disc-golf ved deres 
arbejdsplads.

19AMR
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Da Lars Skovgaard meldte sig ledig, frygtede han for utallige 
meningsløse samtaler hos jobcentret. Men så fandt han ud af, 
at han er omfattet af a-kasse-forsøget, hvor Metal A-kasse har 
overtaget jobcentrets funktion under de første tre måneders 
ledighed. Det var noget, der faldt i god jord hos Lars.

L
ars Skovgaard blev 
udlært som mekaniker i 
 1980’erne og har bl.a. 
arbejdet som svejser og 
maskinoperatør – og 
senest med ventila tions -
systemer. I november 
2020 sagde han sit job 
op og meldte sig ledig. 
Derfra gik jobjagten ind. 

– Da jeg meldte mig ledig, 
tænkte jeg, at det nok ville være 
lige så surt som sidst, jeg var ledig 
i 2014. Jeg har ikke gode oplevelser 
med jobcentret, og det var et kaos 
dengang. De kunne tilbyde mig 
fire kurser, og jeg deltog i alle fire. 
Bagefter kunne jeg så selv vælge, 
hvilket kursus jeg ville tage igen …

Slap for møder hos 
jobcentret
Det kaos, Lars sidst oplevede hos 
jobcentret, ville han helst undgå 
at skulle ud i igen. Derfor er det et 
held for Lars, at han bor i Aarhus, 
som er en af de kommuner, der 
er omfattet af a-kasse-forsøget. 
Det betyder, at han de første tre 
 måneder af sin ledighedsperiode 
kun skulle være i kontakt med 
Metal A-kasse.

– Jeg blev glad og lettet, da jeg 
opdagede, at jeg i den første tid 
som ledig slap for det bøvl med 
jobcentret. Der faldt en ro over 
mig, for jeg har været medlem af 
Metal siden 1980, og har jeg haft 
problemer, som de har kunnet 

løse, så har de gjort det. Metal har 
en masse kontakter og har god 
føling med, hvad der sker ude i 
erhvervslivet. Og så føler jeg, at jeg 
er blevet lyttet til og set på som en 
person – ikke som et nummer. Jeg 
er meget tilfreds med den service, 
jeg har fået, fortæller Lars.

Har fået fast job 
Med hjælp fra Metal A-kasse fik 
Lars oprettet jobagenter, så han 
fik besked, når der blev slået nye 
stillinger op, der passede til hans 
kriterier. Efter at have søgt en 
 stilling, fik han en opringning om, 
at stillingen var blevet besat, men 
at der var en anden stilling, han 
ville passe til. Lars fik jobbet og har 

– JEG ER GLAD 
FOR, AT JEG 
SLAP FOR DET 
BØVL MED 
JOBCENTRET
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siden marts 2021 arbejdet   
hos DEAS, hvor han skifter 
ventilations filtre i DEAS’ ejen-
domme i Aarhus.

– Jeg er vild med mit nye job. 
Det er mig selv, der planlægger 

min dag, og det passer mig godt 
at arbejde selvstændigt og have 
fleksible arbejdstider. Jeg har en 
god chef og gode kolleger, og jeg 
møder mange mennesker hver 
dag, lyder det fra Lars. 

21
DET GÅR A-KASSE-
FORSØGET UD PÅ 
•  Hvis du er omfattet af forsøget, skal 

du fremover KUN have kontakt til 
din a-kasse i de første tre måneder 
af din samlede ledighed.

•  Ikke alle kommuner er med i for-
søget, så din bopæl afgør, om du er 
omfattet.

•  Forsøget kører fra 1. januar 2020 
og fire år frem.

•  Det er Beskæftigelsesministeriet, 
der har taget initiativ til forsøgs-
ordningen.

•  Formålet er at gøre beskæftigelses-
indsatsen enklere for den ledige.

•  Metal A-kasse og otte andre 
 a-kasser er særligt udvalgte til at 
være en del af forsøget.
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REMI BLEV OPSAGT 
– OG FIK HJÆLP AF 
DANSK METAL

– D
et var en rigtig dårlig nyhed, da jeg fi k at 
vide, at langt størstedelen af vores produk-
tion skulle fl ytte til Polen, for jeg var glad 
for mit arbejde.

Sådan lyder det fra 46-årige Remi Christiansen. 
Siden 2001 har han arbejdet i den montagevirksom-
hed, han blev opsagt fra.

– Jeg har været næsten hele vejen rundt i virk-
somheden og har bl.a. arbejdet som svejser, montør 
og lagerarbejder. Der er næsten ikke det, jeg ikke har 
lavet. Det skulle da lige være at sidde på kontor og 
lave tekniske tegninger, fortæller Remi og forklarer, 
at han havde lugtet lunten i forhold til sin opsigelse:

– Lidt efter lidt blev fl ere og fl ere dele af produk-
tionen fl yttet til Polen, så jeg tænkte, det var et 
spørgsmål om tid, før det blev min tur til at blive 
erstattet. Og det fi k jeg ret i.

Fik hjælp i opsigelsesperioden af Dansk Metal
Da Remi blev opsagt, var det første, han gjorde at ringe 
til sin lokale Metalafdeling – Metal Midt-Vestsjælland 

i Slagelse. Han forklarede sin 
situation og aftalte at møde fysisk 
op i afdelingen dagen efter. Her 
blev han taget godt imod af Jesper 
Larsen.

– Jesper hjalp mig med at 
tjekke min ansættelseskontrakt 
og min opsigelseskontrakt efter i 
sømmene, og han mente, at jeg 
skulle have mere i fratrædelses-
godtgørelse, end der stod. Det fi k 
han ret i, så det er jeg selvfølgelig 
rigtig glad for. 

Derudover fi k Jesper og Remi 
lagt en plan for, hvordan Remi kan 
komme i arbejde igen.

– Jeg skal snart til at efter-
uddanne mig ved at tage stort 
kørekort, for jeg kunne godt tænke 
mig at se, om det er noget for mig, 
og det giver mig bedre muligheder 

for at fi nde et nyt job, hvis jeg har 
stort kørekort i forvejen. Det hjæl-
per Metal mig med at fi nansiere, 
fordi jeg er medlem. Jeg har været 
medlem i mange år, og generelt 
er jeg tilfreds med den service og 
modtagelse, jeg har fået af min 
lokale Metalafdeling. Især i den her 
tid, hvor de har hjulpet mig videre. 
Jeg føler mig godt klædt på til at 
komme i job igen, siger Remi. 

Er du blevet 
opsagt? 
Få hjælp til at komme 
videre med en samtale 
hos din lokale Metal-
afdeling.  

I samtalen taler vi fx om: 

• Konkrete jobåbninger

• Jobsøgning 

• Efteruddannelse.

Kontakt din lokale 
 Metalafdeling og aftal 
tidspunkt for samtalen. 
Den kan både foregå 
fysisk eller over 
telefonen.

Efter at have arbejdet næsten 20 år i det samme 
montagefi rma blev Remi Christiansen opsagt, da 
produktionen rykkede til Polen. Med hjælp fra sin lokale 
Metalafdeling skal Remi nu i gang med efteruddannelse, 
så han har bedre muligheder for at fi nde et nyt job.
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Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, 
MetalMagasinet og nyhedsbreve
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  iler og motorcykler – det er ret meget det 
samme. Og så alligevel slet ikke. Sådan forklarer 
Tom Ivø, der er værkfører på et Harley-Davidson-
værksted i Roskilde:

– Groft sagt så bliver biler og motorcykler begge 
holdt sammen af skruer og møtrikker, og langt hen ad 
vejen minder de meget om hinanden. Men roman-
tikken og glæden er noget helt andet. Folk, der får 
deres Harley-Davidson udleveret for første gang, 
får en baby udleveret. De har sparet op og glædet 
sig længe. Bilen er ofte et transportmiddel for folk. 
 Harley’en er en drøm.

Drivkraft på en drøm
At være drivkraft på, at kunderne får udlevet deres 
drøm, er netop noget af det, der gør, at Tom stadig 
finder arbejdet med motorcyklerne fascinerende.

– Man har stor mulighed for at være kreativ og 
præge ting her. Folk kommer og har en drøm. Men de 
har brug for en, der kan guide dem og hjælpe dem til 
at gøre drømmen realistisk. 

Harley-Davidson-motorcykler bliver nemlig ofte 
stylet meget. Mekanikerne på værkstedet ombygger, så 
kunderne får opfyldt deres ideer om alt fra bredere bag-
dæk til indbygget baglys, varme i styret og højere styr.

– Kunderne skal blive glade for resultatet, for det 
koster måske 100.000 kroner at lave. Så skal det også 
virke, så de bliver glade for det i længden. Det dur 
ikke med ombygninger, der kun gør motorcyklen 
smukkere, men ikke mere funktionel. Der er jeg blevet 

Tom Ivø har lige fejret  
20-års jubilæum på Sjællands 
største autoriserede Harley-
Davidson-værksted. I dag har 
han titlen som værkfører og 
sidder mest ved skrivebordet, 
men de yngre kolleger kalder 
stadig på ham, når der er en 
fejlfinding, der driller.

DINOSAUREN KAN 
STADIG NOGET 

mere konservativ i min rådgivning 
med årene. 

Ser andre sider af sig selv  
som værkfører
I takt med at Tom er blevet ældre, 
er det ikke kun hans rådgivning, 
der har ændret sig. Han har 

også ændret fokus og er blevet 
opmærksom på, hvor meget han 
trives med kontakten med kun-
derne. 

– Det var egentlig et tilfælde, 
da jeg blev værkfører første gang. 
Men det gik faktisk godt. Jeg er 
ikke den bedste til alt, når det kom-

24 profilen / værkfører
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mer til at være værkfører, men jeg har en OK pakke, 
synes jeg. Jeg er fx god til at snakke med kunderne og 
løse konflikter, se bag det, folk siger, og høre, hvad de 
egentlig mener. Jeg interesserer mig for psykologi og 
mennesker, og det har jeg stor gavn af. Og det er fedt 
at bruge nogle andre sider af sig selv. 

Selvom Tom med egne ord er blevet en kontor-
nusser, der bruger masser af tid på at svare på mails, 

holde øje med kalendersystemer  
og tjekke op på, hvor langt 
 mekanikerne er nået med de for-
skellige opgaver, så har han stadig 
”fingrene i maskinen” af og til. 

– Gutterne kalder stadig på mig 
af og til, når der er en prøvekøring 
eller en fejlfinding, der driller. Der 

kan dinosauren stadig noget. For 
det handler om erfaring, om at 
kunne lytte og føle sig frem, og er 
ikke noget, der kan fejlsøges via en 
computer. 

 2  skarpe om jobbet  
som værkfører:

– Jeg tror, at man skal blive 
værkfører, fordi man kan komme 
til at bruge nogle andre sider 
af sig selv. Det er en måde at 
udvikle sig selv og arbejde med 
andre sider af sig selv, så man 
ikke stagnerer. Man skal gøre det, 
hvis man føler, at man har noget 
at bidrage med, og hvis man har 
lyst til at få et større indblik i hele 
virksomheden. 

– Det er ikke mere afslappende 
at være værkfører end at være 
ude på gulvet som mekaniker 
i hvert fald! Man skal ikke blive 
værkfører, fordi man tænker, 
at de bare sidder og drikker 
kaffe. Jeg er noget mere brugt i 
 hovedet, når jeg går hjem i dag. 

Tom Ivø, værkfører i cirka tre år

– Harley-Davidson 
er vores kunders 
hobby og hjerte-

blod. De ved nogle 
gange mere end 
mig om en eller 

anden detalje, fordi 
de bruger lang tid 

på YouTube og går 
meget op i deres 

motorcykel. 

25



26

HVEM Xxx 

HVAD Xxx

HVOR Xxx

SLANGETÆMMER 

 KRANIE
Peter svinger gravkoens 
grab, der er fyldt med jord. 
Sammen med to andre 
ansatte er han i gang 
med at dække et 1.700 
kilo tungt slangekranie af 
jern til. Tiden er knap, for 
klokken er 9.28, og klokken 
10.00 åbner dørene til den 
midtjyske regnskov, og så 
skal den nye slangeskulptur, 
som gæsterne skal gå 
igennem for at komme fra 
regnskoven til den nyanlagte 
dyrepark, stå færdig. 

27
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HVEM Xxx 

HVAD Xxx

HVOR Xxx

SLANGETÆMMER 
I Randers Regnskov laver teknisk leder Peter 
Jensen og hans hold alt fra hyæneindhegning til 
pumpesystemer, for den 3.600 m2 store regnskov 
skal hele tiden vedligeholdes og udbygges. 

26 øjeblikket / randers regnskov
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SLANGETÆMMER 

 KRANIE
Peter svinger gravkoens 
grab, der er fyldt med jord. 
Sammen med to andre 
ansatte er han i gang 
med at dække et 1.700 
kilo tungt slangekranie af 
jern til. Tiden er knap, for 
klokken er 9.28, og klokken 
10.00 åbner dørene til den 
midtjyske regnskov, og så 
skal den nye slangeskulptur, 
som gæsterne skal gå 
igennem for at komme fra 
regnskoven til den nyanlagte 
dyrepark, stå færdig. 
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 FRI
Til forskel fra 
de fl este andre 
dyreparker, 
er mange dyr 
i regnskoven 
fritgående. 
 – Det stiller 
krav til vores 
dørsystemer, for 
vi skal helst ikke 
have dyr uden for 
kuplerne.

 RETNING
Nu er slange-
hovedet næsten 
på plads, og Peter 
giver de sidste 
instruktioner, 
inden han skal 
videre til den 
næste opgave. 

 UDSIGT
Selvom 
plastikelefanten, 
som man kan se 
fra Peters kontor, 
er imponerende, 
er jaguaren Peters 
yndlingsdyr i 
Randers Regnskov. 

28
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 BEGYNDELSE
Da Peter blev ansat i Randers 
Regnskov, begyndte han som 
håndværker. Han renoverede og 
lavede anlæg, men tømte også 
skraldespande og gjorde rent.  
Det er der ikke tid til nu, for siden 
da er han blevet teknisk leder for 
seks ansatte, og der er kun plads 
til renovering og udbygning i 
kalenderen.
 – Man skal kunne lukke ned for, 
at man aldrig får streget alle ting 
af listen. For man bliver aldrig 
 færdig. Der er altid noget at tage 
sig til, men det er også det, jeg 
elsker ved det her job. Før jeg 
blev ansat her, var jeg 17 år hos 
kabineproducenten Sekura, 
men arbejdet blev for ensformigt 
for mig, og jeg fi k brug for 
 luftforandring. 
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 PERFEKTION
Peter og hans hold anlagde hyæneburet i 
Randers Regnskov for to år siden.
– Arbejdet med de farligere dyr skal være 
fuldstændig perfekt, for det ville ikke være 
godt med en hyæne løs i Randers, siger 
Peter Jensen, da han går forbi indhegningen. 
– Jeg tror ikke, at min folkeskolelærer 
havde drømt om, at jeg ville ende som 
leder for en hel afdeling. Jeg valgte jo 
at blive smed, fordi jeg havde hænderne 
skruet ordentligt på, og så kunne jeg lide 
at lave konstruktioner, men med tiden ville 
jeg gerne udvikle mig selv og mine kompe-
tencer, og det fi k jeg mulighed for her. 

30

metal /  industr i  /  september 2021metal /  t ransport /  september 2021



 FLOD
Et af de helt store projekter, 

som Peter har arbejdet på, er 
det omfattende pumpesystem, 

der forsyner terrarier og 
akvarier med vand.

 – Det skal virke, men det skal 
ikke rense vandet fuldstændig, 

for så ligner det jo ikke 
Amazonas’ fl oder, og den 
balance har været svær at 

fi nde, siger Peter, da vi går ind 
i et af de store teknikrum, hvor 

tilskuerne ikke kommer.

 
LIGESTILLING
I værkstedet 
hænger der 
både dame- og 
mandeplakater, 
for en tidligere 
kvindelig lærling 
ville også gerne 
have noget at 
kigge på, og så har 
traditionen hængt 
ved siden. 

 TILLID
Skulpturen er på plads, og nu skal stien bare have grus på. 
 – Det er fantastisk at være leder på et hold, hvor man uden 
bekymringer kan gå fra en opgave og så opleve, at tingene 
bare bliver løst. Men sådan er det at være leder her. 
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DET TALER VI OM

Efteruddannelse og UddannelsesService
Medlemskontakt i Dansk Metal oplever et øget 
fokus på efteruddannelse. Der er fl ere medlem-
mer og tillidsrepræsentanter end tidligere, der er 
utilfredse med virksomhedernes tendens til at 
udskyde efteruddannelse til mindre travle tider 
og de insisterer derfor på at få lavet en efter-
uddannelsesplan. 

– Medlemmerne har i stigende grad indset 
vigtigheden af at vedligeholde deres værdi på 
arbejdsmarkedet. Vi opfordrer dem til at bruge 
deres rettigheder til uddannelse og gøre brug af 
de muligheder, deres medlemskab af Dansk Metal 
giver dem, fx Metal UddannelsesService,  
fortæller Aase Nielsen i Medlemskontakt.

Undersøg dine egne muligheder på
danskmetal.dk/uddannelsesservice

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

Hvorfor er der bobler i min cola? Måske 
ikke lige et spørgsmål, du normalt ville 
forbinde med et fagblad, men i fagbladet 
Metal fra november 1999 kunne man få 
svar på lidt af hvert. Bladets brevkasse-
redaktør ”Onkel Vølund” kunne både give 
svar om colabobler og spaghettis oprin-
delse. Vidste du fx at boblerne i din cola er 
tilsat for at få den til at virke mere frisk?

FRA ARKIVET

GENERALFORSAMLING  
dagsorden i følge lovene

Metal Bjerringbro  Silkeborg 
Onsdag den 13. oktober 2021 
kl. 19.00 på Jyllandsringen, 
Skellerupvej 38, Resenbro, 
Silkeborg. 
Tilmelding til spisning kl. 18.00 
på bs@danskmetal.dk senest 
den 6. oktober 2021.

Metal Afdeling 16 
Mandag den 25. oktober 
kl. 16.00. 
Tilmelding til spisning senest 
den 18. oktober til 
jomd@danskmetal.dk eller 
3363 2863.

Fritids jobbere 
tilbage i 
industrien
I en periode har Arbejdstilsynet 
forhindret unge, skolepligtige 
elever i at have fritidsjob i 
 industrien. Det var en skam 
for industrivirksomhederne, 
som havde ”fejedrenge” ansat, 
og en skam for de interes-
serede unge, som blev afskåret 
fra at få et praktisk indblik i, 
hvad det vil sige at arbejde i en 
industri virksomhed, og hvilke 
 muligheder der ligger i en 
 faglært uddannelse.
Men Dansk Metal og Dansk 
Industri gik sammen ind i 
sagen, så siden 1. juli 2021 har 
danske industrivirksomheder 
igen  kunnet ansætte ”feje-
drenge”. Del endelig den viden 
med din søn eller datter – og 
din chef!

SAMARBEJDS PRIS TIL 
FMC SITE RØNLAND
FMC Site Rønland ved Harboøre har i løbet af de senere år indført daglige tavlemøder, 
som sikrer bedre information mellem ledelse og medarbejdere om alt vedrørende 
produktionen. Tillidsrepræsentanter og ledelse har opbygget en tæt kommunikation, 
og medarbejderne er stærkt organiserede. Desuden arbejder virksomheden målrettet 
med at uddanne sine medarbejdere og løfte ufaglærte til faglærte.
Alt det er sket, siden virksomheden for få år siden blev overtaget af en amerikansk 
koncern, som havde krav til lavere omkostninger samt mere fokus på sikkerhed. 
Gennem en solid holdindsats har ledelse og medarbejdere formået at vende usikker-
heden til en positiv kulturændring i virksomheden. De har vist, at den danske model 
for samarbejde på arbejdspladsen er stærk, også selv om en væsentlig del af beslut-
ningerne træff es i USA.
For det modtog virksomheden for nylig CO-industris Samarbejdspris, som er 
en anerkendelse af virksomheder i industrien, der har et godt og velfungerende 
 samarbejde mellem ledelse og medarbejdere til gavn for trivslen og produktiviteten. 
Måske er det din arbejdsplads’ tur næste gang?
Læs mere om CO-industris Samarbejdspris her 
co-industri.dk/tema/samarbejdsprisen
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Kom i gang med 
efter- eller videre-
uddannelse.
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Trænger du til ro efter sygdom?
Hvis du er ramt af sygdom eller kender en, der er, så bør du 
måske tjekke Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive 
borgere ud. 
Foreningen giver tilskud til rekreationsophold til mennesker, 
der er sygemeldte og på vej tilbage på arbejde.
Du kan læse om foreningen og de tilskud, den giver, på 
hjemmesiden: sygdomsramte-borgere.dk 

Gratis temamøder om 
kollaborative robotter 
Markedet for kollaborative robotter – også kendt som cobots 
–  forventes at stige voldsomt de kommende år. 
At implementere en kollaborativ robot, der skal arbejde side 
om side med menneskelige kolleger, kræver dog mere end blot 
at tage den ud af kassen og sætte stikket i kontakten. 
Dansk Metal afholder temamøder om kollaborative robotter i 
 efteråret 2021 fra Sønderborg til Aalborg. 
Læs mere og tilmeld dig her: danskmetal.dk/arrangementer
Under fanen ”Type” skal du scrolle ned til ”Temamøde om 
robotteknologi”.

� Følg Claus Jensen på Facebook

– I DAG MODTOG 
JEG DÅRLIGE 
NYHEDER FRA 
FINLAND, HVOR 
ARBEJDSGIVERNE 
FORSØGER 
AT UNDGÅ 
KOLLEKTIVE 
OVERENSKOMSTER. 
VI SKAL BRUGE 
VORES NORDISKE 
SAMARBEJDE TIL 
AT BAKKE VORES 
KOLLEGER
I  FINLAND OP 
OG UDVEKSLE 
ERFARINGER. 
Claus Jensen, forbundsformand, Dansk Metal

33

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 
fi nde dig? 
Brug Metal 
JobService. 
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KONTANT OG SKATTEFRI 
UDBETALING AF 
EFTERLØNSBIDRAG I 
FØRSTE HALVÅR AF 2022

Du har mulighed for at få udbetalt dit efterlønsbidrag kontant 
og skattefrit i perioden fra 1. januar 2022 til 30. juni 2022. 
Betingelserne er, at du endnu ikke har nået efterlønsalderen 
den 1. januar 2022, og at du fravælger efterlønsordningen i 
forbindelse med din anmodning om den kontante og skatte-
fri udbetaling af efterlønsbidraget. Du kan tidligst ansøge om 
at få udbetalt dit efterlønsbidrag den 1. januar 2022.

Inden udgangen af 2021 vil Metal A-kasse udsende et brev til 
de medlemmer, som er tilmeldt efterlønsordningen, og som 
ikke vil have nået efterlønsalderen den 1. januar 2022, med 
information om, hvordan de kan ansøge om at få efterløns-
bidragene udbetalt kontant og skattefrit.

EFTERLØNSBIDRAG

LANGTIDSLEDIGE SENIORER

LANGTIDSLEDIG 
SENIOR? NU KAN 
DU KOMME I 
PRAKTIK I OTTE 
UGER I STEDET 
FOR FIRE  
Regeringen og syv andre aftalepartier er 
enige om at lave et forsøg i 2021-2022, 
hvor virk somhedspraktikperioden bliver 
forlænget fra fi re til op til otte uger for 
langtidsledige seniorer, der er fyldt 50 år. 
Formålet er at styrke langtids ledige senio-
rers mulighed for et virksomhedspraktik-
forløb og dermed øge mulig heden for at få 
et job. 

For at blive anset for at være langtidsledig 
skal du have mindst et års ledighedsancien-
nitet. Det er også et krav for at kunne få til-
bud om virksomhedspraktik, at jobcenteret 
vurderer, at du kun vanskeligt kan opnå eller 
fastholde beskæftigelse på normale løn- og 
arbejdsvilkår eller med løntilskud.

ERHVERVSRETTET KURSUS

FLERE PENGE TIL 
KORTE ERHVERVS RETTEDE 
KURSER  
Som ledig kan du få et tilbud om vejledning og opkvalifi cering i 
form af ét kort, erhvervsrettet kursus, der fremgår af den regionale 
positivliste i det område, hvor du bor (se listen på rar-bm.dk). 
Regeringen og syv andre aftalepartier har besluttet at tilføre ekstra 
midler til den regionale uddannelsespulje i 2021. Det betyder, at fl ere 
ledige kan udnytte deres ret til ét kort kursus, og at de hurtigt kan 
blive omstillet til nye job og brancher. Med de ekstra midler til 
puljen er det vurderingen, at der vil kunne gennemføres ca. 3.500 
jobrettede forløb. 

Din ret til kurset er betinget af, at der er midler inden for din kom-
munes andel af den regionale uddannelsespulje på bevillings-
tidspunktet. Du skal søge det kursus, du ønsker at deltage i, og 
derefter vil dit jobcenter give dig besked om, hvorvidt der er penge 
nok i puljen til, at du kan 
deltage i kurset.
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danskmetal.dk/akasse

Med Metal A-kasses joblog 
kan du nemt og hurtigt overføre 
spændende job opslag fra 
Metal JobService til jobloggen.  T E K S T  J U L I E  M Ø R K E B E R G

a-kasse / nyt
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KÆRE VIRKSOMHEDER: 
ANSÆT VORES 
LANGTIDSLEDIGE 
MEDLEMMER 
Dansk Metals medlemmer vil i job, 
og vi hjælper dem, men virksom-
hederne skal bidrage mere til at få 
alle ind på arbejdsmarkedet.

I den nære fremtid kan 
industri en komme til at opleve 
rekrutteringsproblemer. Det skal 
tages alvorligt. Samfundet kan 
nemlig miste milliarder af kroner, 
hvis ikke virksomhederne har de 
dygtige, faglærte hænder, der skal til 
for at producere de ordrer, der efter-
spørges fra ind- og udland.

For at undgå problemerne med 
manglende hænder i fremtiden 
skal produktionen automatiseres og 
fl ere robotter i brug. Desuden skal 
langt fl ere unge og voksne have en 
erhvervsuddannelse, og sidst men 
ikke mindst skal alle ledige ind på 
arbejdsmarkedet.

I juni var Metals ledighed på kun 
2,8 pct., hvilket er under niveauet 
før COVID-19. Problemet er imid-
lertid, at 28 pct. af disse medlem-
mer er blevet langtidsledige. Det er 
medlemmer, der brændende ønsker 
et arbejde, men som måske mangler 
selvtillid eller de sidste kvalifi katio-
ner til at få foden helt ind ad døren 
til arbejdsmarkedet.

Virksomhederne skal turde at 
ansætte og efteruddanne folk med 
længere ledighed. De skal forstå, at 
længden af ledighed ikke betyder, 
at man ikke kan passe godt ind på 
arbejdspladsen. Faktisk kan vores 
ledige medlemmer blive de mest 
loyale medarbejdere, hvis bare de 
får muligheden for at bevise deres 
værd.

Det klinger derfor hult, når 
virksomhederne råber, at de 
ikke kan fi nde medarbejdere på 
Dansk Metals områder, hvis de 
ikke først har rådført sig med os 
om mulige ledige kandi-
dater.

John Larsen
Hovedkasserer

LEDIGE

JOBRETTET 
 UDDANNELSE I 
HELE 
LEDIGHEDS-
PERIODEN  
Regeringen og syv andre aftale-
partier har besluttet, at ledige, som 
under coronakrisen kan have været 
forhindret i at benytte deres ret til 
seks ugers jobrettet uddannelse, kan 
benytte retten i resten af deres dag-
pengeperiode. 

Som reglerne er i dag, er det ikke en 
mulighed, da kurserne for dagpenge-
modtagere skal holdes inden for de 
første ni måneders ledighed, hvis 
medlemmet er fyldt 25 år, og inden 
for seks måneders ledighed, hvis 
medlemmet ikke er fyldt 25 år. Når 
man ikke at bruge sin ret inden de 
seks/ni måneder, mister man mulig-
heden. Men fordi der som følge af 
corona ikke har været afholdt kurser, 
er det blevet besluttet, at den regel 
ikke gælder i resten af 2021 og 2022.

Kurser, som ledige kan få som seks 
ugers jobrettet uddannelse, skal – i 
lighed med reglerne i dag – være på 
den landsdækkende positivliste, som 
kan fi ndes på star.dk

LANGTIDSLEDIGE

HØJESTE 
ANDEL 
LANGTIDS-
LEDIGE 
I SEKS ÅR
I øjeblikket er andelen af lang-
tidsledige i Danmark den høje-
ste i seks år. Tal fra Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering 
viser, at der i december 2020 var 
cirka 33.000 langtidsledige. Det 
svarer til, at fl ere end hver fj erde 
af de arbejdsløse er langtids-
ledige. Til sammenligning var 
ca. hver femte af de arbejdsløse 
langtidsledige før coronakrisen. 

Defi nitionen på en langtidsledig, 
når styrelsen opgør det, er, at man 
har været ledig/aktiveret i mini-
mum 80 pct. af tiden inden for de 
seneste 52 uger.

730
MEDLEMMER HAR FÅET NYT 
JOB MED METAL JOBSERVICE 
I PERIODEN FRA JANUAR TIL OG 
MED JULI 2021.

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
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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.



PlusBrændstof. 
Spar 20 øre pr. liter benzin eller  
diesel, når du betaler med et PlusKort 
Shell Card.

20 øre/l 

PlusFerie.    
Hos DanCenter kan du leje et sommer- 
hus, uanset om du ønsker en romantisk 
weekend med din partner eller et 
luksussommerhus til hele familien.     

10 % 

PlusBriller.    
Benyt alle Synoptiks gode tilbud, og  
få 5  % Pluskort rabat oveni. Rabatten kan 
benyttes af alle i din husstand.  

5 %

PlusBil. 
Uanset om bilen trænger til  
nye dæk, et olieskift eller noget  
helt tredje, så kør forbi et af de  
64 dæk- og autoværksteder.     

10 % 

Benyt dit PlusKort, og få rabat hele efteråret            
– se mere på pluskort.dk 



PlusMobil.    
CBB Mobil er for dig, der ønsker et mobil- 
selskab med Små Priser, nul gebyrer, 
glade kunder og et super netværk.   

Særpris 

PlusFerie. 
Savner du allerede solen, så book en 
ferie med Apollo Rejser. Her venter ekstra 
gode ferieoplevelser for hele familien.    

3-5  % 
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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.

Send en sms med teksten ’KORT’ til 1999 eller  
scan QR-koden, så modtager du et link til  
download af appen med dit medlemskort.  
Det koster alm. sms-takst. 
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DERFOR SKAL DU SIGE 
              TIL KLAUSULER 

E
n ansættelseskontrakt er ikke 
længere bare en ansættelses-
kontrakt. Kontrakterne kan let 
fylde 14-16 sider, være fyldt 

med uforståeligt sprog og værst af 
alt: Tilføjelser, der forringer dine 
vilkår. 

Dansk Metals Forhandlings-
sekretariat og de lokale afdelinger 
modtager dagligt ansættelses-
kontrakter fra medlemmer, der 
gerne vil have tjekket, om deres 
kontrakter er i orden. Ofte viser 
det sig, at det var klogt gjort. Der 
er nemlig en helt klar tendens til, 

at arbejdsgiverne går langt for at 
binde ansatte til jobbet. 

En kæp i job-hjulet 
Hvis du er ansat i en nichebranche, 
fx inden for it, kan du blive nødt 
til at søge helt væk fra branchen 
i en periode, hvis du ønsker at 
skifte arbejde. Men kan det være 
rigtigt? Ja, hvis du er ansat med en 
kunde- eller konkurrenceklausul, 
har du skrevet under på, at du 

En ansættelseskontrakt behøver ikke fylde mere end et par sider. 
Hvis din er længere end det, er her en række ting, som du især 
skal være opmærksom på, inden du skriver under. 

38 på sagen / kontrakttjek
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  I L L U S T R A T I O N  M I C H A E L  W E R G E

danskmetal.dk/
kontrakttjek  

Er du i tvivl om 
din nuværende 
kontrakt? Så få et 
KontraktTjek. 

metal /  industr i  /  september 2021metal /  t ransport /  september 2021



KLAUSULER 
– DET SKAL DU HOLDE ØJE MED 
UDDANNELSESKLAUSUL
Virksomheden har betalt for en uddannelse, men 
medarbej deren har tilbagebetalingspligt, hvis han 
siger op inden for en aftalt periode. Det kan have 
den konsekvens, at du ikke har råd til at skifte job. For 
så skal du betale for samtlige omkostninger, der var 
i forbindelse med uddannelsen. Det kan hurtigt løbe 
op. Især hvis kursusdagene foregik med hotelophold, 
forplejning og drinks i baren. 

KONKURRENCEKLAUSUL
Betyder typisk, at du ikke må arbejde for en konkurre-
rende virksomhed i en periode, efter at du er stoppet 
hos din nuværende arbejdsgiver. Det er dog op til for-
tolkning, hvornår virksomheder er konkurrerende eller 
ej. Derfor er det noget, der i den grad kan hæmme 
dine muligheder, når du en dag gerne vil skifte job. 

KONVENTIONALBOD
Arbejdsgiveren kan kræve et beløb, hvis medarbej-
deren ikke overholder klausulen. Det kan være, at du 
bryder en tavshedspligt eller taler nedsættende om 
virksomheden. Det er værd at nævne, at det, som 
vi lidt populært kalder for ”dummebøde”,  kommer 
oven i al anden erstatning, som arbejdsgiveren 
måtte kræve. Det betyder, at du altså kan få to 
økonomiske regninger for ét fejltrin. 

ikke må tage arbejde i en konkur-
rerende virksomhed, herunder 
stifte selvstændig konkurrerende 
virksomhed, at du hverken må 
have erhvervsmæssig kontakt med 
arbejdsgiverens kunder eller tage 
arbejde hos kunderne efter din 
fratrædelse. 

Hvis du overtræder klausulen, 
vanker der i mange tilfælde en stor 
bøde. Den bliver kaldt for konven-
tionalboden – i daglig tale kendt 
som ”dummebøden”. Du skal betale 
boden, uanset om overtrædelsen 
er stor eller bagatelagtig. 

Et andet problem med klausu-
lerne er den kompensation, man 
som ansat har ret til, når ansæt-
telsen ophører. Konkurrence-
klausuler er kun til arbejdsgiverens 
fordel, idet du har forbud mod 
at konkurrere med din tidligere 
arbejdsgiver. Du har derfor ret til 
kompensation i den periode, hvor 
konkurrenceklausulen gælder 
(typisk 6-12 måneder). Men virk-
somheden kan med en måneds 
varsel opsige klausulen og dermed 
også din kompensation – også 
efter at ansættelsen er slut. Den 
mulighed har du som ansat ikke. 
Og det betyder i sidste ende, at du 
ingenting får. 

– Hvis du bliver præsenteret 
for en ansættelseskontrakt, der 
indeholder klausuler eller konven-

tionalboder, bør alarmklokkerne 
ringe. Tænk dig rigtig grundigt 
om, for det kan have store konse-
kvenser for dit videre arbejdsliv. 
Husk, at både klausuler og kon-
ventionalboder er til forhandling, 
når der skal skrives kontrakt – 
fuldstændig som lønnen og andre 
ansættelsesvilkår er det, siger Ole 
Rosschou, faglig sekretær i Dansk 
Metals Forhandlingssekretariat. 

En god kontrakt 
Ole Rosschou har set det meste, 
det værste og det bedste, når det 
kommer til ansættelseskontrakter.

– For nylig så jeg et medlems 
ansættelseskontrakt, hvor der stod, 
at han havde lov til at tage sin 
hund med på arbejde. Det var en 
god kontrakt, fordi den afspejlede, 
hvad der rent faktisk var blevet 
aftalt til jobsamtalen. Desværre 
er fl ere og fl ere kontrakter i dag 
 plas tret til med en hel masse 
overfl ødig jura, som gør det hele 
enormt tungt og besværligt. Det 
er ikke til at fi nde ud af, hvad der 
rent faktisk står, og resultatet er, 

at ansatte tror, at de er bundet til 
 jobbet i langt højere grad, end 
de er, og derfor afholder sig fra 
et søge nyt job. Det er bevidst 
 vildledning, siger han. 

Du skal som ansat kun skrive 
under ét sted, men du står på mål 
for alt i kontrakten. Derfor har Ole 
Rosschou en klar opfordring til 
medlemmerne. 

– Hvis du er det mindste i tvivl 
om din kontrakt, så skal du hen-
vende dig til os. Skriv ikke under 
på noget, du ikke forstår, ikke kan 
overskue eller ikke har tænkt dig at 
overholde. 

Som medlem af Dansk Metal 
kan du få din ansættelseskontrakt 
læst igennem inden for 24 timer. 

39

24timer@danskmetal.dk  

Er du i tvivl om din nye 
 ansættelseskontrakt? 
Så send den til 
KontraktTjek og få svar 
inden for 24 timer. 
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Det er surt at miste sit job og  
ekstra surt at miste sin indtægt. 
Hvis du bliver ledig, kan du ved at kombinere dine dag- 
penge med Alkas Lønforsikring, få en samlet udbetaling 
på op til 80 % af din nuværende løn i 12 måneder.  
Lønforsikringen er fradragsberettiget og trækkes  
automatisk fra i skat.

LÆS MERE OM ALKAS LØNFORSIKRING OG SE DIN PRIS 
PÅ ALKA.DK/LOENFORSIKRING

Brug din 
medlemsfordel

Få op til 80 % af din løn 
hvis du bliver ledig



TILSKUD TIL 
AT FOREBYGGE 
NEDSLIDNING 
OG ARBEJDS-
ULYKKER
Nu kan private virksomheder 
med op til 50 ansatte få tilskud 
til bedre arbejdsmiljø.

Private virksomheder med op 
til 50 ansatte har nu mulighed 
for at søge tilskud til projekter, 
der forebygger fysisk og psykisk 
nedslidning samt arbejdsulykker.

Det drejer sig om tilskud til:

•  Rådgivning fra autoriserede 
arbejdsmiljørådgivere

•  Sundhedsfremme via fysisk 
træning i arbejdstiden

•  Leje og afprøvning af tek-
niske hjælpemidler, som kan 
forbedre det ergonomiske 
arbejdsmiljø.

Pengene uddeles efter et først 
til mølle-princip, og virksom-
hederne vil også kunne få 
tilskud til konsulentbistand til 
at udfylde ansøg ningsskemaet 
og til at afl evere en rapport om 
projektet bagefter. 

Læs mere på danskmetal.dk/
arbejdsmiljoepulje

Kontakt 
Avidenz hvis I har 

brug for hjælp

avidenz.dk
6617 3455

info@avidenz.dk




