
FAGLÆRT  
– SELVFØLGELIG
Thisted viser vejen

TAG ANSVAR  
FOR DIN LØN
Tip til at spotte de  
mest  almindelige fejl  
på lønsedlen

Leo bliver i jobbet på trods af 
slidgigt. Cimbria Manufacturing 
har nemlig en plan for inklusion
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Jeg har en krystalkugle stående på 
mit kontor. Når jeg kigger i den, så 
har jeg indtil for nylig set ind i en 
fremtid, hvor danske industrivirk-
somheder har svært ved at skaffe 
dygtige faglærte, og antallet af 
akademikere på ledelsesgangene 
bare stiger, mens de forsøger at 
regne ud, hvorfor der mangler 
faglært arbejdskraft. På det seneste 
har krystalkuglen heldigvis ændret 
forudsigelserne. Nu ser det ud som 
om, der faktisk er en god chance 
for, at vi i fremtiden får flere unge 
mennesker til at vælge en erhvervs-
uddannelse efter folkeskolen.

Det er fuldstændig afgørende for 
Produktionsdanmarks fremtid, at vi 
har hænder nok til en dansk indu-
stri i vækst. Ingen har som Metal 
været forrest i kampen for at styrke 
erhvervsuddannelserne. Derfor 
var det også en meget velkommen 
anerkendelse af faglærtes betydning 

VEJEN ER BANET FOR 
FLERE FAGLÆRTE

for Danmark, da regeringen i sep-
tember præsenterede et erhvervsud-
dannelsesudspil. Det kommer med 
gode forslag til, hvordan vi bygger 
bedre bro mellem folkeskolen og 
erhvervsuddannelserne.

Folkeskolen skal fremover nære 
elevernes håndværkerdrømme, 
lærere fra erhvervsuddannelserne 
skal undervise i folkeskolen, og 
vejledere skal klædes bedre på til 
at guide de unge mennesker i ret-
ning af de faglige uddannelser. Alle 
initiativerne er nogle, vi i Metal har 
slået på tromme for i årevis.

Med det nye udspil fra regeringen 
er der lagt op til en helt ny måde 
at integrere informationsarbejdet i 
folkeskolen, og jeg tror, initiativerne 
vil have en klar effekt, hvis de bliver 
gennemført, som der er lagt op til i 
udspillet. Det er meget positivt.

Men arbejdet slutter ikke her. 
Nu skal politikerne holdes i 
ørerne, så vi sikrer at de flotte 
ord i udspillet bliver gjort til 
virkelighed. Vi får også brug for 
jer alle sammen ude i landet til 
at istemme koret, så vi får endnu 
flere af vores unge mennesker 
ind på den faglærte vej. 
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Elevatormontør Lasse Jack 
Nielsen elsker sit arbejde.

PLADS 
TIL ALLE

LEO SØGAARD, 57, 
er smed på 33. 
år i Cimbria 
Manufacturing,  
der holder på  
ham via et flexjob. 
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Vinteren udfordrer 
sikkerhed og sundhed 
på arbejdspladsen. 

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

danskmetal.dk/medlem

AUJASWI, 25 ÅR
Drømmer om at arbejde 
med robotter, der hjælper  
mennesker.
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–  ET PITSTOP ER SOM 
EN PERFEKTIONERET 
DANS, HVOR HVERT 
SKRIDT OG HVER 
BEVÆGELSE ER  
INDØVET NED TIL 
MINDSTE DETALJE.
Emilie Rath, mekaniker.



    PODCAST

Techtopia 73:
3D print forandrer dansk industri. Hør om 
to meget forskellige 3D-print-pionerer.
Find den, hvor du hører podcast.

 SET PÅ FACEBOOK

Dansk Metal: Må din chef have en 
holdning til din sundhed eller 
hvor meget du ryger og vejer? 
Ca. 4 ud af 10 danskere mener, 
at chefen godt må involvere sig 
i medarbejdernes privatliv.

Sanne Harpsøe Larsen: Hvis man 
ryger ekstremt meget eller er  
så overvægtig, at arbejdet  
bliver en udfordring, er det ok.  
Hvis altså chefen selv kan 
foregå med et godt eksempel.

TAL

danskmetal.dk/onlinekurser

Metal Onlinekurser er gratis.  

OMTALE

– NU SKAL 
POLITIKERNE 
HOLDES I 
ØRERNE,  
SÅ VI  SIKRER, 
AT DE  
FLOTTE  
ORD I   
UDSPILLET  
 BLIVER  
GJORT TIL  
VIRKELIG- 
HED. 
Forbundsformand Claus Jensen  
i kølvandet på regeringens erhvervsskoleudspil  
’Fra Folkeskole til faglært’.

 

 DANSK IT 

Godt nyt  
til dig, der  

vil være  
ajour med  

ny viden på  
it-området

Bliv gratis 
medlem af 
DANSK IT.  
Få adgang til bla. 

kurser og events 

og tilbud.

var det antal medaljer, 
Danmark fik med 
hjem fra EuroSkills 
2018 i september 
i Ungarn. Det blev 
til tre sølvmedaljer, 
en bronzemedalje 
og to ’Medallion for 
Excellence’. Danmark 
stillede op i 10 fag.

For Cimbria handler det om at inklu-
dere al den ordentlige arbejdskraft, 
der byder sig. Som mange andre virk-
somheder rundt om i landet, oplever 
Thisted-virksomheden større pro-
duktionsbehov og mangel på faglærte 
hænder. I stedet for at sende en af deres 
produktioner til udlandet, har de med 
stor succes oprettet Afdeling 30 for 
fleksjobbere og virksomhedspraktikan-
ter med et fysisk eller psykisk handicap.

– Det er betydeligt nemmere for os 
at opfylde de ansattes ønsker om fx 
nedsat tid, når de er tilknyttet Afdeling 

30. Det ville være sværere at honorere 
på hovedfabrikken, når vi kører fuld 
produktion, hvor pladserne skal udnyt-
tes 24/7, siger fællestillidsrepræsentant 
Kjeld Borggaard.

Ordningen er med til at skabe glade 
og hårdtarbejdende ansatte, der kom-
bineret med højteknologi er med til at 
gøre produktionen til en god forret-
ning. 

Læs om Thisted-virksomhedens 
arbejde med inklusion og mød Leo og 
Claus, der har fået mulighed for at blive 
på arbejdsmarkedet.

Inklusion – en god forretning
Cimbria Manufacturings Afdeling 30 er for folk 
med fysiske eller psykiske skavanker. Det er en stor 
succes. Både for mennesker og bundlinje.

TEMA /  INKLUSION / LÆS MERE SIDE 06-11 

Ib Overgaard, 
afdelingsleder 
for Afdeling 30

Kjeld Borg gaard, 
fællestillids
repræsentant

Henrik Frost 
Hansen, tillids
repræsentant

Jens Holm, 
 produktionschef 
hos Cimbria

Find den, 
hvor du hører 
podcast.

Meld dig ind via Dansk Metal 

danskmetal.dk/it
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MEST 
ANVENDTE 
TEKNOLOGIER 
I INDUSTRI 
4.0 

1. Automation 
2. Cloud 
 computing 
3. Intelligent 
 software
4. Avancerede 
 visualiserings- 
 værktøjer
5. 3D-scanning
 Kilde: Teknisk 
 Landsforbund 

ARBEJDSMILJØ

Forstå fare- 
mærkning  
og MAL-koden

HAR DU SET

Danskere er verdens 
bedste til robotteknologi 
11 robotforskere fra Syddansk Universitet kan nu kalde 
sig verdens bedste i industrirobotter efter de vandt til 
World Robot Challenge i Japan. Robotforskerne har 
skabt deres bud på fremtidens robotcelle til produktion.

– Det er rimeligt at sige, at vi er verdens bedste til 
at løse industriens udfordringer med at automatisere 
komplekse opgaver som at samle emner, der ligger i 
en kasse, siger professor Henrik Gordon Petersen fra 
SDU Robotics. 

Den åbne robotarbejdscelle består af to industri-
robotter, som arbejder over for hinanden. Mellem dem 
er et arbejdsbord, som er overvåget af kameraer. 

dørens beskrivelse af produktet. En god start er 
at orientere sig i punkt 8, der beskriver, hvilke 
værnemidler, der skal bruges. På kodenumme-
rerede produkter er det MAL-koden, du skal lede 
efter. Koden kan være oplyst på produktets eti-
ket, men er også altid angivet i sikkerhedsdata-
bladets punkt 15. MAL-koden oplyser produktets 
farlighed. Tallet før stregen beskriver risikoen 
ved indånding, og tallet efter stregen beskriver 
risikoen ved hudkontakt. Jo højere tal, jo større 
risiko. Højeste tal for indånding er 5- og højeste 
tal for hudkontakt er -6. 

Arbejdspladsbrugsanvisningen udarbejder  
I på jeres arbejdsplads, så den passer til jeres 
arbejde. I den skal det beskrives, hvordan I har 
aftalt at håndtere produktet – fx hvor man  
finder værnemidler, og hvor og hvordan pro-
duktet må bruges.

SENIORFRIDAGE

36 procent af tillidsrepræ-
sentanterne siger, at der er 
ældre medarbejdere på deres 
virksomhed, som har gjort 
brug af seniorfridage (TR-
undersøgelsen, maj 2018). 
Det er godt – men det er en 
mulighed, som mange flere 
kan gøre brug af. 

Hvis du er ansat på Indu-
striens Overenskomst kan 
du fem år før din folkepensi-
onsalder aftale, at du arbejder 
færre timer om ugen eller 
holder hele fridage. Senior-
ordningen giver dig ret til at 
holde i alt 32 seniordage om 

året ud over ferie og feriefri-
dage. Pengene til seniorda-
gene hentes enten helt eller 
delvist fra din fritvalgsløn-
konto og dit pensionbidrag. 
Fritvalgslønkontoen er hævet 
fra to til fire procent i over-
enskomstperioden og rækker 
i 2019 til otte seniorfridage. 

Husk: Du skal give din 
arbejdsgiver skriftlig besked 
senest den 1. april 2019, hvis 
du vil holde seniorfridage i 
det kommende år. 

Kontakt gerne din lokale 
Metalafdeling, hvis du har 
spørgsmål.

X
m

lx xm
lx xp

x x lxm
xp

x m
x

BRUG DIN RET TIL  
SENIORFRIDAGE

Hvis et produkt er faremærket  
med røde symboler eller  
MAL kode, skal I have adgang  
til både sikkerhedsdatablad  
og arbejdspladsbrugsanvisning. 

Sikkerhedsdatabladet er leveran-

NY FERIELOV 

Den 1. september 
2020 træder den 
nye ferielov i kraft. 
Som i dag optjener 
du også fremover 
2,08 dages betalt 
ferie om måneden. 
Optjeningsåret 
rykkes, så du 
optjener ferie fra 
d. 1. september til 
d. 31. august. Den 
mest markante 
nyskabelse i den 
nye ferielov er, at 
du fremover kan 
afholde ferie sam-
tidig med, at du 
optjener den.
  Læs mere om 
den nye ferielov:  
danskmetal.dk/
ferie
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Sådan får I sårbare 
kolleger tilbage i job.

NU HAR JEG UDSIGT TIL EN 
FREMTID, HVOR JEG IKKE  
SIDDER HJEMME OG ER ET 
STORT SPØRGSMÅLSTEGN.
Claus Lindhardt, 25 år, værktøjsmager

T E K S T  C H R I S T O F F E R  R I C H A R D  M Ø L L E R  F O T O  S I M O N  F A L S
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DET ER MIT LIV. OG  DET BETYDER 
ALT FOR MIG, AT JEG IKKE BARE 
SKAL SIDDE DERHJEMME.
Leo Søgaard, 57,  
33 år i Cimbria Manufacturing. Nu i fleksjob på nedsat tid.

 
TIL FORSKEL

P
L

A
D

S

F
– FOR AT BEHANDLE ALLE LIGE 
ER VI NØDT TIL SOM SAMFUND 

AT TAGE AFSÆT I DE FORSKELLE, 
DER ER I ARBEJDSLIVET OG 

I DEN MÅDE, ALDRING SLÅR 
IGENNEM PÅ INDIVIDUELT. VI 
SKAL LAVE EN ORDNING FOR 

LØNMODTAGERE, DER ER FOR 
PSYKISK ELLER FYSISK SVAGE 

TIL AT ARBEJDE, MEN FOR 
RASKE TIL FØRTIDSPENSION. 

Torben Poulsen,  
hovedkasserer, Dansk Metal.

Tænketank skal sikre en værdig tilbagetrækning
Regeringen og Dansk Folkeparti har nedsat en tænketank, der skal forbedre 
 mulighederne for et længere og bedre seniorarbejdsliv, hvor flere udskyder pensionen 
og bliver på arbejdsmarkedet. 

Torben Poulsen, hovedkasserer i Dansk Metal, er medlem af tænketanken. Sammen 
med Dansk Metal arbejder han for at sikre en værdig tilbagetrækning for medlemmer, 
der på grund af et fysisk eller psykisk handicap ikke kan arbejde indtil pensionsalderen.  
I dag er pensionsalderen ens for alle.

M
an kan ikke nødvendig-
vis se det. Afdeling 30 på 
Cimbria Manufacturings 
hovedsæde i Thisted ligner 

enhver anden produktionshal. I 
hvad der tidligere var et skibsværft, 
er de ansatte travlt optaget af at 
lave bl.a. kæder og trælister, som 
bruges i virksomhedens andre 
maskiner. Der er en lille, men ikke 
nødvendigvis synlig forskel på de 
25 ansatte her, i forhold til virksom-
hedens andre 900 medarbejdere.

Medarbejderne i afdeling 30 er 
nemlig alle ansat på forskellige 
ordninger, der tager hensyn til  
nedsat funktions- eller arbejds-
evne. 10 er ansat i fleksjob, mellem 
20 og 32 timer om ugen. 10 er 
ansat gennem Thisted Kommune 
i arbejdsprøvning eller i virk-

somhedspraktik. 
Resten er folk, der 
gennem mange 
år har arbejdet for 
Cimbrias hoved-
fabrik, men nu er 
nedslidte. Eller har 
nået en alder, hvor 
de har brug for at 
gå ned i tid.

Plads til forskel
I Afdeling 30 
er der plads til 
medarbejdernes 
forskelligheder. 
Der er bl.a. større 
mulighed for at kunne veksle mel-
lem stående og siddende arbejde i 
afdelingen. 

Nogle ansatte kan kun arbejde 
med én bestemt ting, fordi en 
psykisk eller fysisk arbejdsskade 
forhindrer dem i andet. 

Og de ansatte, som er i virk-
somhedspraktik, har afdelingsleder 
Ib Overgaard samtale med hver 14. 
dag sammen med én fra Thisted 
Kommune. Ud over at skulle lede 
arbejdet som værkfører, skal han 
også kunne håndtere de ansattes 
forskellige behov.

– Jeg skal kunne møde de 
ansatte, hvor de er, og forstå deres 
problemer. Det er vigtigt, at man 
som arbejdsgiver kan sætte tid af 
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I en tid med øget 
produktionsbehov 

og efterspørgsel på 
arbejds kraft, er det 

oplagt at bruge alle 
hænder. Cimbria 

Manufacturing har 
fundet en model, der 

får begejstrede ansatte 
til at skrive sig på 

venteliste. Samtidig er 
det en god forretning.
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til det og rumme det, siger afde-
lingsleder Ib Overgaard.

Luft og pauser
Selve produktionen kører som 
andre, hvor emner skal laves og 
være færdige til tiden. Men hvor 
hovedfabrikken har et mere svin-
gende arbejdspres med ekstra travl-
hed i højsæsoner, har Afdeling 30 
et mere jævnt produktionstempo 
året rundt, hvor produktionsem-
nerne ikke varierer så meget. Det 
giver plads til udsving hos medar-
bejderne. Så selvom der generelt 
er større fravær end i andre afde-
linger, er der også langt mere luft 
til det. 

– Det er betydeligt nemmere for 
os at opfylde de ansattes ønsker 
om fx nedsat tid, når de er tilknyt-
tet Afdeling 30. Det ville være 
sværere at honorere på hoved-
fabrikken, når vi kører en fuld 
produktion, hvor pladserne skal 
udnyttes 24/7, siger fællestillidsre-
præsentant Kjeld Borggaard.

Vi skylder 
For Jens Holm, produktionschef, 
handler ordningen først og frem-
mest om at tage et socialt ansvar 
for egne ansatte. 

– Flere af medarbejderne i 
Afdeling 30 har tjent Cimbria 
Manufacturing i mange år. Der-
for skylder vi at kunne give dem 
et tilbud. Vi vil gerne være med 
til at tage et socialt ansvar og har 
stor forståelse for, at man kan 
blive ramt af sygdom, siger Jens 
Holm.

En af dem, der har glæde af 
ordningen, er Leo Søgaard på 57 
år. Han er uddannet smed og har 
været ansat i 33 år. 

I 2010 sagde hans knæ stop, og 
han måtte igennem en operation. 
Året efter fik han bevilliget et fleks-
job og arbejder i dag 20 timer om 
ugen i Afdeling 30.

Det er mit liv
– Først var jeg ikke glad ved tan-
ken om at skulle være i en ander-
ledes afdeling. Men det har vist sig 

at være helt fantastisk. Det er et 
positivt sted at være, hvor alle er 
glade for at have fået muligheden 
for kunne holde fast i et job. Det 
betyder også, at arbejdsindsatsen 
er høj herude, siger Leo Søgaard.

Hans arbejde i afdelingen er 
ikke så udfordrende, som da han 
arbejdede som smed. I Afdeling 
30 står han for lageret, hvor han 
modtager, registrerer og sender 
varer ud. Men det betyder alt for 
Leo at kunne fastholde et arbejde.

– Det er mit liv. Hvad skulle 
jeg ellers gøre? Så skulle jeg 
finde noget andet, og hvor finder 
man det henne? Det betyder alt 
for mig, at jeg ikke skal sidde 
hjemme, siger Leo Søgaard.

I afdelingen oplever han, at 
lederne tager særlige hensyn til 
hans skavanker.

– Jeg har ingen tunge løft og 
undgår også at stå foroverbøjet. Og 
vi passer på hinanden, fordi vi ved, 
vi kan have det dårligt af forskel-
lige grunde. Så jeg tænker mere 
over, hvordan jeg går til folk her, 
end jeg gjorde i smedeafdelingen, 
siger Leo Søgaard.

Sådan bliver man stolt
Historien om Afdeling 30 begyn-
der, da Thisted Kommune i juli 
2016 valgte at lukke produktions-
virksomheden CAB, Center for 
Afklaring af Beskæftigelse. Her var 
folk i arbejdsprøvning og virksom-
hedspraktik. 

Cimbria Manufacturing, der 
producerer maskiner til brug ved 
håndtering af korn til foderstoffer, 
var og er dybt afhængige af de 
kæder, træstumper og trælister, 
som blev produceret fra CAB. Luk-
ningen var altså et seriøst problem, 
virksomheden skulle tage stilling 
til. Fx om de skulle få kæderne 
lavet i udlandet, eller om de selv 
skulle overtage produktionen.

Det stod hurtigt klart, at det 
skulle blive det sidste. De overtog 
samtidig 10 fleksjobbere fra centret 
som de ansatte. 

– Det var en kæmpe oplevelse 
at se glæden hos fleksjobberne 

JEG SKAL MØDE 
MEDARBEJDERNE, 
HVOR DE ER  OG 
FORSTÅ DERES 
PROBLEMER. DET 
ER VIGTIGT SOM 
ARBEJDSGIVER AT 
SÆTTE TID AF. 
Ib Overgaard, afdelingsleder

08 indsigt / inklusion 

metal /  industr i  /  december 2018



RÅD FRA  CIMBRIA 
Sådan inkluderer du kolleger med 
handicap på arbejdspladsen

1  Sørg for at produktionen er 
gearet til, at folk ikke arbejder 
på fuldtid.

2  Vær rummelig over for dine 
ansatte. Sørg for at tage højde 
for deres særlige behov. Til 
gengæld får du dedikerede og 
hårdtarbejdende ansatte, der 
er taknemmelige for at kunne 
fastholde et  arbejde.

3  Ved at tage folk ind i fx virk-
somhedspraktik, kan du være 
med til at investere i men-
nesker, som kan på den lange 
bane kan udvikle sig til god og 
brugbar arbejdskraft til glæde 
for virksomheden.

09
amr.dk/inklusion 

20 anbefalinger til inklusion 
på arbejdspladsen.
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... FLERE FLEKSJOBBERE KOM 
DIREKTE IND UNDER LOKALE 
OVERENSKOMSTAFTALER OG FIK 
EN LØNSTIGNING.
Kjeld Borggaard, fællestillidsrepræsentant.

RÅD FRA DANSK METAL
Sådan bliver I bedre til at inkludere 
og fastholde kolleger med handicap

1  Ryd ud i fordommene. 
Erfaring viser, at har man først 
ansat en kollega med handicap, 
afliver det mange  fordomme.

2  Opsøg viden om regler for 
støtte- og kompensations-
muligheder.

3  Skab værdier og normer på 
arbejdspladsen, der opfordrer 
ledelse og medarbejdere til at 
være inkluderende. Gør noget 
aktivt for at lukke nye ind i 
arbejds fællesskabet og det 
sociale fællesskab.

Kilde: Anne-Lise Nygaard, ligestillingskonsulent 
i Dansk Metal 
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– Der gik over et halvt år efter 
min operation, hvor jeg slet ikke 
arbejdede. Hverdag og weekend 
flød sammen. Så det at blive ansat 
i afdelingen, gav mig troen på, at 
jeg igen kan få et almindeligt liv, 
hvor jeg kan arbejde inden for 
mit fag. Nu har jeg udsigt til en 
fremtid, hvor jeg ikke bare sidder 
derhjemme og er et stort spørgs-
målstegn, siger Claus Lindhardt.

I dag er han oppe på 29 timer 
og for et halvt år siden rykkede 
han til Afdeling 12. På afdelingen 
arbejder han blandt almindelige 
ansatte, og det fungerer gnid-
ningsfrit.

– Jeg må ikke løfte eller flytte 
tunge ting. Men mine kollegaer 
har altid lyst til at hjælpe og er 
meget omsorgsfulde. Og alle er 
indstillet på at give mig en chance 
for at kunne gøre tingene i mit 
eget tempo, siger Claus Lindhardt.

Folk står på venteliste
For produktionschef Jens Holm er 
Claus Lindhardts historie et godt 
eksempel på, hvordan ordningen 
også er med til at opdyrke god og 
brugbar arbejdskraft, som virk-
somheden skriger efter.

– Der er et håb for, at vi kan 
få glæde af nogle af de ansatte 
i fx virksomhedspraktik på den 
lange bane. Og vi kan bruge al 
kvalificeret arbejdskraft, siger 
Jens Holm.

Ud over at Cimbria Manufactu-
ring får dækket et behov for mere 
arbejdskraft, tyder noget også på, 
at ordningen har ramt et behov 
blandt de ansatte. 

– Der er flere ældre medarbej-
dere, som efterspørger en dag at 
kunne blive en del af ordningen i 
Afdeling 30. Så vi har faktisk været 
nødt til at oprette en venteliste, 
siger afdelingsleder Ib Overgaard. 

der fik firmalogo på, fordi de 
nu pludselig var tilknyttet 
virksomheden. Og det gav dem 
et kæmpe løft. Flere af fleksjob-
berne kom direkte ind under 
lokale overenskomstaftaler og 
fik en lønstigning, siger fæl-
lestillidsrepræsentant Kjeld 
Borggaard.

En god forretning
Overtagelsen af produktions-
enheden har vist sig at være en 
god forretning. Afdeling 30 giver 
nemlig overskud. 

En del af succesen er det 
teknologiske fremskridt, for nye 
højteknologiske maskiner er med 
til at gøre produktionen mere 
effektiv, end da Thisted Kom-
mune havde værkstedet.

I dag kører maskinerne hele 
døgnet, og den enkelte ansatte 
kan holde styr på flere maskiner 
ad gangen. Det gør, at produk-
tionen kan konkurrere med 
priserne på arbejdet, hvis det var 
lavet i fx Kina. 

Troen på et almindeligt liv
Udover at ordningen fastholder 
folk i arbejde, er det også et tiltag, 
der kan være med til at udvikle 
ny arbejdskraft. 

Det er 25-årige Claus Lind-
hardt et eksempel på. Han er 
uddannet værktøjsmager og 
havde fuldtidsarbejde, indtil han 
i december 2016 blev lagt ned 
af en udvidet hovedpulsåre, der 
revnede, hvilket resulterede i en 
stor operation.

Med hjælp fra Thisted Kom-
mune kom Claus til afdeling 
30 i virksomhedspraktik med 
dagpenge i oktober 2017. I et 
lille værksted i afdelingen arbej-
dede han tre timer ad gangen 
tre gange om ugen med at bore 
emner. 

DANSK METAL  
KLÆDER TILLIDSVALGTE  
PÅ TIL INKLUSION
Dansk Metal er gennem FIU-
Ligestilling og Det Centrale Han-
dicapråd i gang med at udviklet et 
undervisningsforløb om inklusion af 
handicappede. Forløbet henvender 
sig til TR og AMR. 

I Januar 2019 kommer en folder 
med 10 gode råd til at modtage 
og fastholde en kollega med et 
handicap.

Leo Søgaard, smed.
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Hvad bestod din svendeprøve af?
Først drejer og fræser vi to emner, som skal 

passe fuldstændig med målene på tegningerne. Vi 
snakker inden for 2hundredele af en millimeter. 
Sidste del af svendeprøven var et fælles projekt. Her 
lavede min gruppe en skruekompressor, der laver 
atmosfærisk luft om til trykluft.

Jeg lavede blandt andet de to rotorer, som kører 
inden i hinanden i kompressoren og tvinger luft ind 
fra ydersiden af skruerne. Den luft, der presses ud 
som trykluft. Det var virkelig udfordrende at lave, fordi 
det var en 5-akset bearbejdning. Normalt arbejder 
man kun med tre akser i et xzy-koordinatsystem. Men 
jeg brugte en maskine, som også havde en vippe- og 
en drejeakse. 

På den måde kan man bearbejde emner med 
langt mere kompleks geometri.

Skråtskårne tandhjul 
med dobbelt udveksling
Skruekompressoren 
indeholder en gearkasse 
med fire tandhjul med 
skråtskårne tænder. 

Tilsammen laver de en 
dobbeltudveksling, som 
får skruerne i kompres-
soren til at dreje rundt. 

Udvekslingen mellem 
tandhjulene er 1 til 2,8. 
1.000 omdrejninger på 
håndsvinget bliver altså 
til 2.800 omdrejninger 
for skruerne.

SKRUEKOMPRESSOR IMPONERER
Rotorerne blev lavet i 5-akset Mori Seiki fræser.  
Det havde skuemestrene ikke set før til en svendeprøve. 

RASMUS KOCH 
KRISTENSEN,  

23 ÅR

Svendeprøve
Juni 2018

Uddannelse
Industritekniker / 

maskin

Læreplads
Rynkeby 

 Maskinfabrik A/S  
i Rynkeby

Hvordan er det færdige resultat?
Når man samler mange forskellige komponen-

ter til en skruekompressor, skal det hele slutte tæt, 
ellers fiser luften ud. Samtidig skal alle dele kunne 
dreje rundt uden at gnide op ad hinanden. Så det var 
en fantastisk følelse at se kompressoren virke over 
al forventning. Skuemestrene var imponerede over, 
at skruerne var lavet 5-akset, og sagde, at de aldrig 
havde set noget lignende til en svendeprøve. Nu er 
kompressoren udstillet i en glasmontre på skolen.

Hvad er dine fremtidsplaner?
Jeg har altid drømt om at blive ingeniør og er 

lige startet på uddannelsen som maskiningeniør. Men, 
jeg er glad for først at have fået erfaring som maskinar-
bejder. Det er vigtigt, at have en praktisk indsigt i, hvad 
der foregår på gulvet i produktionsvirksomheden. 

T E K S T  C H R I S T O F F E R  R I C H A R D  M Ø L L E R  F O T O  S I M O N  F A L S
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Skråtskårne tandhjul 
med dobbelt udveksling.
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BLIV VINTERKLAR 

Det rigtige arbejdstøj. Hvis du arbejder  
udenfor eller i en bygning, hvor der ikke  
kan opvar mes til en passende temperatur,  
er det din arbejds givers ansvar at  
uddele varmt arbejdstøj.

Facadeåbninger. 
Skal lukkes med  
plastik, som kan 
modstå vindpres.

Kulde.Træk. Glatte veje. Når vinteren  
sætter ind, kan sikkerhed og  
sundhed på arbejdspladsen  
blive udfordret, hvis man  
arbejder udendørs eller  
inde i et råhus. 

Lave temperaturer.   
Hvis der er for koldt, kan  
kroppen blive afkølet, og du  
har større risiko for at blive  
forkølet eller blive ramt af  
stivhed i dine led og muskler.

14
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Ordentlig belysning. Arbejdsbe-
lysningen skal mini mum være  
50 lux, mens belysningen  
på adgangs- og trans - 
portveje skal være  
mindst 25 lux.

Snerydning, grusning og afisning.  
Gode færdselsarealer minimerer risikoen for  
ulykker. Glatføre kan gøre det usikkert og uforsvarligt  
at færdes på byggepladsen. Derfor skal arbejdssteder  
og færdselsarealer ryddes for sne, afises og gruses.  
Der skal være en snerydningsplan, så den enkelte  
entreprenør ved, hvilke områder han er ansvarlig for.

Læskærmning og overdækning.  Ansatte skal skærmes  
af for kulde og blæst. Arbejdssteder skal inddækkes, fx  
ved hjælp af små læskærme som telte eller presenninger.

Varm arbejds
stedet op.  
Arbejdstempe-
raturen skal være 
til at arbejde i. En 
rumtemperatur 
på omkring 10˚C 
vil ofte være pas-
sende ved aktivt 
fysisk arbejde. Har 
du stillestående 
finmotorisk arbejde, 
er en temperatur 
omkring 15 grader 
passende.

danskmetal.dk/arbejdsmiljoe

Find regler, nyheder, pjecer og 
kurser om godt arbejdsmiljø.

Jo mere det blæser, jo koldere føles det!

HUSK

Kilde: Branchevejledning om vinterforanstaltninger,  
Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg.

Koldere end termometeret siger.  
Jo mere det blæser, jo koldere  
føles det. Chillfaktoren gør, at hvis 
temperaturen fx er 10°C, og vind-
hastigheden er 14 m/s, føler  
kroppen det som -2°C.
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Når vinteren sætter ind, er arbejdspladsen  
ikke altid klar til omskiftelige vejrforhold.  
Det er vigtigt at sørge for at I er klar til kulde og træk.

VÆR BEREDT 
PÅ KULDE  
OG SNE 

Forholdene på et udendørs eller midlertidigt 
arbejdssted kan ændre sig pludseligt i takt 
med vejret. Derfor skal der være en plan 
klar for, hvordan man fx rydder sne og 
dækker af for blæst. 

Alexander Baadh, medlem af Dansk 
Metal Hovedstadens Miljø- og Arbejdsmar-
kedsudvalg, oplever, at virksomhederne 
ikke altid lever op til vinterforanstaltnin-

gerne. 
Han mener derfor, at man som ansat 

kan være med til at skabe en dialog på sin 
arbejdsplads om, hvordan man bedst fore-
bygger sygdom og ulykker om vinteren.

Hvem har ansvaret for at overholde 
vinterforanstaltningerne?
– Det er bygherrerne, byggeledelsen og 
entreprenørerne, der har ansvaret for, at 
vinterforanstaltningerne bliver overholdt. 
Det er deres ansvar at tage højde for, hvor-
dan vejret bliver, og igangsætte foranstalt-
ninger. Ved man, at et byggeri skal foregå 
i vintermånederne, skal de fx være klar på, 
hvordan der etableres en ordentlig varme-
forsyning, siger Alexander Baadh.

Hvorfor er det vigtigt at overholde 
foranstaltningerne?
– Det handler om sikkerhed og sundhed. 
Er arbejdsvejene glatte på grund af sne, is 
eller regn, kan ansatte risikere at falde. Og er 
der kulde eller træk på en arbejdsplads, kan 
man blive stiv i hele kroppen. Hvis der bliver 
sørget for de rette foranstaltninger, kan man 
minimere de ansattes sygefraværsdage og 
spilddage som følge af vejret.

Hvad kan man som ansat gøre?
– Er du arbejdstager og konstaterer, at det 
fx er for koldt, der hvor du arbejder, skal du 
tage en snak med din arbejdsmiljørepræ-
sentant eller arbejdsgiver. Jeg anbefaler, at 
man starter med at se, om man kan finde en 
løsning gennem dialog mellem de ansatte 
og arbejdsgiveren. Er der stadig tvivl, kan 
man altid ringe til Arbejdstilsynet og spørge, 
hvordan reglerne skal tolkes, siger Alexan-
der Baadh. 

metal /  industr i  /  december 2018
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arbejdsmiljoviden.dk

Find gode råd til at komme 
 igennem en forandringsproces.

arbejdsmiljoviden.dk

Gode råd om dit arbejdsmiljø.

Bygherrens ansvar
Bygherren skal lave en plan for  
sikkerhed og sundhed. I den skal 
han beskrive, hvem der konkret har 
ansvaret for bl.a. snerydning, grusning 
og saltning i fællesområder og for 
vinterinddækning og opvarmning af 
bygningen. De enkelte entreprenører 
har ansvaret for deres eget arbejds-
område.

Ansattes ansvar
Ansatte skal følge arbejdsgiverens 
instruktioner og bruge de hjælpe- og 
værnemidler, arbejds giveren stiller til 
rådighed. Ikke mindst skal de ansatte 
gøre arbejdslederen eller arbejdsgive-
ren opmærksom på, hvis vinterforan-
staltningerne ikke  bliver overholdt.

Kilde: Branchevejledning om vinterforanstaltninger,  
Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg.

 

Ansvar

Vinterforanstaltninger
Fra 1. oktober til 31. marts 

stiller Arbejdstilsynet krav til særlige foranstaltninger, 
så byggeri i vinterperioden kan gennemføres på en 
sikker og sundhedsmæssigt forsvarlig måde. 

Reglerne er relevante for alle, der arbejder udendørs 
eller på midlertidige arbejdssteder.
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Karl Stougaard Bak er eksemplet på, at et 
opdateret cv kan bane vejen til et nyt job.

KARL FIK ET  
BEDRE CV  
OG NYT JOB

18 karriere / cv
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danskmetal.dk/jobservice

Se og søg ledige job og vedligehold dit  cv.

E
t godt cv kan gøre en forskel. 
Det opdagede Karl Stougaard 
Bak, da han blev tilbudt hjælp 
til sit cv af jobkonsulent i 
Metal A-kasse Tinne Otkjær.

– I det cv, jeg havde før, havde 
jeg bare listet alle mine tidligere 
jobs. Men nu har jeg lært, at man 
også skal huske at skrive, hvilke 
arbejdsopgaver, man har haft. 
Tinne var positiv og god til at 
motivere mig.

Det fortæller Karl Stougaard Bak, 
som gennem lang tid havde været 
på jobjagt. Hans erfaringer og fag-
lige kvalifikationer var de samme 
som før, men der var en forskel: 
Han lærte at sætte ord på sine 
kompetencer. Det førte til samtale 
og job i første forsøg.

Skiller sig ud
I sit nye cv præsenterer Karl Stou-
gaard Bak sig selv med billede, 
en kort profiltekst og et resume 

af sine kompetencer, tidligere 
arbejdsområder, kurser og certifi-
kater. 

– Jeg så et interessant job gen-
nem vikarbureauet MatchMind og 
sendte dem mit nye cv. En halv 
time efter blev jeg kaldt til samtale. 
Jeg fik meget ros for mit cv af 
MatchMind. De sagde, at det var 
flot sat op, og at jeg kunne være et 
godt match til stillingen. 

Det fik de ret i. Efter samtalen 
hos MatchMind var Karl Stougaard 
Bak til jobsamtale hos DanVægt, 
der producerer vægte og vejesy-
stemer til industri, landbrug og 
transport. De var også imponerede 
over cv’et, og allerede to dage efter 
stemplede han ind til sin første 
arbejdsdag. 

– Det er et vikariat, men mulig-
heden for fastansættelse er blevet 
luftet. Der er rigeligt at lave, og det 
er meget spændende arbejde. 

danskmetal.dk/lyncv 

Fra job til job med Lyn-cv.

Uanset om du er 
senior, nyudlært, 
søger job i en 
overfyldt branche 
eller har gået ledig 
i lang tid, så er et 
godt og opdateret 
cv afgørende for 
at komme videre. 

Ledig? 
Brug Metal 
A-kasse 
• Kontakt altid 

Metal A-kasse, 
hvis du bliver 
ledig. 

• A-kassen tilbyder 
skræddersyede 
forløb, der passer 
til din situation 
som ledig –  
uanset om du 
står med et friskt 
svendebrev i hån-
den, eller om du 
har rundet 50 år. 

Målret til  
jobbet 
Dit cv skal altid målrettes det 
job, du søger. Fremhæv de 
jobs, kurser og certificeringer, 
der er relevante for den stilling, 
du søger. Har du truckcertifikat 
og søger job på et lager, så sørg 
for, at det fremgår tydeligt. 

Du kan med fordel lave et 
brutto-cv, hvor du detaljeret 
beskriver dine opgaver, kom-
petencer og resultater fra alle 
tidligere job. Her kan du plukke 
fra, når du laver dit målrettede 
cv til konkrete stillinger. 

6 GODE RÅD TIL DIT CV 

Skriv en 
profiltekst
Hav en kort pro-
filtekst på cv’et, 
der fortæller lidt 
om dig. Fx at du er 
vant til at arbejde 
selvstændigt, at du 
er god til at lære 
fra dig, at du er 
mødestabil, at du 
brænder for faget, 
elsker at lave store 
konstruktioner 
eller sætter pris 
på et godt grin og 
godt kollegaskab. 

Det nye  
først
Skriv omvendt 
kronologisk,  
så dit seneste 
job står øverst. 
Det gælder 
også kurser og 
certificeringer. 

Korte ansæt-
telser er ofte 
også relevante 
at få med. Det 
viser, at du hol-
der dig i gang. 

Husk  
foto
Vi husker 
 ansigter bedre 
end tekst, så 
sørg for at få 
et vellignende 
 billede med. 

Skriv  
kort
Cv’et må  
max fylde  
2-3 sider. 

Eksempler på 
kompetencer
Titel og arbejdssted 
er ikke nok. Sørg for 
også at få beskrevet 
dine arbejdsopga-
ver. Stå ved det, du 
kan. Hvis du er den 
eneste, der står ved 
en bestemt maskine, 
har en sikkerheds-
uddannelse eller 
hvis du har lærlinge-
ansvar, så skriv det. 

Tinne Otkjær,  
jobkonsulent  
i Metal A-kasse.
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D
in mulighed for at styre uden 
om ledighed og dagpenge 
er større, jo hurtigere du 
kommer i gang med at rette 

fokus mod dit næste job. Med 
Metal JobStarter kan du skyde din 
jobjagt i gang med det samme. 
Her får du en plan for, hvordan 
du hurtigst muligt kan komme i 
arbejde igen. 

I Metal Aalborg er det afde-
lingskasserer Jørn Larsen, der er 
tovholder på Metal JobStarter-
samtalerne. Han rådgiver blandt 
andet opsagte medlemmer om 
muligheden for uddannelse i 
op sigelsesperioden. Det er der 
nemlig mange medlemmer, der 
har krav på. Og det er måske lige 
netop et målrettet kursus, inden 
for medlemmets fag, der gør, at 
han eller hun står forrest i køen 
til det næste job. 

Udgangspunkt i dig
– Ofte tager vi en snak om, hvad 
medlemmet godt kunne tænke sig 
fremadrettet. Vi får også afklaret, 
om han eller hun mangler nogle 
kvalifi kationer, som vil gøre det 
lettere at komme videre i nyt job. 
Ofte kan vi lave kursustilmeldin-
gen med det samme, fortæller Jørn 
Larsen fortæller. 

Jørn Larsen har også tit stil-
lingsannoncer med til samtalen, 
som han foreslår medlemmet at 
søge, hvis der er et muligt match. 
JobStarter-samtalen tager altid 
udgangspunkt i den enkeltes 
behov. 

– Derfor hjælper vi også med 
at få lave et godt cv og få oprettet 
en jobagent. Målet med Metal Job-
Starter-samtalen er, at den opsagte 
får øje for de mange muligheder, 
der faktisk er. Mange går derfra 
med fornyet håb og med tanken 
om, at det slet ikke er så galt, som 
man gik og troede, når man lige er 
blevet sagt op. 

BRUG DIN RET TIL EN METAL 

JOBSTARTER-
SAMTALE 
Det er aldrig sjovt at 
blive sagt op, men, 
det kan ske for enhver. 
Sker det for dig, er det 
vigtigt, at du kommer 
videre. Metal Jobstarter 
er et tilbud til dig, så 
du hurtigt kan komme 
videre i job. 

danskmetal.dk/
jobstarter

Dansk Metal 
tilbyder dig en 

to-timers samtale, 
hvis du er blevet 

sagt op.

Brug Metal JobStarter
Er du blevet afskediget, så book en Metal JobStarter-
samtale hurtigst muligt. Vi kan hjælpe dig med:

•  Jobsøgning med Metal JobService.

•  Målrettet jobsøgning.

•  Målrettet jobformidling.

•  Dine behov og muligheder for uddannelse.

Hold 
fri med 
løn
Er du dæk-
ket af en 
overens-
komst? 
Så kan du 
have ret til 
at holde fri 
i to timer 
med løn 
i forbin-
delse med 
din Metal 
JobStarter-
samtale.

Jobstarter-samtale
– den giver resultat
•  Siden 1. jan 2018 -31. 

okt. 2018 har cirka   

194 
medlemmer taget imod tilbud 
om en Metal Job Starter-
samtale.

•  Over 

60 
procent har fundet job 
allerede i opsigelses perioden. 

20
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SKAL  
JOBBET  
FINDE  
DIG?
Så brug Metal JobService

DANSKMETAL.DK/JOBSERVICE

851 
MEDLEMMER  

HAR FÅET JOB GENNEM  
METAL JOBSERVICE  

 I PERIODEN 1. JANUAR TIL  
31. OKTOBER 2018
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E
t virvar af farvede ledninger, 
printplader og lysende dioder 
stritter ud af et maskinskab 
og afslører, at elevatoren  

er en ældre sag. Vi er i en karry
gul opgang i Mjølnerparken 
på Ydre Nørrebro i København. 
 Elevatormontør Lasse Jack 
 Larsen har lige skiftet alarm
systemet på opgangens elevator. 
Han lyser med en lommelygte  
på et skilt på elevatorvæggen. 
1988 står der.  

– Der er sket meget på 30 år 
inden for branchen, siger Lasse 
Jack Larsen. 

Han har været i elevatorfaget 
de sidste 18 år. De sidste to år har 

han også været brancheformand 
for elevatormontørerne.

– Elevatoren er et transportmid
del, som automatisk, sikkert og 
hurtigt skal kunne transportere 
rigtigt mange mennesker hver 
eneste dag. Det fascinerer mig, at 

være med til at få det til at køre, 
siger Lasse Jack Larsen.

Flere elevatorer end 
nogensinde
Elevatorer er blevet en standard i 
mange nyere byggerier. 

DER ER 
BRUG  
FOR FLERE 
FAGLÆRTE
Selvom der er rigeligt med 
arbejde for elevator montører, 
vil der i fremtiden mangle 
kvalificerede folk. Elevatormontør 
Lasse Jack Larsen forstår det 
ikke. For han elsker sit arbejde. 
Også selvom han nogle gange 
skal ledsages af 14 betjente.

LASSE JACK 
LARSEN, 48 ÅR

Uddannelse
Automekaniker

Stilling
Elevatormontør, 

Otis

22 profilen / elevatormontør
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praktikpladsen.dk

Find din næste praktikplads 
eller lærling.

ug.dk

Find alle landets  
uddannelser.

danskmetal.dk/uddannelse

Nye kompetencer  
og muligheder.

vil mangle uddannede folk inden 
for faget. Hans eget firma mangler 
løbende 10 folk til at servicere og 
reparere. Selv mener han, at der 
ikke bliver gjort nok for at få nye 
folk ind i branchen. 

Som elevatormontør har han 

I følge Lasse Jack Larsen bliver 
der i dag bygget omkring 1.500 
elevatorer om året. Det svarer til 
niveauet, da boligboblen var på 
sit højeste. Men mens der er nok 
arbejde at tage på, fortæller bran
cheformanden, at der i fremtiden 

Elevatorregistret  
er nedlagt
Før i tiden var der et 
register, som holdt 
styr på samtlige af 
landets elevatorer. 
I dag er ejerne selv 
ansvarlige for at få 
synet elevatoren. 
Det bliver ikke altid 
overholdt. Selv blev 
Lasse Jack Larsen 
engang kaldt ud for 
at reparere en eleva-
tor på en skole, som 
Otis havde overtaget 
servicedriften af. Ele-
vatoren viste sig ikke 
at have være service-
ret i tre år.

- Så tænker jeg, at 
det måske ikke er 
så godt, at man fik 
 nedlagt elevator-
registeret, siger Lasse 
Jack Larsen.

selv fundet et arbejde, der passer 
ham rigtig godt.

– Arbejdsopgaverne skifter hele 
tiden. Nye steder. Nye elevatorer. 
Efter flere dage i træk samme sted 
med samme opgave, trænger jeg 
til nye omgivelser, siger Lasse Jack 
Larsen.

Med 14 betjente på arbejde
I dag er en regnfuld, men ellers 
rolig eftermiddag i Mjølnerparken. 
Sådan er det ikke altid. Bande
konflikter, skyderier og trusler har 
de seneste år gjort det utrygt for 
elevatormontører at rykke ud alene 
i flere områder. Det gælder blandt 
andet Mjølnerparken og Rovsings
gade på Ydre Nørrebro og Volls
mose uden for Odense, forklarer 
Lasse Jack Nielsen.

Han har selv oplevet at blive 
kaldt ud til en elevator i uorden i en 
opgang på Rovsingsgade på Ydre 
Nørrebro. Da han og kollegaen steg 
ud af bilen ved gaden, stod 14 poli
tibetjente klar til at modtage dem. 

– Det var lidt mærkeligt. Vi blev 
fulgt af politiet, mens en af de lokale 
viste os vej til elevatoren. Man 
kunne tydeligt se bandemedlemmer 
stå rundt omkring i området. Sam
tidig kunne jeg ikke lade være med 
at trække på smilebåndet. Det var 
absurd, men sikkerhed frem for alt, 
siger Lasse Jack Larsen. 

DER ER SKET MEGET 
I BRANCHEN DE  
SIDSTE 30 ÅR.  
Lasse Jack Larsen, elevtatormontør.

Lasse Jack Larsen tjekker 
forbindelserne igennem i en 
Otis-elevator fra 1988. Mens 
gamle elevatorer som denne 
typisk skal have 6-8 service-

besøg om året, skal mange af 
de nye computerstyrede kun 

tilses 2-4 gange om året.
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KONGEKLASSE  
Emilie Rath lever drøm-
men i motorsportens 
absolutte kongeklasse hos 
Force India.

Emilies drøm begyndte, da 
hun som 15-årig så et ræs 
i tv. Siden har hun arbejdet 
hårdt for at nå sine mål. 

I dag er hun Danmarks 
første kvindelige F1- 
mekaniker. Presset er 
enormt, for den mindste 
fejl kan få store konse-
kvenser. Jobbet kræver at 
hun er skarp og fokuseret 
fra morgen til sen aften, 
eller ud på natten.

- Jeg ved ærlig talt ikke, 
hvordan jeg klarer det 
pres. Når det bliver tungt 
og svært, drikker jeg en øl 
med teamet efter arbejde. 
Eller mediterer og dyrker 
yoga. Men før jeg ved af 
det, står jeg i gridden lige 
før et løb og er fyldt op 
med lykke og adrenalin, 
siger Emilie.

24
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  DANS
– Et pitstop er som en  perfektioneret dans. 
Hvert skridt og hver  bevægelse er indøvet 
ned til mindste detalje, siger Emilie Rath.  

PÅ FARTEN  
Livet som formel 1 mekaniker byder på 
en hel masse rejsedage. På 9 måneder 
rejser holdet til 21 lande.

  JETLAG
– Jeg er lige præcis der, hvor jeg vil være 
i mit liv. Jeg rejser hele verden rundt, 
og lige nu sidder jeg et eller andet sted 
i Japan. Jeg er faktisk ikke helt sikker på 
hvor, for jeg er lige kommet ind fra Rus-
land med jetlag, fortæller Emilie Rath.

øjeblikket / 
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 GUMMI
Dækkene i Formel 
1 er kun skabt til 
at holde mellem 
60 og 120 km, og 
de må max køre 
30 omgange.

 HESTE 
KRÆFTER  
Der er kun tre 
motorkonstruk-
tører i Formel 
1 (Mercedes, 
Renault og  
Ferrari). Hver 
kører må bruge 
max 3 motorer 
under de 21 
Grand Prix’er.

 STOP
En Formel 1-bil 
skal kunne 
bremse fra 300 
km/t til kom-
plet stop på fire 
sekunder.

28 øjeblikket / danmarks første kvindelige Formel 1-mekaniker
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 VEJEN 
Emilie Rath er 
udlært automeka-
niker fra Roskilde 
Tekniske Skole og 
Bilia Amager og 
senere uddannet 
autoteknolog. 
Som 23-årig rejste 
hun til England 
for at forfølge 
drømmen om 
Formel 1. Emilie 
har bl.a. arbejdet 
som mekaniker 
hos Arden Inter-
national, Manor 
Racing og Fortec 
Motorsport. I dag 
er hun ansat som 
racemekaniker 
på Racing Point 
Force India Formel 
1. Et livsmål er 
opnået, og Emilie 
lever drømmen 
i motorsportens 
absolutte konge-
klasse.
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Bilfabrikker i Danmark? Vel har  
vi så! Sådan startede artiklen,  
”Biler i Ballerup”, i Metals med-
lemsmagasin, 1962. Her beskrives 
Danmarks første kvindelige 
 go-kart kører, Fru Riffers, der 
udover racerkører også var  
tredje medlem af bestyrelsen  
for Brini Go-Kart Fabrik.  
Magasinet Metal August 1962.

– I en hverdag med fire 
børn og arbejde kan det 
være svært at holde fokus 
på andet. Så for mig var det 
bare min dag i solen. Og et 
bevis på, at hvis man gør 
sit bedste, så bliver det også 

anerkendt, siger Poul Erik 
Nielsen, der var en af de 25 
vindere. 

Han var indstillet af Tra-
dium og virksomheden Per 
B. Christensen og co. A/S 
på grund af flotte karakterer 

og hans særlige evne til at 
vise stort fagligt og person-
ligt overskud både overfor 
kunder og kolleger. 

Tillykke til Poul Erik og 
resten af vinderne.

Lærlinge – muligheder og rettigheder  
Medlemskontakt i Dansk Metal taler dagligt  
med mange medlemmer.
  – I efteråret har vi talt med rigtigt mange 
lærlinge. De har fx spørgsmål om deres 
rettigheder, når de går fra at være skoleelever 
til at blive lærlinge, og når de går fra at være 
lærlinge til udlærte.  Og så fortæller vi dem 
om arrangementer og netværksmuligheder i 
kampagnen #fremtidenerfaglært, fortæller Aase 
Nielsen, Medlemskontakt. 
  Hun opfordrer lærlinge til at bruge Dansk 
Metal, når de søger svar og rådgivning på 
 udfordringer i deres dagligdag – find dem her:
danskmetal.dk/metalungdom
danskmetal.dk/fremtidenerfaglaert

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

FRA ARKIVET DET TALER VI OM

MIN DAG I SOLEN
Igen i år blev rekordmange svende, nemlig 270,  
indstillet til Metalindustriens Lærlingepris.  
25 kunne lade sig hylde i Den Sorte Diamant. 

danskmetal.dk/metaljobservice

Skal jobbet finde dig? Brug JobService.

KONKURRENCE:

Vind et 
weekend
ophold
Ret eller tjek dine medlems-
oplysninger på danskmetal.
dk og deltag i konkurrence 
om et weekendophold for to 
personer.

Dansk Metal vil gerne infor-
mere dig om det sidste nye 
inden for dit fag og de med-
lemsfordele, du får ud af dit 
medlemskab.

Det kan vi kun, hvis vi har 
din korrekte email-adresse, 
dit mobilnummer og kender 
din stilling. Læs mere:

www.danskmetal.dk/ 
konkurrence.

!

Poul Erik Nielsen, 
Simon Palm, Dansk 
Metal og Lone 
Folmer Berthelsen, 
Dansk Industri. 

100% tid  
til  familien
Skal din sommerferie stå på 
familiehygge i skønne omgi-
velser og med all inclusive, så 
er MetalFerie måske noget for 
dig. Der er aktivitet, hygge og 
samvær for hele familien.
Danskmetal.dk/metalferie
 
Følg os
Facebook.com/metalferie
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 Følg Claus Jensen på Facebook

– JEG HAR 
NETOP AFLEVE
RET ET BREV TIL 
ALLE MEDLEM
MER AF FOLKE
TINGET, HVOR 
JEG KRAFTIGT 
OPFORDRER DEM 
TIL AT STOPPE 
BESPARELSERNE 
PÅ ERHVERVS
UDDANNELSERNE. 
DET HOLDER 
IKKE AT SPARE PÅ 
UDDANNELSER, 
VI I DEN GRAD 
HAR BRUG FOR, 
HVIS VI SKAL 
HOLDE VORES 
VELFÆRDSSAM
FUND KØRENDE I 
FREMTIDEN.  
Claus Jensen, forbundsformand, Dansk Metal .

Bliv skarp på sociale medier
Nu kan du bruge Metal Onlinekurser til at blive skarpere på  
blandt andet Facebook, LinkedIn og Instagram. Med fem nye  
gratis kurser kan du lære nyt om sociale medier både til  
hverdagsbrug, til jobsøgning og til mere professionel brug.
  Du kan bruge Metal Onlinekurser, hvor og hvornår det  
passer dig – bare du har adgang til internettet. 

Tjek kurserne ud: danskmetal.dk/onlinekurser

MIN DAG I SOLEN

danskmetal.dk/karriereplan

Kom i gang med efter- eller 
 videreuddannelse. 

danskmetal.dk/lontjek

Lad os tjekke, om du får  
rigtig løn, pension og tillæg.

Bliv gratis medlem af DANSK IT
Der er godt nyt til dig, som vil være ajour 
med den nyeste viden på it-området. 
Som medlem af Dansk Metal kan du 
få et gratis medlemsskab af DANSK IT,  
Danmarks største faglige netværk for  it-
professionelle. Du sparer 1.585 kr. årligt. 

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

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

arrangementer og tilbud.

Det gratis medlemskab er målrettet dig, der arbejder med it og er 
uddannet inden for it. Eller dig, der interesserer dig for it og emner 
som it-sikkerhed og big data og IoT. 

Dansk Metals aftale med DANSK IT løber i to år. Herefter bliver 
den evalueret for at se, om samarbejdet skal fortsætte.

Få gratis medlemskab af DANSK IT – meld dig ind via Dansk Metal: 
danskmetal.dk/it.
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FRA FOLKESKOLE 
TIL FAGLÆRT
Thisted-modellen realiserer 
regeringens planer. 29 procent 
af en ungdoms årgang vælger 
en erhvervs  uddannelse  
efter folkeskolen – mod knap 
19 procent på landsplan.

Folkeskoleelever skal have at vide, at det er okay 
at tage en erhvervsuddannelse. 

Vejlederne i folkeskolen skal blive meget bedre 
til at fortælle de unge om alternativerne til at 
vælge gymnasiet. 

Der skal skabes endnu mere attraktive ung-
domsmiljøer på de faglige uddannelser.

Sådan lyder nogle af ambitionerne i udspil-
let ’Fra folkeskole til faglært’, som regeringen 
præsenterede i september som svar på, at der om 
blot syv år – i 2025 – vil mangle 70.000 med en 
faglært uddannelse herhjemme. 

I Thisted Kommune har de allerede realiseret 
regeringens planer. Her taler UU-vejlederne 
med alle elever, før de skal vælge ungdomsud-
dannelse. Her tilbydes skoletrætte, men ellers 
velfungerende, elever korte praktikophold, hvor 
de kombinerer skoleviden med håndværk. Her 
mødes vejlederne med lærerne fra erhvervs-
skolen. Her har myndigheder, organisationer og 
virksomheder et tæt samarbejde. Og der er skabt 
attraktive ungdomsmiljøer på erhvervsskolen.

THISTED 
GØR  DET 

Danskmetal.dk/karriereplan

Kom i gang med efter- eller 
videre uddannelse.

32 fokus / erhvervsuddannelser
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I Thisted Kommune får alle  
unge i folkeskolens ældste 
klasser grundig besked om deres  
muligheder, når de skal vælge 
erhvervs uddannelse. Det betyder, 
at flere nu bliver faglærte.
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THISTED 
GØR  DET 10. klasser fra Thisted er på besøg  

på Hanstholm havn. 

danskmetal.dk/fremtidenerfaglaert

En erhvervs uddannelse på Metals områder giver stærke kompetencer.

33

Midt i dette mylder af maritime 
arbejdspladser dukker 80 skole-
elever op. De går i 10. klasse inde i 
Thisted – på den erhvervsrettede 
linje. Derfor er de i Hanstholm for 
at besøge havnens forskellige virk-
somheder og arbejdspladser. For-
målet er at vise dem, at en havn 
rummer mange flere typer job end 
fiskerhvervet. De kan arbejde som 

kontorassistenter. Eller som indu-
striteknikere. Eller som smede og 
skibsmontører.

Hænder og hoved 
Christian Gregersen, Rasmus 
Christensen og Christian Ubbesen 
skal om få måneder vælge en 
ungdomsuddannelse. Før besøget 
i Hanstholm Skibssmedie erklærer 

V
i er på havnen i Hanstholm. En 
helt almindelig hverdag i det 
nordvestjyske: I auktionshuset 
sælges der fisk. Hos Mondo 

Mar produceres der fisk. I Hanst-
holm Elektronik fikser de elektriske 
problemer på kuttere og skibe. I 
skibssmedien står de blåklædte 
montører klar til at reparere skader 
på alverdens flydende fartøjer. 



10. klasser hører om smedearbejde, hydraulik og luftstyring. 

34 fokus / erhvervsuddannelser

de tre klassekammerater, at de alle 
gerne vil arbejde i smedefaget. 

– Fordi man skal tænke selv, 
som Christian, søn af en smed, 
forklarer det. 

– Fordi man skal bruge hæn-
derne, siger Rasmus. 

– Fordi det interesserer mig. Og 
fordi jeg ikke skal sidde stille, siger 
Christian U.

Så de er bestemt ikke uinteres-
serede, da Morten Jensen får ordet. 
Han er nyudlært skibsmontør og 
møder eleverne sammen med 
værkfører René Andersen og den 
lidt ældre svend Henrik Jespersen. 
Morten fortæller, at uddannelsen 
varer fire år og foregår i Esbjerg, 
hvor man bor på skolehjem. Han 
fortæller også, at man sagtens kan 

gå i gang lige efter folkeskolen, 
og at det boglige niveau ikke er så 
afskrækkende. Og så fortæller han 
om alle de ting, man lærer på sko-
len. Om smedearbejde, hydraulik 
og luftstyring. Blandt andet.

Fokus på eleverne
10. klassernes besøg på havnen 
i Hanstholm fandt sted i begyn-
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danskmetal.dk/fremtidenerfaglaert

En erhvervs uddannelse på Metals områder giver stærke kompetencer.
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FRA folkeskole
TIL faglært

– UDDANNELSES - 
VALG SKAL   
TRÆFFES  
PÅ  OPLYST  
 GRUNDLAG
Kasper Palm, forbundssekretær, Dansk Metal

De sagde, det 
var spild af 
kompetencer
Lasse Munk Eriksen, 21 år,  
klejnsmed: EUC Nordvest 
i  Thisted.  

Da jeg var færdig med 
folkeskolen, havde jeg 
mest lyst til at gå i gang 
med en faglig uddan-
nelse. Bortset fra en 
enkelt vejleder sagde 
alle til mig, at det ville 
være spild af kompe-
tencer.  
Jeg endte med HTX 
og teknisk gymnasium 
og fortryder det ikke. 
Men jeg vidste, jeg ville 
læse videre her, når 
jeg havde fået studen-
terhuen. Det er en fin 
uddannelse, og det er 
vist ikke alle, der ved, at 
det måske er den svæ-
reste af alle erhvervs-
uddannelser. De fleste 
tror bare, at en smed 
er en smed, men der 
bliver hele tiden stillet 
større krav til at tegne 
og til det håndværks-
mæssige. Det er fedt. 
Og så kan jeg godt lide, 
at den veksler mellem 
skolegang og praktik. 
I gymnasiet var vi syv 
drenge, der holdt sam-
men. To af dem læser 
på universitet i dag. Alle 
vi andre er i gang med 
en erhvervsuddannelse.

I udspillet ”Fra folkeskole til 
faglært – erhvervsuddannelser 

til fremtiden”, præsenterer 
regeringen 55 initiativer. Der er 

afsat to milliarder kroner  
over fire år til udspillet.

Allerede i folkeskolen 
skal eleverne møde den 

praktiske faglighed, der kan 
inspirere dem til at vælge en 

erhvervsuddannelse.

10. klasse skal i højere 
grad blive begyndelsen på 

erhvervsuddannelsen frem for 
slutningen på en grundskole.

Fokus på faglig stolthed,  
tidlig praktikafklaring og 

fordybelse under uddannelsen 
skal fastholde eleverne på deres 
uddannelse og sikre høj kvalitet.

Kilde: Undervisningsministeriet,  
Styrelsen for It og Læring, marts 2018.

– Thisted har intensiveret 
indsatsen for, at alle unge i 
folkeskolens ældste klasser 
får tydelig introduktion til 
mulighederne i erhvervsud-
dannelserne. Indsatsen giver 
resultat og er et rigtigt godt 
eksempel, der viser vejen i 
forhold til at give unge men-
nesker mulighed for at træffe 
uddannelsesvalg på et oplyst 
grundlag.

Det siger Kasper Palm, 
forbundssekretær, Dansk 
Metal, Uddannelses- og IKT-
Sekretariatet.

Dansk Metal er selv fortaler 
for bedre oplysning til unge 
om mulighederne, når de 
vælger uddannelse. 

– Vi er overbeviste om, at 
unge selv kan træffe et valg. 
Men, hvis de ikke får bred 
information, er der risiko for, 
at de træffer valget på et uop-
lyst grundlag. Og ofte vælger 
de det, der måske føles som 
det sikre valg, nemlig gymna-
siet, siger Kasper Palm.

Han peger også på, at det 
er vigtigt at give unge et langt 
bredere indblik i, at erhvervs-
uddannelserne også er 
mulighedernes uddannelse.

–  Der er desværre en 
opfattelse af, at erhvervsud-
dannelser kan være en stop-
klods i forhold til at kunne 
videre uddanne sig. Den 
opfattelse har ikke hold i vir-
keligheden, for der er en lang 
række efter- og videreuddan-
nelser inden for erhvervsud-
dannelserne, siger Kasper 
Palm.



Smedearbejde på EUC Nordvest. 

36 fokus / erhvervsuddannelser

Havnen er blot ét enkelt af de Thi-
sted-initiativer, der har medvirket til, 
at de unge i højere grad er begyndt 
at vælge erhvervsskolen, når de er 
færdige med 9. eller 10. klasse og skal 
i gang med en ungdomsuddannelse. 

For tre år siden var det 25 procent, 
der valgte erhvervsskolen. I år er det 
29 procent. Dermed placerer Thisted 
sig både over det aktuelle landsgen-

En uddannelse jeg 
kan bruge til noget
Hans Kristian Iversen, 32,  
rustfri smed, EUC Nordvest i 
 Thisted. 

Jeg har arbejdet 16 år i landbru-
get, rejst i udlandet, og taget en 
uddannelse som virksomheds-
leder. Min sidste arbejdsplads 
gik konkurs, og da der ikke var 
så meget medvind i landbruget, 
tænkte jeg, det var bedst at 
finde på noget andet. Så nu er 
jeg voksenlærling, og jeg søgte 

ind her, fordi jeg vægter en 
uddannelse, jeg kan 

bruge til noget, højt. 
Alternativet havde 
været et ufaglært 
arbejde, og det 
tror jeg ikke på. 
Når jeg er fær-
dig, er det min 
plan at starte 
egen virksom-

hed – eller også 
læser jeg videre.

delsen af oktober. Det er tredje 
år i træk, at lokale virksomheder, 
skoler og organisationer med 
interesser i de maritime erhverv – 
heriblandt Dansk Metal, den lokale 
erhvervsskole EUC Nordvest og 
kommunens ungdomsvejledning 
UU Thy – står bag arrangementet 
Workforce of the Future. Eller 
fremtidens arbejdskraft. 
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Det bliver  
en stor dag
Mads Rytter Bekhøj 
Jonasen, 18 år, 
 klejnsmed, EUC 
Nordvest i Thisted. 

Jeg er ordblind, 
og i skolen fik jeg 
at vide, at jeg ikke 
ville blive til noget. 
Men jeg ville bevise, 
at jeg godt kunne. 
Før jeg gik i gang 
med grundforløbet, 
havde jeg fået sik-
kerhed for en lære-
plads på en maskin-
fabrik. Jeg bestod 
optagelsen med 
karakteren 02. Det 
var præcis nok til 
at komme ind. Jeg 
ville gerne prøve at 
arbejde med andet 
end tunge maskiner, 
så nu har jeg skiftet 
læreplads til en virk-
somhed, der pro-
ducerer elementer 
til robotindustrien. 
Undervejs har jeg 
fået en smule hjælp, 
når vi skulle til eksa-
men. Sidst var der 
en lærer, der brugte 
halvanden time på 
at læse et fag op 
med mig. Når jeg 
får mit svendebrev, 
tager jeg direkte op 
på min folkeskole 
og smider det på 
bordet og siger ’Jeg 
kunne godt’. Det bli-
ver en stor dag.

I 2025 vil  der mangle … 

Risiko for at uddanne sig til ledighed
Nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der i dag 
er 60.000 unge med studentereksamen eller videregående 
uddannelse, der hverken er i job eller under uddannelse. 

I 2013 var det tilsvarende tal 38.000. Og det viser, at risikoen for 
at uddanne sig til ledighed er vokset.

Det forventes, at vi i 2025 har et overskud på 110.000 personer, 
som er ufaglærte eller kun har gymnasial uddannelse.

Frem mod 30%
I dag vælger godt 18 procent af de unge en erhvervsuddannelse,  
når de forlader folkeskolen. Det tal har været faldende i de  
seneste mange år. Regeringen ønsker, at antallet bringes op til  
25 procent i 2020 og 30 procent i 2025.

nemsnit på godt 19 procent og rege-
ringens mål om, at hver fjerde skal 
vælge en faglært uddannelse i 2020. 

– Vi fokuserer faktisk ikke på 
regeringens målsætning. Vi foku-
serer på eleverne, siger Birgitte 
Ahlman Pedersen, leder af UU Thy 
de seneste tre år.

– For vores skyld må alle sammen 
gerne vælge at gå i gymnasiet. Men 
de skal kun gøre det, hvis det er dét, 
de virkelig har lyst til. Vi tror imid-
lertid, mange elever – og forældre 
– ikke altid er klædt godt nok på til 
at foretage det valg, og derfor taler vi 
med alle elever om alle de mulighe-
der, de har, når de skal videre fra fol-
keskolen. Og forhåbentlig inspirerer 
vi nogle af dem, der ellers bare ville 
følge flertallet og vælge gymnasiet, 
siger Birgitte Ahlman Pedersen.

Med ’alle elever’ mener UU-lede-
ren virkelig alle – knap 1.800 elever 
i 7.-10. klasse i Thisted Kommune.

– Mange andre steder koncen-
trerer man kræfterne om de unge, 
der ikke er klar til at gå i gang med 
en uddannelse. Dem, der bliver 
omtalt som de ikke-uddannelses-
parate. De skal selvfølgelig have 
ekstra opmærksomhed, men hos 
os har vi altså valgt at tale med alle. 
Også midtergruppen, der normalt 
ikke får den samme opmærksom-
hed som de allersvageste eller de 
allerdygtigste, siger Birgitte Ahlman 
Pedersen.

Hello mødre! 
På EUC Nordvest fremhæver 
bestyrelsesformand Erik B. Kristen-
sen, og formand for Dansk Metal 
Thy-Mors, en række af de andre 
initiativer, der er taget for at styrke 
rekrutteringen til erhvervsskolen: 

Optagelsesprøven til de årlige 
skills-konkurrencer foregår nu på 
Torvet i Thisted, så alle kan se, hvad 
det handler om. 

Siden 2015 har handelsgymna-
siet og det tekniske gymnasium 
delt adresse. Og det betyder noget, 
at de unge, der i forvejen går til 
sport og fester med hinanden, går 
ind ad den samme dør, uanset om 
der står ’klejnsmed’ eller ’interna-
tional økonomi’ på studiekortet.

Og så er det ’smalle billede’,   
UU-vejlederne tidligere havde af 
er hvervsuddannelserne, blevet 
ændret i kraft af regelmæssige 

70.000 
med en  
faglært  
uddannelse.

25.000
med en kort 
videregående 
uddannelse.

40.000
med en mellem-
lang, videregående 
uddannelse.

18 procent

2018

25 procent

2020

30 procent

2025

møder mellem erhvervsskole, er - 
hvervsliv og skolevejledere.

– Nu ved de meget mere om, hvad 
vi kan tilbyde, siger Erik B. Kristensen 
– og tilføjer med et skævt smil:

– Men vi mangler stadig at få hul 
igennem til mødrene. Her er det kun 
syv procent, som på forhånd har det 
fint med, at deres børn får sorte fingre 
og tager en erhvervsuddannelse. 

Kilde: Undervisningsministeriet, Styrelsen for It og Læring, marts 2018.
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danskmetal.dk/
booking

Ledig? Book  
samtaler og 
workshop.

danskmetal.dk/udbetaling 

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

SIKKER MAIL

SKRIV BESKEDER  
OG UPLOAD DOKUMENTER
For at sikre at dine oplysninger bliver behandlet via  
en sikker forbindelse, opfordrer vi til at sende beskeder  
og dokumenter til Metal A-kasse i din digitale postkasse. Ikke via email.

MIDLERTIDIGT ARBEJDE

HAR DU MIDLERTIDIGT 
ARBEJDE? 
Har du flere dages sammenhængende arbejde, mens du 
er ledig, behøver du ikke at joblogge, deltage i samtaler og 
aktiviteter eller at bekræfter din jobsøgning på jobnet.dk. 
Du skal bare sørge for at bede a-kassen om at registrere, at 
du er i midlertidigt arbejde.

JUL

SÅDAN SIKRER DU  
DINE DAGPENGE TIL JUL
Julen nærmer sig, og vi vil gerne sikre os, at du får dine 
penge 28. december 2018. Du kan udfylde dit ydelseskort 
fra den 19. december 2018. Udfyld dit kort senest den 21. 
december 2018 inden kl. 10.00, så er du sikker på at få 
udbetalt dine dagpenge den 28. december 2018. Udfylder 
du senere, kan vi tidligst udbetale dine dagpenge 2. januar 
2019. Det betyder også, at dit nye skattekort bruges.

SELVSTÆNDIG

FÅ SUPPLERENDE 
DAGPENGE SOM 
SELVSTÆNDIG
Du har mulighed for at få sup-
plerende dagpenge, hvis du 
arbejder på nedsat tid eller hvis 
du er selvstændig. Det gælder fx, 
hvis du: 
• Har drevet en virksomhed  

som bibeskæftigelse ved siden 
af dit lønmodtagerjob, inden 
du blev ledig.

• Starter en selvstændig virk-
somhed op, efter at du er 
begyndt at modtage dagpenge.

De timer, du bruger på at arbejde 
i din virksomhed, bliver mod-
regnet i dine dagpenge og 
det overskud, din virksomhed 
eventuelt laver, kan du bruge til 
 genoptjening af dagpengeret.

RÅDIGHED

LETTERE AT 
VÆRE  SELV- 
STÆNDIG
Det er ikke længere  
et krav, at du skal 
udføre dit arbejde 
som selvstændig 
uden for normal 
arbejdstid for at 
kunne modtage sup-
plerende dagpenge. 
Men du skal stadig 
stå til rådighed for 
arbejdsmarkedet 
og kunne overtage 
arbejde med dags 
varsel. Du har mulig-
hed for at modtage 
supplerende dag-
penge i 30 uger 
inden for 104 uger.

FÅ BESKED PÅ SMS 
ELLER MAIL, NÅR 
DER ER NY POST  
I DIN DIGITALE 
POSTKASSE PÅ 
DANSKMETAL.DK 
LOG IND OG TJEK, 
OM DIN MAIL OG  
MOBILNUMMER  
ER KORREKTE. 

BRUG DIN  
DIGITALE  
POSTKASSE
TJEK DIN DIGITALE POSTKASSE PÅ DANSKMETAL.DK 
Du får alle beskeder fra 
Metal A-kasse i din digitale 
postkasse på danskmetal.dk. 
Det er vigtigt, at du løbende 
logger ind og tjekker post-

kassen, når der er nyt. Ellers 
risikerer du at gå glip af vig-
tig information. 

Har du fravalgt  digital 
information fra Metal 

A-kasse, bliver brevene fort-
sat sendt til dig med posten. 
Brevene kan dog være flere 
end fem dage undervejs.
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danskmetal.dk/job

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

SEJR! NYT 
A-KASSEFORSØG 
ER VORES 
FORTJENESTE 
Dansk Metal har i årevis arbejdet 
politisk for, at vores ledige medlem-
mer skal have en mere individuel 
og meningsfuld indsats med et klart 
jobsigte. Det fælles samtaleforløb 
med jobcenter og a-kasse skal give 
merværdi.

Vores ønske har hele tiden været, 
at a-kassen fik den fulde kontakt 
med ledige medlemmer i begyn-
delsen af ledighedsperioden, hvilket 
jeg også fortalte i Metal Magasinet 
nr. 2 i 2017.

Ønsket er nu blevet til virkelighed 
i en politisk aftale i Folketinget. Det 
er en kæmpe sejr!

Den nye beskæftigelsesaftale 
betyder, foruden forenklinger af 
loven, at udvalgte a-kasser fra næste 
år har den fulde kontakt med med-
lemmer i de første tre måneders 
ledighed. Det sker i en forsøgspe-
riode på fire år. 

Med de nye regler i a-kasseforsø-
get undgår vi at tvinge ledige med-
lemmer til at gennemgå dobbeltfor-
løb med samtaler i både a-kassen 
og i jobcentret. Nu kan jobcentret 
i stedet bruge mere tid på borgere 
længere væk fra arbejdsmarkedet.

Med forsøget følger krav for at 
kunne varetage den fulde kontakt. 
Det bekymrer os dog ikke. I Metal 
A-kasse har vi længe haft tilbud, der 
går længere, end det vi er forpligtet 
til i loven. Vi tilbyder skræddersyede 
samtaler, workshops og seminarer. 
Vi afholder samtaler i opsigelsespe-
rioden, og inden man er færdigud-
lært. Vi formidler mange tusinde 
job til medlemmerne via Metal 
JobService. Samlet set har det 
hjulpet mange hurtigt i job og er 
et fantastisk fundament at stå på.

Vi frem til at komme i gang 
med forsøget til gavn for med-
lemmerne.

Torben Poulsen
Hovedkasserer

FORBRUG

DISSE UGER TÆLLER 
MED I FORBRUGET  
AF DIN RET
Har du lønarbejde, er det kun de 
uger, hvor du arbejder og samtidig 
modtager dagpenge, der tæller med.

Er du selvstændig, tæller ale uger 
med, uanset om du arbejder eller ej. 
Ugen tæller dog ikke med, hvis du 
slet ikke får udbetalt dagpenge for 
den pågældende uge – eksempelvis 
hvis du arbejder mindst 37 timer.

Starter du virksomhed, mens 
du er ledig, tæller alle uger i den 
måned, hvor du starter virksom-
heden, med. Dette gælder også de 
uger, der ligger forud for opstarten.

SUPPLERENDE DAGPENGE

GENOPTJEN RET  
TIL NY PERIODE
Du kan løbende genoptjene retten til 
supplerende dagpenge, hvis du har 
et bestemt antal løntimer inden for 12 
sammenhængende måneder.
• Månedslønnet – mere end 146 løn-

timer om måneden i 6 måneder. 
• Ugelønnet – mere end 34 løntimer 

hver uge i 26 uger. 
• 14-dages lønnet – mere end 68 

løntimer i en periode på 13 14-dages-
lønperioder. 

Har du et år haft en indtægt på mindst 
228.348 kroner som selvstændig og ikke 
modtaget dagpenge, kan du også gen-
optjene ret til supplerende dagpenge.

DAGPENGE

FORLÆNG PERIODE MED  
SUPPLERENDE DAGPENGE
Du kan forlænge din ret til supplerende 
dagpenge med op til 12 uger, hvis din ret 
til supplerende dagpenge er udløbet, og 
du ikke har genoptjent en ny ret til sup-
plerende dagpenge.

Du søger om forlængelse ved at 
indsende dagpengekort for udbetalings-

perioden og forlængelsen sker for 4 
uger ad gangen. Det er selvfølgelig dig, 
der selv bestemmer selv, om du vil gøre 
brug af muligheden for forlængelse. De 
løntimer, du bruger til at forlænge med, 
kan ikke senere bruges til at genoptjene 
retten til dagpenge. 

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

Fredag   
8.30-14.00

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

851
MEDLEMMER  
HAR FÅET NYT  
JOB MED METAL  
JOBSERVICE I 2018.

TILMELD DIG PÅ  
DANSKMETAL.DK/ 
JOBSERVICE

FIND SVAR OM DAGPENGE PÅ  
DANSKMETAL.DK/DAGPENGE



Punkt1
Få 5 % LO Plus rabat på det store udvalg af hvidevarer 
og yderligere 20 % på køb nr. 2.
Læs mere på loplus.dk/punkt1

7,5% PÅ KAY BOJESEN DYR
Køb dine julegaver og få 7,5% rabat på bolig, design og 
gastronomi. VÆRSGO bytter i 365 dage!.
Læs mere på loplus.dk/værsgo

5%

7,5%

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

Medlems- 
tilbud til dig  
fra LO Plus

Vind gaver i december  
med LO Plus julekalenderen
Hver dag fra 1. december til og med juleaften kan du 
vinde flotte præmier i LO Plus’ julekalender fra LO Plus 
partnerne. Hver dag, du spiller med, får du også et lod i 
lodtrækningen om den helt store hoved-
præmie: Et gavekort til Atlantis Rejser 
på 20.000 kr.

Tilmeld dig julekalenderen på 
loplus.dk/jul

Vind

20.000 
kr.

til Atlantis  
Rejser



Byt hverdagens stress ud
Bestil en afslappende All Inclusive-rejse med Detur og 
få 5 % rabat på sol og varme. 
Læs mere på loplus.dk/detur

10% rabat i Bahne 
Et kæmpe univers af kendte mærker indenfor boligin-
teriør, mode, sko og køkkenudstyr.
Læs mere på loplus.dk/bahne

Expert
Få 3 % LO Plus rabat på det store udvalg af elektronik 
med Prismatch i din lokale expert.
Læs mere på loplus.dk/expert

10%

3%

5%
Hent LO Plus’  medlems kort- 
app, og få dit medlemskort  
på mobilen
Vi har kombineret dine to trofaste følgesvende:  
din fagforening og din smartphone. Med app’en  
får du direkte adgang til din fagforening samt et  
nemt  overblik over alle dine medlemsrabatter.
Send en sms med teksten ’KORT’ til 1999, scan 
 QR-koden, så modtager du et link til download  
af app’en med dit medlemskort. Det koster alm.  
sms-takst.



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

Bestil din plan nu på  

danskmetal.dk/karriereplan

Jeg bøvler  
meget med min ryg,  

så jeg vil gerne  
læse videre
Jens, 29 år

Jeg vil gerne  
have tig- og mag- 
svejsecertifikater

Ivan, 50 år
Jeg er på  

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

MM0218_fællessider_s24-50.indd   42 02/07/2018   11.00
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på sagen / tjek din lønseddel

24timer@danskmetal.dk 

I  tvivl om din nye 
ansættelseskontrakt? 

Send den til KontraktTjek og 
få svar inden for 24 timer.

DER ER (NOK) 
FEJL PÅ DIN 
LØNSEDDEL
Der er fejl på rigtigt mange lønsedler. 
Brug LønTjek og få kigget dine lønsedler 
efter i sømmene. Måske har du mange 
tusinde kroner til gode.

I
ngen indbetaling til pension, 
ingen feriepenge, intet til-
læg for aften- og overarbejde, 
ingen indbetaling til Fritvalgs-

lønkonto eller slet og ret for få 
lønkroner. 

Lønsedler kan indeholde 
mange forskellige fejl, der kan 
være svære at opdage. Men fejl 
på lønsedlen kan koste dig rigtigt 
mange penge.

– DER ER MANGE AUTOMATISKE SATS-
STIGNINGER I OVERENSKOMSTEN. EN 
DEL AF DEM BLIVER IKKE OPDAGET. SÅ 
FÅR MAN IKKE DET, MAN HAR KRAV PÅ.
Peter Faber , souschef i Dansk Metals forhandlingssekretariat.
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på sagen / tjek din lønseddel danskmetal.dk/kontrakttjek

I  tvivl om din kontrakt? Få et tjek.

44

Hvert år laver Dansk Metals 
lokale afdelinger flere hundrede 
LønTjek. Og ofte er der fejl og 
mangler.

– Der er mange automatiske 
satsstigninger i overenskomsten, 
og der er en del af dem, der ikke 
bliver opdaget. Så får man ikke det, 
man har krav på. Det kan hurtigt 
blive til flere tusinde kroner, siger 
Peter Faber, souschef, Forhand-
lingssekretariat, Dansk Metal. 

– Men virksomhederne hand-
ler så godt som aldrig i ond tro, 
understreger han.

Hellere i dag end i morgen
For det utrænede øje kan fejl på 
lønsedler være svære at opdage. 

– Få lavet et LønTjek. Hellere 
i dag end i morgen. Selvom du 
måske tror, at din arbejdsgiver har 
helt styr på det, så kan du have 
mange penge til gode. Det oplever 
vi flere gange om ugen, siger Peter 
Faber. 

62.667,90 kroner. Toogtrestusinde 
sekshundredesyvogtres kroner 
og halvfems øre. Så mange penge 
fik  Danni Zhonnesen Møller efter 
et LønTjek i Metal Skanderborg-
Odder i februar 2018, da han var 
voksenlærling.

– Jeg var virkelig forbavset 
over, at jeg havde overset så stort 
et beløb. Jeg syntes, jeg havde 
godt styr på det med lønsedlerne, 
men jeg kendte ikke alle reglerne, 
siger Danni Zhonnesen Møller. 

37-årige Danni Zhonnesen 
Møller havde skiftet læreplads kort 

Voksenlærling Danni Zhonnesen Møller 
henvendte sig i Metal Skanderborg-Odder 
med spørgsmål om feriefridage.  
Et LønTjek sikrede ham mange penge.

før sit LønTjek, og det var i den 
forbindelse, han henvendte sig 
i afdelingen. Han havde spørgs-
mål om feriefridage, men Lena 
Dal gaard fra Metal Skanderborg-
Odder spurgte, om hun ikke skulle 
lave et LønTjek.

Tjekker alle lønsedler
Resultatet af Danni Zhonnesen 
Møllers LønTjek kom ikke rigtigt 
bag på Lena Dalgaard.

– Der er tit fejl på lønsedler, 
og fejlene på Dannis lønsedler er 
meget typiske. Danni manglede 
at få næsten 30.000 kroner på sin 
pensionsopsparing fra den første 
læreplads og næsten 25.000 kroner 
på pensionsopsparingen fra den 
anden læreplads, siger Lena Dal-
gaard.

– Han kom med et spørgsmål 
om feriefridage, og han endte med 
at få næsten 63.000 kroner i alt. 
For han manglende også penge 
på sin Fritvalgslønkonto og cirka 
5.000 kroner i ren løn, siger Lena 
Dalgaard. 

Danni Zhonnesen Møller blev 
færdiguddannet som klejnsmed 
i oktober måned. Episoden har 
lært ham, at han fremover skal 
være ekstra opmærksom på sine 
lønsedler.

– Jeg havde aldrig fået de her 
penge uden Dansk Metal. Nu ken-
der jeg reglerne meget bedre, og 
nu tjekker jeg alle mine lønsedler 
siger Danni Zhonnesen Møller. 

– JEG VAR  
VIRKELIG  

FORBAVSET  
OVER, AT  

JEG HAVDE  
OVERSET  

SÅ STORT  
ET BELØB.

Danni Zhonnesen Møller, klejnsmed.

JEG OVERSÅ 
STORT BELØB
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Dansk Metal anbe-
faler, at du altid 
tjekker din lønseddel. 
Her er fem ting, du 
skal være særligt 
opmærksom på:

1. 
Grundløn /Passer 
dit timeantal eller  
din månedsløn?

2. 
Tillæg /Har du fået 
dine tillæg for over-
tid, weekendarbejde 
eller anciennitet? En 
lille fejl kan hurtigt 
løbe op.

3. 
Pension / Indbetaler 
din arbejdsgiver den 
aftalte procentdel af 
din løn til pension?

4. 
Ferie /Optjener du 
det rigtige antal 
feriedage?

5. 
Saldo til dato /
Passer det samlede 
beløb med din løn, 
pension og skat?

Husk at du altid kan 
få et gratis LønTjek i 
Dansk Metal. 

TING DU SKAL HOLDE SÆRLIGT ØJE MED

danskmetal.dk/lontjek

45
lontjek@danskmetal.dk

Send to lønsedler, dit navn og dit 
telefonnummer – så laver vi et LønTjek. 5Fejl på lønsedlen 
To eksempler fra  
Dansk Metals lokalafdelinger

Hvor: Metal Hovedstaden
Hvem: 25-årig smedelærling

Hvad: Medlemmet har været 
på en forkert lønsats og der-
for fået forkerte feriepenge. 
Hun fik desuden hverken 
pension eller indbetalinger til 
Fritvalgslønkonto.

Hvor meget: 40.269,31 kr.

Hvor: Metal Aalborg

Hvem: 52-årig klejnsmed

Hvad: Medlemmet har 

hverken fået indbetalt til 

pension eller Fritvalgs-

lønkonto i det år, han har  

været ansat.

Hvor meget: 118.215,49 kr.

De typiske fejl

Der kan være mange 
forskellige fejl på lønsed-
ler. Dansk Metals lokale 
afdelinger udfører hvert år 
hundredvis af LønTjek. 

Her er de typiske fejl:

• Forkert eller ingen 
 pensionsindbetaling. 

• Ingen indbetaling til 
 Fritvalgslønkonto.

• Forkerte tillæg for  
eksempelvis over- og 
aftenarbejde.

• Forkert lønsats (gælder 
især for lærlinge).

Arbejder du uden 
overenskomst?

Vær særligt opmærksom 
på, om der er fejl på din 
lønseddel. 

Fejl på lønsedlen sker 
typisk:

•  i mindre virksomheder.

•  i  virksomheder uden 
overenskomst. 
 
Vær derfor ekstra 
opmærksom på din løn-
seddel, hvis du arbejder 
på sådan en virksomhed. 

Sådan får du et  
LønTjek

Det er nemt, hurtigt og  
helt gratis at få et LønTjek. 

Sådan gør du:

• Send en mail med to  
af dine lønsedler til  
lontjek@danskmetal.dk 

• Skriv dit fulde navn og dit 
telefonnummer i mailen  
– så kontakter vi dig, når 
vi har udført dit LønTjek.

• Er du lærling, skal du også 
indsende din uddannel-
sesaftale.

Der er en forældelsesfrist på 
5 år på alle lønkrav – så få et 

LønTjek, før det er for sent! 

Kilde: Dansk Metals forhandlingssekretariat



TAG PÅ 
KURSUS 
HJEMMEFRA

SE ALLE KURSER PÅ 
danskmetal.dk/onlinekurser

Få kursusbevis i 
fx Windows, Office- 

programmer som Word,  
Excel og Outlook eller bliv 

bedre til engelsk.

Er du medlem af Dansk 
Metal, har du adgang til  
gratis onlinekurser, så du 
kan uddanne dig hjemme
fra, når det passer dig.
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Er du medlem af Dansk 
Metal, har du adgang til  
gratis onlinekurser, så du 
kan uddanne dig hjemme
fra, når det passer dig.

MM0218_industri_s1-23_og_s51-52.indd   51 02/07/2018   10.59

Annonce

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

FØLG OS PÅ FACEBOOK
facebook.com/danskmetal

danskmetal.dk/metalferie

235x297_Metalferie_MM04.indd   1 17/10/2018   11.21
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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

235x297 LønTjek.indd   1 17/10/2018   09.54

Er dit barn forsikret hvis 
uheldet er ude?

Som medlem får  du 10% rabat på  ulykkesforsikringen

UDNYT DINE MEDLEMSFORDELE. SE DIN PRIS PÅ 
ALKA.DK/ULYKKE ELLER RING 70 12 14 16

Med en børneulykkesforsikring er dit barn dækket 24 timer i døgnet. Den 
gælder både hjemme, i institution, skole og fritidsklub. Forsikringen dæk-
ker f.eks. også skader på tænderne hvis skateboardet smutter!
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1  Varm arbejdsstedet op.

2 Brug rigtigt arbejdstøj.

3 Sørg for ordentlig belysning.

4 Brug læskærmning og overdækning.

5 Husk snerydning, grusning og afisning.

Bliv vinterklar

BLIV  
KLOGERE 

på hvordan I sikrer 
 arbejdspladsen til vinter. 

Side 14-17


