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Lille akku-boremaskine
75-80 dB(A)

Slagboremaskine
85-95 dB(A)

Vinkelsliber
90-110 dB(A)

Trykluftspistol
95-105 dB(A)

MØD SMEDENE FRA 
’LØVENS HULE’
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For 12 år siden var Danmark – 
 nøjagtigt som nu – i en økonomisk 
krise. Dengang under finanskrisen 
tabte vi 80.000 arbejdspladser i eks-
porterende virksomheder. 80.000 
mennesker, heriblandt mange 
medlemmer af Dansk Metal, der fra 
den ene dag til den anden mistede 
deres arbejde. Mange mistede også 
en stor del af deres identitet og 
deres omgangskreds. Der må vi 
aldrig komme hen igen. Det kan 
vi ikke byde så mange mennesker, 
og det kan vores velfærdssamfund 
ikke holde til.

Lidt groft sagt kan en frisør altid 
starte en ny butik op, for vores hår 

bliver jo ved med at vokse. Men 
lukker en mellemstor eksport-
virksomhed, er den ikke bare lige 
til at starte op igen. Og vi ved jo, 
at Kina og mange østeuropæiske 
lande står klar til at overtage vores 
produktion.

Derfor har Dansk Metal skruet 
op for den direkte hjælp til 
 medlemmerne. Vi har indgået 
 trepartsaftaler om fx lønkom-
pensation og arbejds fordeling 
og været dybt inde i det politiske 
maskinrum på  Christiansborg. Det 
har helt  sikkert reddet arbejds-
pladser.

Men vi er ikke i mål endnu. 
Langtfra. Og vi kæmper med 
anden bølge af virussen, som vi 
ikke aner, hvor ender. Men en 
ting er sikkert: Det værste, vi kan 
gøre, er at være ligeglade med 
de eksporterende virksomheder. 
Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for 
at fastholde arbejdspladserne i 
Danmark. Det arbejder vi og jeg 
benhårdt for i Dansk Metal. Én 
unødvendigt tabt arbejdsplads er 
én for meget. 

VI MÅ IKKE BEGÅ 
DE SAMME FEJL 

SOM UNDER 
FINANSKRISEN

ARBEJDS RELATERET STØJ
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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
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HAR DU SET

Shows skal styrke interessen for 
erhvervsuddannelser i industrien

En række passionerede lærlinge og 
 elever fra danske erhvervsskoler 
 konkurrerer i 2020-2021 i deres fag 
under navnet Hands-on Live.  Showene 
bliver vist for et live-publikum af 
 folkeskoleelever og streames direkte  
på streamingtjenesterne Twitch og 
YouTube. 
Læs mere på hands-on.dk.

    PODCAST

Vil du blive klogere på træning, er 
 ’Træningstimen’ et godt bud på en 
podcast, du kan kaste dig over. Den 
henvender sig til folk på alle niveauer, 
og handler om et bredt udvalg af emner 
lige fra gode squats til kostvaner og 
 træningsafhængighed. 

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

TEMA /  SENIOR / LÆS MERE PÅ SIDE 06-13

Du betragter næppe dig selv som klar til et 
medlemskab af Ældre Sagen, bare fordi du 
har mere end 50 år på bagen. Men i takt 
med at håret bliver gråt, vil du måske støde 
på en eller flere af de myter, der tilsynela-
dende hersker om seniormedarbejdere på 
arbejdsmarkedet.

I denne udgave af MetalMagasinet har vi 
talt med eksperter, som har hjulpet os med 
at vurdere sandhedsgraden i myterne. Og 
så har vi mødt en stribe gråhårede Metal-
medlemmer, som hver især gør os klogere 
på en facet af temaet ”senior arbejdsliv”.

Mød fx elektromekaniker Torkil Pedersen, 
der troede, at han skulle på pension, men 
endte med at ombestemme sig. 

– Da det kom til stykket, var det lidt trist 
at gå alene hjemme i dagtimerne, så jeg 
ville hellere arbejde et par gange om ugen. 
Nu arbejder jeg hos Dania Plast mandag 
og onsdag. Opgaverne er afvekslende, og 
jeg har det godt med mine kolleger, så jeg 
er godt tilfreds. Det er ikke pga. pengene, 
at jeg vil fortsætte med at arbejde, for dem 
har jeg egentlig ikke brug for, siger Torkil. 

Mere senior end junior

04 input / udefra
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OMTALE

– DEN DANSKE 
REGERING SKAL SIGE 
NEJ, NEJ  OG ATTER 
NEJ – ELLER SAGT 
PÅ TYSK: NEIN, NEIN 
UND WIEDER NEIN, 
SÅ URSULA VON DER 
LEYEN OGSÅ KAN 
FORSTÅ DET.
Forbundsformand Claus Jensen i Jyllands-Posten  
den 28. oktober 2020 om EU’s plan om mindsteløn

TAL

768
industrirobotter blev installeret  
i Danmark i 2019. Det er 14 pct.  
flere end året før og det næsthøjeste 
antal nogensinde.

Kilde: metal-supply.com

  SET PÅ FACEBOOK  
DEN 8.  JUNI 2020

Konkurrence: Hver dag skaber 
tillidsrepræsentanter stærke og vig-
tige løsninger for kollegerne. Det vil 
vi gerne være med til at hylde. ❤  

Nominér en sej tillidsrepræsen-
tant og skriv, hvorfor han/hun gør 
en forskel. 

Torben Severinsen: Vores TR 
Kurt Hansen hos Tele Vest gør en 
kæmpe indsats i vores team - har 
fingeren på pulsen og kæmper for 
kollegaernes trivsel i en presset 
branche “en tr med stort T”.

metal /  industr i  /  december 2020



    SIMPLE TING, 
DU SELV KAN 
GØRE FOR 
AT ST YRKE 
ARBEJDS
MILJØET PÅ 
JOBBET

1.  Giv og modtag 
konstruktiv kritik. 

2.  Vær opmærksom 
på dine kollegers 
trivsel, og vær 
ikke bange for at 
spørge ind. 

3.  Anerkend og  
ros dine kolleger 
for deres styrker 
og sejre.

       Kilde: sundtarbejdsmiljo.dk

VIDSTE DU AT

60 % mænd og 
40 % kvinder var 
i gang med en 
erhvervsuddan
nelse i Danmark 
i oktober 2018? 
Det er den laveste 
andel af kvinder 
på erhvervs
uddannelser 
siden 1984. Fra 
begyndelsen 
af 1990’erne til 
og med 2015 lå 
 andelen af kvinder 
mellem 44 % og 
46 %.

Kilde: Danmarks 
 Statistik, 2019

ARBEJDSMILJØ

DU MÅ TALE MED 
ARBEJDSTILSYNET 
ALENE
Hvis din arbejdsplads får besøg af 
Arbejdstilsynet, har repræsentanten 
fra tilsynet lov til at snakke med de 
ansatte uden chefens tilstedeværelse. 
Det gælder både ved individuelle 
samtaler og gruppesamtaler. Det  
kan du benytte dig af, hvis der er 
problemer med arbejdsmiljøet, som 
du gerne vil tale med tilsynet om, 
uden at din chef lytter med. 

HAR DU SET

Hver femte 
industrivirksomhed har 
lavet nye grønne tiltag 

På trods af at coronakrisen har ført usikre 
økonomiske vilkår med sig, har hver 
femte af de 71 største danske industri-
virksomheder udrullet nye klimavenlige  
tiltag under pandemien, viser en 
Rambøll- rapport. Samtidig har 68 % af 
virksomhederne fortsat deres arbejde med 
grøn omstilling. Hver femte virksomhed 
har oplevet en stigning i efterspørgslen på 
grønne produkter under krisen, og ifølge 
Rambøll er det endnu et godt argument 
for at holde fast i de grønne ambitioner. 

Kilde: PolicyWatch

Ved du, hvad predictive maintenance (PdM) betyder? 
Eller hvad collaboration robots eller digitale tvillin ger 
er? Og ikke mindst, hvordan tingene bruges i  
produktionen rundt omkring i Danmark – og 

måske i endnu højere grad vil komme til at  
blive brugt i fremtiden? 
Hvis ikke, kan du få opdateret dit ordforråd og  
din viden på danskmetal.dk/nyeteknologier  

Nye teknologier i produktionen

05



06

Hvis man bliver ledig, og cpr- 
nummeret viser, at man har rundet 

de 50 år, kan det være en udfordring at finde det 
næste job. Det er bestemt ikke umuligt, for Metal 

A-kasse og afdelingerne i Dansk Metal hjælper hvert 
år masser af 50+ medlemmer i job. Det tager som regel 

bare lidt længere tid, hvis man nærmere er senior end junior. 
For tilsyne ladende hersker der en række myter om seniorer 
på arbejdsmarkedet, som vi har valgt at se nærmere på i dette 
tema. Vi har talt med eksperter, som har  hjulpet os med at 
 vurdere sandhedsgraden i fire myter. Og så har vi mødt en stribe 
gråhårede Metalmedlemmer, som hver især gør os klogere på 
en facet af temaet ”seniorarbejdsliv”. 

Vi håber, at emnet vil interessere dig, selvom du måske kun er 
25 år. For du har sikkert  kolleger, der er ældre end dig selv.  
Og en dag bliver du forhåbentlig selv seniormedarbejder.  
Alternativet er trods alt værre ...

FALSK SANDT
FALSK SANDT

SYG, SLAP  
OG SENIOR? 

indsigt / senior06
T E K S T  L O T T E  S K O U  H A N S E N  F O T O  I V A N  B O L L
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SKARP, 
STÆRK OG 

SENIOR?

eller
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Alder fører ikke nødvendigvis til højt 
sygefravær, og de fleste seniorer er ikke 
mere fraværende på arbejdspladsen 
end yngre ansatte. Den 67-årige svejser 
Lorenz Friedrich Thomsen har ikke haft 
én sygedag i over et år.

  MYTE 1

SENIORER ER LANGT 
OFTERE SYGE END YNGRE  

I 
40 år har Lorenz Friedrich 
Thomsen svejset og slebet på 
Valmont SM A/S i Rødekro, og i 
dag er ingen undtagelse. Lorenz 

er ved at slibe kanterne på et stort 
stålrør med en 
vinkelsliber, og 
gnister flyver 
gennem luften. 
Røret skal bruges 
til en elmast. Han 
og kollegerne er i 
gang med at pro-
ducere 215 elma-
ster til Holland, 
og der er derfor 
rigeligt at give 
sig til. Lorenz er 
67 år, men føler 
sig frisk og har 
ingen planer om 
at gå på pension 
endnu.

– Jeg kan da 
godt mærke i 
kroppen, at jeg 
som svejser kan 
have nogle trælse arbejdsstillin-
ger, men det er ikke noget, jeg er 
hæmmet af. Det er over et år siden, 
at jeg havde en sygedag, fortæller 
Lorenz.

Når han hører andre sige, at 
seniorer har mere sygefravær, kan 
han ikke helt lade være med at gå i 
rette med folk.

– Jeg går meget op i, at jeg skal 
forsørge mig selv og ikke ligge 
nogen til last. Hverken samfundet 
eller mine kolleger. Derfor har jeg 
har ingen planer om at gå på pen-

sion endnu, 
for jeg kan sta-
dig arbejde.

Seniorer er 
guld værd
Lorenz er en af 
de 54 seniorer,  
Valmont SM 
A/S har ansat. 
Og de er guld 
værd, hvis man 
spørger tillids-
repræsentant 
Daniel Høyer 
Koch.

– Seniorer 
har meget 
erfaring, er 
stabil arbejds-
kraft og har en 
god arbejds-

moral. Vi kan i hvert fald ikke gen-
kende billedet af, at seniorer skulle 
være mere væk fra arbejdspladsen 
end andre, fortæller han og næv-
ner, at den ældste kollega på Val-
mont SM A/S er 75 år gammel og 
arbejder på nedsat tid.

Ifølge Lorenz er en af årsagerne 
til, at han nærmest ikke har noget 

sygefravær, at han er glad for sit 
arbejde. Han har gode kolleger, 
arbejdsmiljøet er blevet bedre og 
bedre over årene, og døren ind til 
chefen eller tillidsrepræsentanten 
er altid åben, hvis der skulle være 
problemer.

– Den slags betyder rigtig 
meget. Der er heller ingen mob-
ning, og jeg føler mig ikke på 
nogen måde stresset, når jeg er på 
arbejde, fortæller Lorenz, der også 
giver sin hustru noget af æren for 
sin trivsel.

– Jeg er så heldig at have en 
omsorgsfuld hustru, som passer  
godt på mig, fortæller han og 
 griner. 

DET SIGER EKSPERTEN
Seniorforsker Anna Amilon, 
som bl.a. forsker i tilbage-
trækning og pension

Generelt er seniorer lidt mere 
syge end yngre. Til gengæld går 
de ikke på barsel, og de holder 
ikke barnets første sygedag. Hvis 
vi kigger på deres fravær som hel-
hed, er de altså ikke mere fravæ-
rende end andre aldersgrupper.

FALSK SANDT

JEG HAR 
INGEN PLANER 
OM AT GÅ 
PÅ PENSION 
ENDNU.
Lorenz Friedrich Thomsen

08
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indsigt / senior

seniorhaandbogen.dk

Læs alt om seniorliv  
og pension i  

Faglige seniorers  
seniorhåndbog.

metal /  industr i  /  december 2020



67-årige Lorenz 
Friedrich Thomsen 
håber at kunne gå 

ned i tid, når han på 
et tidspunkt nærmer 

sig sine sidste år på 
arbejdsmarkedet.
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FALSK SANDT

64-årige Jim Kristensen er  
på jagt efter et job, men det 
er svært, når alderen spænder 
ben for mulighederne.

  MYTE 2

SENIORERNE GÅR  
PÅ PENSION, FORDI 
DE IKKE GIDER 
ARBEJDE MERE 

– H
avde jeg været akademiker, var jeg nok 
ikke rendt ind i de samme problemer 
med min alder, vil jeg tro. Det er min 
oplevelse, at det i industrien er langt 

sværere at være en del af ”det grå guld”. Jeg er 64 
år og udlært svejser, og det er så svært for mig at 
finde arbejde, at jeg har søgt job som både pedel 
og pædagogmedhjælper og alt muligt andet uden 
for mit fag. Jeg har ikke lyst til at gå på efterløn 
nu. Slet ikke. Jeg vil bare gerne have et arbejde. 

Sådan lyder det fra 64-årige Jim Kristensen. 
Han har arbejdet som svejser og smed og været 
havnebygger i ti år, hvor han har rejst rundt i hele 
landet og bygget havne – flest i det sydfynske. 
Jim blev fyret af sin seneste arbejds giver, en 
vindmølle fabrikant, i juni 2020, da der ikke var 
nok at lave.

På trods af, at han har søgt over 50 job siden 
juni, har han ikke fået arbejde endnu. Selv mener 
Jim, det er pga. hans alder. I et tilfælde fik han 
ligefrem klar besked om, at det var hans alder, 
den var gal med:

– Jeg havde søgt et spændende job og ringede 
til chefen for at vise ekstra interesse og høre lidt 
mere om jobbet. Det var en rigtig god samtale, 
og jeg kunne høre, jeg havde kompetencerne til 
jobbet. Ingen af arbejds-
opgaverne lød fremmed 
for mig, og jeg havde de 
rigtige certifikater, fortæller 
Jim.

På et tidspunkt spørger 
chefen, hvor gammel Jim i 
grunden er. Han svarer, at 
han er 63 år.

– Så blev der bare HELT 
stille … Det provokerede 
mig. Det var ligesom at 
få et slag i ansigtet. Og 
det fik mig til at sige: ”Det 
gør du simpelthen ikke.” 
Han sagde faktisk direkte, 
at han mente, jeg var for 

gammel til jobbet. Uden at have 
mødt mig. Jeg har intet problem 
med at arbejde med yngre kolleger 
og have en chef, der er på alder 
med min yngste knejt. For det har 
jeg prøvet før, og det fungerede 
fint. Det gør kun ondt, når jeg står 
op om morgenen – det gør ikke 
ondt resten af dagen. Sådan er det 
jo at blive ældre.

Når det nu endelig skal være, 
har Jim nok at give sig til der-
hjemme, når han nu ikke har 
et arbejde. Med hustru, børn og 
børnebørn står tiden ikke stille. 
Og så bruger Jim meget tid på sin 
sejlbåd. 

– Jeg har det jo godt, og jeg har 
mange interesser. Men jeg sav-
ner at tjene penge, og jeg savner 
at have kontakt med andre end 
venner og familie. Så det er træls, 
at jeg ikke har et arbejde, for jeg 
synes ikke, jeg har de store krav. 
Jeg leder videre og håber på det 
bedste, siger Jim. 

DET SIGER EKSPERTEN
Seniorforsker Anna Amilon, som bl.a. forsker i 
 tilbagetrækning og pension

Der er nogle seniorer, der bliver ”skubbet” ud af arbejds-
markedet. Det kan fx være dårligt helbred, som gør, at de 
ikke kan passe deres arbejde længere, eller også er man 
bange for at blive nedslidt psykisk eller fysisk. Som regel 
er der flere årsager til, at seniorer trækker sig fra arbejds-
markedet. Mange siger selv, at de går på pension eller 
efterløn, fordi de er blevet gamle nok til at gøre det, og 
de ønsker mere fritid og mere tid til familien.

10 indsigt / senior
T E K S T  J U L I E  M Ø R K E B E R G   F O T O  I V A N  B O L L

danskmetal.dk/ 
workshop

Hvis du er ledig 
og over 50, har 
Metal A-kasse 
en skræddersyet 
workshop til dig.
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Selvom man har nået 
pensionsalderen, kan man 
stadig fortsætte med at 
arbejde. Det er 66-årige 
Torkil Pedersen et eksempel 
på. I januar skiftede han 
fuldtidsjobbet ud med 
et deltidsjob på samme 
arbejdsplads.

  MYTE 3

MAN KAN  
IKKE FORT
SÆTTE MED  
AT ARBEJDE 
EFTER 
PENSIONS
ALDEREN  

T
orkil Pedersen er udlært elektromekaniker, og 
selvom han er fyldt 66, kan han ikke sådan 
lige undvære at arbejde. Derfor har han siden 
januar 2020 arbejdet 12 timer om ugen på sin 

gamle arbejdsplads, hvor han før var ansat på fuld 
tid. Arbejdspladsen er plastproducenten Dania Plast i 
Skive, hvor Torkil efterhånden har været ansat i 20 år. 

Dania Plast, som tidligere hed RK Plast, fremstiller 
forskellige former for hård plast til bl.a. rengørings-
artikler samt engangsplast til fødevarer. Når Torkil er 
på arbejde, læsser han biler, kører materialer ind på 
maskiner og kværner overskydende genbrugsplast. 
Nøjagtig det samme, som da han arbejdede på fuld tid.

– Jeg havde arbejdet i mange år og ville gerne gå 
på pension, mens mit helbred stadig var godt. Så ville 
jeg have mere tid til mine interesser som fx at rejse. 

Men da det kom til stykket, var 
det lidt trist at gå alene hjemme 
i dagtimerne, så jeg ville hellere 
arbejde et par gange om ugen. 
Nu arbejder jeg hos Dania Plast 
mandag og onsdag. Opgaverne er 
afvekslende, og jeg har det godt 
med mine  kolleger, så jeg er godt 
tilfreds. Det er ikke pga. pengene, 
at jeg vil fortsætte med at arbejde, 
for dem har jeg egentlig ikke brug 
for. Hver tirsdag og torsdag cykler 
og løber jeg i en klub med andre 
seniorer, så det er fint, at jeg både 
har tid til arbejde og fritidsinteres-
ser,  fortæller Torkil. 

DET SIGER EKSPERTEN
Seniorforsker Anna Amilon, 
som bl.a. forsker i tilbage-
trækning og pension

Man kan sagtens blive ved med 
at arbejde, selvom man har nået 
pensionsalderen. Der er faktisk  
flere og flere seniorer, der 
udskyder pensionen og arbejder  
længere, end de strengt taget 
behøver. Det kan være af 
sociale årsager, hvor de gerne 
vil bevare deres fællesskab 
med kollegerne. Der kan også 
være gode økonomiske grunde 
til det. Fx får man en højere 
folkepension, jo længere man 
 udskyder sin tilbagetrækning. 

FALSK SANDT
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danskmetal.dk/kortuge

Undersøg dine muligheder 
for en kortere arbejdsuge 
som senior.
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Dansk 
Metal 
mener
I Dansk Metal mener 
vi, at seniorer er en 
værdifuld  ressource på 
arbejdsmarkedet. De har 
ofte erfaring, knowhow 
og en ro, som mange 
arbejdspladser har gavn 
af. Desværre ser vi, at 
arbejdsgiverne ikke altid 
er villige til at ansætte 
nye medarbejdere med 
gråt hår. Det er et pro-
blem, der skal gøres 
noget ved.

Men det kræver selv-
følgelig også, at vores 
medlemmer på 60+ har 
et godt arbejdsmiljø, 
mulighed for efter-
uddannelse og for varie-
ret arbejdstid samt gode 
seniorordninger. Og at 
de, der enten fysisk eller 
psykisk er nedslidte, får 
mulighed for en værdig 
tilbagetrækning. Det er 
en mærkesag for Dansk 
Metal. Vi lægger pres på 
alle steder, hvor det giver 
mening, hvad enten 
debatten drejer sig om 
Arne-pension, efterløns-
ordningen eller nedslid-
ning. For alle har ret til 
en god senior tilværelse!

En arbejdsplads med både yngre og ældre 
ansatte giver god mening – både socialt 
og fagligt. Mød Lasse Carlsen, 67, og 
Victor Cornelius Hansen, 21, der arbejder 
sammen på Cabinplant A/S på Fyn.

  MYTE 4

ÆLDRE MEDARBEJDERE 
HAR DET OFTE SVÆRT 
SAMMEN MED UNGE 
KOLLEGER 

– H
vis der kun var unge 
mennesker som mig 
ansat, så tror jeg ikke, 
at Cabinplant havde 

eksisteret længere. De ældre har 
erfaringen og bringer en masse 
viden med sig, som vi andre kan 
trække på. 

Ordene er Victor Cornelius 
Hansens. Han er 21 år gammel og 
i lære som rustfri klejnsmed på 
Cabinplant. En virksomhed, hvor 
medarbejderne generelt har været 
i mange år. Blandt de cirka 100 
smede og elektrikere er der fire 
på seniorordninger. En af dem er 
Lasse Carlsen, der har været 45 år 
på Cabinplant. Og det er bestemt 
ikke, fordi han i dagligdagen går 
og betragter sig selv som uund-
værlig. Men der er da noget om 
det, Victor siger … 

– Meget af det, vi laver, er højt 
specialiseret. En nyansat kan 
måske nok svejse i rustfast, men 
mange af de ting, vi producerer, er 
udviklet her, så dem kan man ikke 

bare lige lave, når man starter. Og 
når vi skal udvikle nye produkter, 
er der stor værdi i, at vi ældre 
medarbejdere kan sige: ”Da vi 
lavede noget lignende for nogle år 
siden, så gjorde vi sådan og  
sådan ...”, forklarer Lasse. 

De unge kommer derimod med 
ny viden fra deres skoleophold, er 
hans erfaring.

– De lærer meget på skolen og 
kommer så tilbage til os med en 
masse nyt. Og så skal man ikke 
undervurdere, at de tilfører noget 
socialt og noget ung energi, som 
pepper dagligdagen op.

Og den unge energi, som kan 
blande sig med de ældres erfaring, 
sætter man pris på hos Cabinplant,  
hvor tonen er uformel og de 
 drillende bemærkninger flyver frit i 
hallerne og frokoststuen.

– Vi har både lærlingemøder og 
en lærlingegruppe her på stedet, 
samtidig med at vi tager meget pis 
på hinanden på tværs af teams og 
alder, siger Victor.

Det bakkes op af Lasse: 
– Vi plejer at sige, at her er alle 

døre åbne – det er kun den til 
 pengeskabet, der er lukket. 

DET SIGER EKSPERTEN
Anna Sophie Debel,  
konsulent i seniorarbejdsliv 
hos Ældre Sagen

I Ældre Sagen lavede vi en under-
søgelse for nogle år siden. Her 
svarede størstedelen af lederne, 
at aldersforskellen blandt med-
arbejderne ikke har betydning 
for mulighederne for at skabe et 
socialt fællesskab. Størstedelen 
mener også, at det ofte er let at 
forene yngre og ældre medarbej-
deres faglige kompetencer. Det er 
vores erfaring, at mange ser det 
som noget positivt, at de yngre 
medarbejdere kan sparre med 
ældre kolleger.

FALSK SANDT
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KLAR TIL NYE 
OPGAVER?
Søger du nyt job, nye 
spændende opgaver 
eller mere i løn? Så er 
Metal UddannelsesService 
noget for dig.

Bestil din UddannelsesPlan nu på 
danskmetal.dk/uddannelsesservice



Hvad lavede du til din svendeprøve?
Som våbenmekanikere skal vi til svendeprøven  

bestå en teoretisk prøve, som vi har to timer til. 
 Derudover har vi 88 timer fordelt på tre uger til at 
fremstille en sidelås, som er svendestykket. I den 
virkelige verden er sådan en sidelås fremstillet af stål, 
men jeg har fremstillet den af jern, fordi vi teknisk 
set ikke må fremstille anvendelige våbendele her på 
skolen. De fjedre, jeg har lavet til sidelåsen, har jeg 
skåret ud i facon af ikke-hærdbart stål, så de med 
vilje ikke fjedrer rigtigt. Der er rigtig meget manuelt 
arbejde i at lave en sidelås, og det er noget af det, jeg 
bedst kan lide ved det: At file de små krummelurer og 
 rundinger og skabe præcision. Også selvom det var 
lidt  demotiverende at lave noget, der ikke virker.

Hvordan gik det til din svendeprøve?
Det var egentlig ikke de store tekniske problemer, 

jeg havde til svendeprøven. Der var lige en udfordring 
med, hvordan jeg skulle spænde nogle af komponen-

KÆRLIGHED TIL DET GAMLE HÅNDVÆRK
Thomas Juhl Jensen har interesseret sig for våbenmekanik, siden 
han spillede skydespil som barn. Nu er han udlært våbenmekaniker 
med et 12-tal og er endda blevet indstillet til en medalje. 

terne op, fordi de er så små. Tidsmæssigt havde jeg 
ikke disponeret helt klogt, så jeg fik travlt til sidst, men 
alligevel gik det godt. Jeg fik 12 og er indstillet til en 
medalje af min underviser. Det er jeg meget glad for. 

Hvorfor ville du gerne være våbenmekaniker?
Som barn spillede jeg skydespil, hvor jeg syntes, 

våbnene var rigtig fascinerende. Min far og min bror 
gik meget på jagt, og de tog mig med på skyde-
banen for at træne. Så fik jeg våben i hænderne og 
opdagede det gamle håndværk. Jeg er selv meget 
gammeldags og kan godt lide, at det er et bredt 
håndværk, hvor man både arbejder med træ og 
metal og gamle teknikker. Som våbenmekaniker 
lærer vi at reparere våben, men jeg vil også gerne 
lære at fremstille våben. Derfor vil jeg på et tidspunkt 
gerne til Østrig og blive bøssemager, for det kan man 
ikke blive herhjemme. 

THOMAS JUHL 
JENSEN,  

21 ÅR

Svendeprøve
August- 

september 2020

Læreplads
Korsholm 

Skjern

Sidelåsen er en mekanisk 
del i et haglgevær og 
består af 16 små fjedre 
og andre komponenter, 
der skal passe sammen 
meget præcist.

15svendeprøve / våbenmekaniker
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Høj, højere, høreapparat!
Støj kan medføre

Næsten hver �erde dansker mellem 45 og 64 år har allerede nedsat hørelse. Vil du med i flokken? 
Nej? Så læs med her og på de kommende sider, hvor vi sætter fokus på arbejdsrelateret støj og hørelse. 

Hovedpine

Stress

Nedsat
hørelse

Brug høreværn

Søvnbesvær

Tinnitus

Forhøjet
blodtryk

Lille akku-boremaskine
75-80 dB(A)

Slagboremaskine
85-95 dB(A)

Brug støjafskærmning

MIG/MAG
90-95 dB(A)

TIG
<80 dB(A)

Båndpudser
90-95 dB(A)

Vinkelsliber
90-110 dB(A)

Trykluftspistol
95-105 dB(A)

Støjreduktion:
20-30 dB(A)

med ørekopper

Støjreduktion:
10-20 dB(A)

med ørepropper

Brug høreværn

Så meget støjer
dit værktøj

Brug høreværn
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Høj, højere, høreapparat!
Støj kan medføre

Næsten hver �erde dansker mellem 45 og 64 år har allerede nedsat hørelse. Vil du med i flokken? 
Nej? Så læs med her og på de kommende sider, hvor vi sætter fokus på arbejdsrelateret støj og hørelse. 

Hovedpine

Stress

Nedsat
hørelse

Brug høreværn

Søvnbesvær

Tinnitus

Forhøjet
blodtryk

Lille akku-boremaskine
75-80 dB(A)

Slagboremaskine
85-95 dB(A)

Brug støjafskærmning

MIG/MAG
90-95 dB(A)

TIG
<80 dB(A)

Båndpudser
90-95 dB(A)

Vinkelsliber
90-110 dB(A)

Trykluftspistol
95-105 dB(A)

Støjreduktion:
20-30 dB(A)

med ørekopper

Støjreduktion:
10-20 dB(A)

med ørepropper

Brug høreværn

Så meget støjer
dit værktøj

Brug høreværn

Tre ting du selv kan gøre
1  Tjek støjniveauet på din arbejdsplads, så du kan beskytte din hørelse. Down-
load appen Noise Exposure, der hvor du normalt finder apps. Den er udviklet af 
det svenske arbejdstilsyn til at måle støj. Måske kan den give dig en indikation af, 
om dine omgivelser er for støjende? Husk, at målinger skal foretages ved dit øre.

2  Henvend dig til din arbejdsmiljørepræsentant, hvis du oplever støjpro-
blemer. Så kan der blive sat gang i en afdækning af problemet og i at finde 
gode løsninger.

3  Få inspiration på danskmetal.dk/støj til, hvad man kan gøre for at dæmpe 
støj på arbejdspladser. Det drejer sig om alt fra installation af støjdæmpere til 
akustikregulering og planlægning af støjende arbejde. Hvis du kender til mulig-
hederne, kan du bedre spørge ind og komme med input til din arbejdsgiver og 
arbejdsmiljørepræsentant.

Læs også med på de næste sider.
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Produktion støjer. Men kan man 
nedbringe støjen? Ja, lyder svaret fra 
Disa Industries i Taastrup. Kom med på 
besøg hos arbejdsmiljørepræsentant 
Kenneth Norman Hansen. 

D
er er lyden af udsugningen. 
Og spånanlægget. Der er larm 
fra trykluft. Hydraulikpumper. 
Motorstøj. Hammerslag og 

anden bearbejdning af jern. Og så er 
der test efter test af færdige maski-
ner. Det er lydkulissen, når man 
går rundt hos Disa Industries A/S i 
Taastrup.

– Det er jo lyden af penge, vi 
hører. Når der bearbejdes og testes, 
så er en ny maskine på vej ud i 
verden. Så på den måde er alle 
de her lyde jo gode, konstaterer 
arbejdsmiljørepræsentant Kenneth 
Norman Hansen. 

Men selv lyden af penge kan 
være for høj. Det måtte man sande 
hos Disa Industries, da man i 2013 
flyttede produktionen fra Herlev til 
Taastrup. 

Beton og glas absorberer 
ikke lyd
På den gamle adresse var den 
samlede proces fordelt i en knop-
skydning af fem til seks haller. 

På den nye lokation i Taastrup 
ønskede man at samle alt i én 
kæmpehal. Og så ville man have 
gennemsigtighed. På den måde 
endte både test, montage, produk-
tion, elektrikere, ingeniører og alle 
andre processer og fagligheder i 
én hal bygget af rå beton og store 
glasflader. Og hvis der er noget, 
hverken beton eller glas gør, så er 
det at absorbere. Heller ikke lyd. 

– Det eneste, vi egentlig gjorde, 
før vi rykkede ind, var at ændre 
loftet. Det bestod af hele plader, 
som vi fik ændret til perforerede 
plader med isolering bag, så 
loftet opslugte lyd i stedet for at 
kaste den tilbage. Men ellers var 
vi ret bevidste om, at resten af 
støjdæmpningen skulle ske ved 
de enkelte maskiner, når de blev 
installeret her, fortæller facility 
manager Leon Sørensen.

En lang række løsninger
Den støjdæmpning, der skulle ske, 
begyndte med en større kortlæg-

ning, da hallen var taget i brug. Her blev lavet støj-
målinger dels ved maskinerne, og dels ved at en række 
medarbejdere skulle bære støjmålere i flere dage. 
Pistolskud blev affyret, og efterklangen målt. Derefter 
kom et eksternt firma med forslag til, hvordan man 
kunne sænke lyd niveauet fra hver enkelt støjkilde. 

Og så kom løsningerne ellers: Skærme med hjul 
på ved udvalgte maskiner. Støjgardiner ved andre 
maskiner. Akustikplader på en lang række store 
flader. ”Bankerum”, hvor særligt støjende processer 
er  isoleret fra resten af hallen, lydisolerede, mobile 
kasser, der kan omslutte maskiner, som skal testes 

– MAN (((KAN)))
NEDBRINGE STØJ, 
HVIS MAN VIL 

18 arbejdsmiljø / støj
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og støjisolerende bokse på alle 
skabe med summende, larmende 
motorer og pumper. Og så selv-
følgelig høreværn og individuelt 
formstøbte ørepropper, til når det 
er nødvendigt. 

Gevinsten er langtids-
holdbare medarbejdere
Nye støjmålinger har vist, at støjen 
i hallen i Taastrup er nedbragt 
væsentligt. Der er ikke længere 

konstante støjkilder, som ikke 
er afskærmet eller dæmpet. Det 
betyder dog ikke, at Kenneth som 
arbejdsmiljørepræsentant kan sige 
til sig selv, at støjudfordringerne er 
løst for altid: 

– Når man fjerner én støjkilde, 
så opdager man ofte en anden. 
Derfor er det her en proces, der 
ikke er afsluttet endnu. Det kan 
hele tiden blive bedre. Det koster 
selvfølgelig nogle ressourcer, men 

gevinsten i den anden 
ende er jo mere til-
fredse, langtidsholdbare, 
sunde medarbejdere. 
Og vores konklusion 
indtil videre er klar: Man 
kan nedbringe støj, hvis 
man vil. 

danskmetal.dk/
arbejdsmiljoe

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

Ikke mange af de ansatte 
på Disa Industries A/S går 
omkring med høreværn 
på. For selvom maskinerne 
støjer, er der tænkt så 
mange støjdæmpende 
foranstaltninger ind, at 
man langt de fleste steder 
kan undvære høreværn.  

Enkelte meget  støjende 
processer hos Disa A/S er 
 isoleret i ”bankerum” eller 
som her bag støjgardin.

STØJ KAN MEDFØRE
Nedsat
hørelse Hovedpine StressSøvnbesvær Tinnitus

Forhøjet
blodtryk

Om Disa 
Industries 
A/S
Disas ca. 200 
ansatte produ-
cerer maskiner 
til fremstilling 
af sandforme. 
Maskinerne 
bliver solgt til 
støberier over 
hele verden. 
På støberierne 
indgår Disas 
formmaskiner i 
processen, der 
ender med at 
sende alt fra 
bremseskiver til 
motorblokke og 
brønddæksler på 
gaden. 
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Med Metal A-kasses hjælp var 
industritekniker Jonas Toke 
Brix kun ledig i seks uger, 
efter han blev færdigudlært. 
Det handler om at lave sin 
research, være opsøgende og 
skabe en personlig kontakt til 
arbejdsgiveren, mener han.

F
or Jonas Toke Brix gik det lynhurtigt med at 
komme i job, efter han blev færdig med sin 
uddannelse til industritekniker. Han deltog i Metal 
A-kasses ’Tal dig i job’-workshop for at blive skar-

pere til jobsamtaler, og han var også til en personlig 
samtale med en jobkonsulent fra Metal A-kasse. Her 
lærte han, hvor vigtigt det er at være opsøgende og 
lave sin research.

–  Når du sidder til en jobsamtale, giver det bare et 
rigtig godt indtryk, når arbejdsgiveren kan høre, at du 
har sat dig ind i virksomheden. Det gav mig nok også 
en fordel, at jeg har været soldat i 17 år. Det har gjort 
mig god til at skjule min nervøsitet og få ro over mig 
selv, fortæller Jonas.

Det tog kun seks uger, før han 
fik et vikariat med henblik på fast-
ansættelse ved Rational Maskin-
fabrik i Rødovre. Virksomheden 
specialiserer sig i hydraulik og 
pneumatik.

Skab personlig kontakt
Under sin jobsøgning var Jonas til 
hele syv jobsamtaler. Han gjorde 

en dyd ud af at skabe en personlig 
kontakt til de steder, hvor han 
søgte job, fx ved at ringe til virk-
somhederne og stille spørgsmål. 
På den måde fik han også en for-
nemmelse af, om det ville være et 
rart sted at arbejde. 

–  Jeg fik et job hurtigt. En af 
grundene var måske, at jeg gik 
meget op i den personlige kontakt. 

7 JOB SAMTALER 
PÅ 6 UGER
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Det er også en god måde at lave 
research på, og arbejdsgiveren 
kan bedre huske dig, fortæller den 
41-årige industritekniker.

Jonas fik også hjælp af sin 
Metalafdeling, der vidste, om de 
virksomheder, han overvejede 
at søge job hos, var ordentlige. 
 Afdelingen kunne også fortælle 
ham, om virksomhederne havde 

overenskomst. Igen handlede det 
for Jonas om at være bevæbnet til 
tænderne med viden.

–  Det giver dig ro, når du 
 sidder til jobsamtalen, fortæller 
han. 

Det er vigtigt for 
Jonas Toke Brix 
at arbejde et sted 
med godt arbejds
miljø, og det var 
en af de mange 
grunde til, at han 
lavede grundig 
research under sin 
jobsøgning.

danskmetal.dk/
jobklar

Få hjælp til at 
komme i job.  

 3 go’e 
•  UNDERSØG virksomheden 

ved at klikke rundt på dens 
hjemmeside og søg på omtale 
af virksom heden på nettet. 
Find ud af, hvilke produkter 
og værdier virksomheden har. 
Og kig også på virksomhedens 
 LinkedIn-profil. Din lokale 
Metalafdeling kan desuden 
bidrage med viden om virk-
somheden.

•  FORBERED DIG grundigt på de 
spørgsmål, du typisk kan blive 
stillet til jobsamtaler. Fx hvor 
meget kender du til virksom-
heden? Hvad tiltrækker dig 
mest ved jobbet? Hvorfor skal 
vi ansætte dig? Osv.

•  ØV DIG på ’elevatortalen’  
(60 sekunders præsentation 
af dig og dine kompetencer), 
så den er naturlig for dig at 
fremføre. 

Læs mere i pjecen ’Tal dig i job’ 
på danskmetal.dk

JEG GIK MEGET 
OP I DEN 
PERSONLIGE 
KONTAKT.
Jonas Toke Brix, industritekniker
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I 
foråret blev mange danskere 
fyret som følge af coronakrisen, 
og industritekniker Joye Solveig 
Hansen var desværre en af dem. 

Hendes gamle arbejdsplads måtte 
spænde livremmen ind pga. den 
økonomiske krise, og pludselig 
stod hun uden job.

– Jeg var bange for, at det ville 
blive svært for mig at finde et  
nyt job. Når der er krise, hænger  
de jo ikke ligefrem på træerne,  
fortæller Joye.

Blev ringet op af 
Metalafdeling
Men Joye kom ikke til at være ledig 
i så lang tid, som hun havde frygtet. 
Efter syv ugers ledighed blev hun 
 ringet op. Hendes Metalafdeling 
havde fundet et potentielt job til 
hende på virksomheden Juliana 
 Drivhuse i Odense, der er Europas 

største producent af drivhuse til private. Mindre end en 
uge senere havde hun ikke bare været til jobsamtale, 
men tilmed fået jobbet. I det nye job bruger hun det 
meste sin tid på at fræse.

– Det er et godt job, også socialt. Jeg arbejder på 
natholdet med fem andre, som jeg hurtigt har lært at 
kende, fordi vi er en lille gruppe. Jeg er simpelthen så 
glad for, at jeg var ledig i så kort tid. Under finanskri-
sen var jeg ledig i syv måneder, og det var forfærde-
ligt, fortæller Joye. 

Hun har især været glad for Dansk Metals hjælp, 
fordi de matchede hende med en arbejdsgiver og 
dermed sparede hende en masse tid med at sende 
ansøgninger. Og i modsætning til det kommunale 
jobcenter følte hun, at fagforeningen kendte hendes 
fag og vidste, hvad  virksomhederne leder efter.

– Jobcentret foreslog, at jeg uddannede mig til 
social- og sundhedsassistent, men det kunne jeg jo 
ikke bruge til noget. I min branche er der normalt 
meget lav ledighed, så det burde være muligt for 
mig at få et job inden for mit eget felt. Det ved Dansk 
Metal, og derfor kunne de give mig direkte og hurtig 
hjælp, fortæller Joye. 

DANSK METAL VED 
HVAD VIRKSOMHEDER 
LEDER EFTER
Industritekniker Joye Solveig Hansen mistede sit job pga. 
coronakrisen. Men så blev hun ringet op af Metal Odense, 
og mindre end en uge senere havde hun et nyt job. Metal 

JobService
Med Metal JobService 
kan du:

•  Se og søge ledige  
job fra alle danske 
hjemmesider og  
job databaser

•  Søge på lige netop  
de job, der er relevante 
for dig

•  Oprette en jobagent, 
 så du får besked  
pr. mail, når der er nye 
ledige job, der matcher 
dine ønsker og  
kompetencer

•  Bruge dit cv til at  
søge job.

danskmetal.dk/job
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Mit Metal er appen, der gør din 
hverdag som ledig nemmere. 
Tidslinjen i appen hjælper dig 
med at følge dit ledighedsforløb, 
så du ikke glemmer noget.

Med appen på telefonen kan du:

    følge tidslinjen i dit 
ledighedsforløb

    booke møder
    udfylde din joblog
    læse din post fra a-kassen
    søge job
    udfylde dit ydelseskort.

MIT METAL: 
 OVERBLIK 
NÅR DU ER
LEDIG
Appen, der giver dig tid til 
at fokusere på at søge 
og finde dit næste job

DANSK METALS APP

Mit Metal

kr.

JOB

Nu kan du 
logge ind i appen 

med ansigts-
genkendelse eller 
dit fi ngeraftryk.
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danskmetal.dk/
arbejdsmiljoe 

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

D
a vi træder ind på virksomheden WeldingDroids 
værksted i Vejen, er stifterne Christian Olsen og 
Kevin Christensen i fuld gang med at bygge den 
nyeste variant af deres svejserobot. Den kan selv 

dreje røret rundt, mens den svejser, og den kræver 
ikke menneskelig indblanding  undervejs.

– Det smarte ved vores svejse robot er, at smeden 
undgår op slidende samlebåndsarbejde. Når du svejser 
et rør manuelt, er du bundet til røret i lang tid og får 
nemt ondt i ryggen. Det synes vi, er ærgerligt. Derfor 
har vi udviklet den her robot. Så kan smeden i stedet 
fokusere på alle de sjove svejsninger og stadig rette 
sin ryg, når han går på pension, siger Kevin.

Fik to løver med ombord
I februar 2020 var de to smede med i ’Løvens Hule’ 
på DR1, hvor iværksættere skal forsøge at overbevise 
en række succesfulde erhvervsfolk om, at de skal 
 investere i netop deres virksomhed. Her lykkedes det 
Kevin og Christian at få Jesper Buch og Jacob Risgaard, 
der står bag henholdsvis Just Eat og Coolshop, til at 
investere i WeldingDroid. Indtil videre har Kevin og 
Christian kun solgt tre svejserobotter. Men de tror på, 

at de på et tidspunkt nok skal slå 
igennem i smedebranchen.

– Folk var også skeptiske over 
for laserskæreren i starten, men i 
dag er den et normalt syn ude på 
arbejdspladserne. Hvis du er smed, 
skal du ikke være bange for, at 
vores robot vil gøre dig arbejdsløs. 
Tværtimod er den med til at skabe 
flere og bedre jobs, fordi du undgår 

opslidende arbejdsstillinger og 
samlebåndsarbejde, fortæller Kevin.

Svejserobotten kan sikre 
arbejdspladser
Han forklarer, at robotten giver 
en konkurrencefordel, fordi den 
kan svejse rustfrie rør seks gange 
hurtigere end et menneske. Ifølge 
iværksætterparret tager det cirka  

Smedene Christian Olsen 
og Kevin Christensen har 
sammen stiftet en virksomhed 
og udviklet en robot, der 
kan svejse rør seks gange 
hurtigere end et menneske. 
Samtidig skåner den dig for 
opslidende arbejde.

SMEDENE FRA 
’LØVENS HULE’
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15 minutter for en smed at svejse 
et Ø204 X 2 mm rør med tråd og 
baggrund, mens det tager robotten 
to minutter og 26 sekunder.

Det var Christian, der oprinde-
ligt byggede den første prototype 
af robotten. Han har selv svejset 
mange rør manuelt og tænkte, at 
der måtte være en smartere måde 
at gøre det på.

– I Danmark kan vi ikke kon-
kurrere med Asien på lønninger. 
Vi er nødt til at have den nyeste 
teknologi, hvis ikke vores arbejds-
pladser skal flytte ud af landet. Og 
det er vores svejserobot med til at 
sikre, fortæller Christian.

Robotten er også kun på vej 
til at blive mere højteknologisk. 
Den nyeste version kan fx udsty-

res med et kamera, der filmer 
svejsningen tæt på og overvåger 
kvaliteten. Og på sigt har Kevin og 
Christian tænkt sig at udvikle en 
laserskærer til robotten, så den kan 
skære rør helt op til Ø1000 mm. 
Det betyder, at smeden ikke behø-
ver at bruge en tung vinkelsliber til 
de helt store rør. 

Udover at være smed har 
Kevin Christensen (t.h.) 
videreuddannet sig til 
 produktionsteknolog, så han 
kunne blive  ekstra skarp til at 
designe og udvikle maskiner 
og robotter.

Der er massevis  
af ledninger på  

værkstedet, hvor 
de to smede selv 

har programmeret 
deres svejserobot. 
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Kendt fra 
bedste 
sendetid
I februar 2020 tonede Christian 
Olsen og Kevin Christensen frem 
på DR1, da de var med i ’Løvens 
Hule’ og præsenterede deres 
svejserobot.  
Løverne investerede 400.000 kr. 
for 30 % af Christian og Kevins 
virksomhed. 
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HVEM Xxx 

HVAD Xxx

HVOR Xxx

T E K S T / F O T O  I V A N  B O L L

øjeblikket / knallertklub26
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VIGGOS 
GARAGE
I et værksted mellem Horsens og Skanderborg fortæller 
Viggo Olesen stolt om den Derby Ferrari-knallert fra 
1962, han er i gang med at samle til sit barnebarn. De 
omkringstående nikker genkendende til Viggos snak. De har 
nemlig alle det tilfælles, at de også har samlet en veteran-
knallert. Velkommen i garagen hos Ny Veteranknallert Klub.

27
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FAMILIEN 
Tage (t.v.) og 
Kristian Andersen 
er far og søn. 
Kristian kom ind i 
klubben, da Tage 
var forhindret i 
at deltage i en 
opvisning for 
veteranknallerter. 
– Men den fine 
knallert skulle da 
ikke snydes for 
at blive vist frem, 
som Tage siger. 
Derfor klarede 
Kristian opvis-
ningen, og siden 
har han også 
været medlem af 
klubben.

MEDLEMSTAL 
Da klubben blev etableret 
i 2014, håbede man på et 
medlemstal i omegnen af 
35-50. I dag er medlemstallet 
oppe på 284. Ifølge klub-
formand Viggo Olesen er 
der en stor interesse for 
veterankøretøjer generelt, 
men som han siger: 
– Knallerter løber ikke 
pengemæssigt løbsk 
på samme måde, som 
veteranbiler kan gøre.

28
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FAGLIGHED 
Mange af 
klubbens 
medlemmer 
har arbejdet i 
metalfagene hele 
deres liv og kan 
derved bringe 
deres faglighed 
i spil, når de 
mødes i klubben 
for at reparere 
knallerter. 

PAUSEN 
Klubformand 
Viggo Olesen 
har sørget for 
kaffe – det 
bliver der 
nemlig drukket 
temmelig meget 
af. For ham er 
klubben et tegn 
på et liv efter 
arbejdslivet.

29
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MINDER 
Ifølge klub
formand Viggo 
Olesen skyldes 
interessen for 
veteran knallerter, 
at de brin ger 
ung doms  årene 
tilbage:  
– Men dengang 
havde man 
dem som et 
nødvendigt 
transportmiddel.  
I dag er det ren 
og skær hobby. 

30
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PÅ VEJEN 
Klubben har medlemmer 
fra hele landet, men 
hovedparten kommer 
fra Midtjylland. I løbet af 
året har klubben en del 
programsatte ture. Og 
engang imellem opstår 
der også impulsive ture, 
som medlemmerne fx 
arrangerer over Facebook. 

Vil du også makke 
med knallerter? 
Så læs mere på  
nyvk.dk. 
Alle nye medlemmer 
er velkomne – unge 
såvel som ældre.  
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Tag på gratis  
online kursus
I disse coronatider bliver 
mange kurser afholdt online. 
Også i Dansk Metal kan du 
tage en række onlinekurser. 
Hvad enten du vil have en 
IT-certificering, dykke ned i 
projektledelse, virksomheds-
økonomi eller have styr på 
kommaerne, så findes der et 
kursus til dig. Og det er endda 
helt gratis.

Læs mere her:  
danskmetal.dk/ 
uddannelse/elearning

Det kan lyde som starten på en vittighed, 
men det var faktisk noget mere seriøst, 
der var på spil i september 2020. Her var 
fire medlemmer af Dansk Metal nemlig til 
møde med beskæftigelsesministeren midt 
under nedslidnings-forhandlingerne. 
De fire mænd, der besøgte beskæftigelses-
minister Peter Hummelgaard, var maskin-
arbejderne Mark og Henning, industri-
teknikeren Morten og flymekanikeren 
Henning. De har alle haft hårdt fysisk 
arbejde fra en tidlig alder. 

De fire faglærte fortalte ministeren om 
deres egne og kollegernes tanker om ned-
slidning og muligheden for at gå tidligere 
på pension. Som de sagde til ministeren: 
– Folk som os, der har slidt og slæbt hele 
vores liv og passet vores arbejde, har også ret 
til en god og ordentlig pensionisttilværelse!
Diskussionen rundt om bordet foregik i en 
bramfri tone, og to gange Henning, Mark og 
Morten fik alle givet gode inputs til ministe-
ren. Om det var det, der gjorde, at ministeren 
kort tid efter kunne fremvise en ny aftale om 
tidlig pension, må dog stå hen i det uvisse … 

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

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

Vinderen får direkte  
besked efter 1. januar 2021.

FRA ARKIVET DET TALER VI OM

Medlemskontakt:  
Telefon 3363 2000  

mandag til torsdag kl. 13-17. 

EN UDDANNELSE SOM 
MASKINARBEJDER KAN FØRE 
TIL ALT 
Sådan starter en artikel i fagbladet 
Metal fra marts 2002. Artiklen hand
ler om en lærlingebog, lavet af de 
ansatte på landbrugsmaskinfabrikken 
JFFabriken i Sønderborg. Lærlinge
bogen beskrev livsbanerne for alle 
næsten 160 lærlinge udlært i virk
somheden siden 1958. De tidligere 
lærlinge arbejdede i 2002 som alt 
fra luftkaptajn hos Mærsk til direktør, 
taxachafuffør, kirketjener, smedeme
ster og uddannelsesleder i Grønland. 
På billedet ses Charly Jensen og Bent 
Skovmand, der var ophavsmændene til 
lærlingebogen. 

VIND ET 
WEEKEND
OPHOLD  
FOR TO

NEDSLIDNINGSFORHANDLINGERNE 

TO MASKINARBEJDERE, EN INDUSTRI
TEKNIKER, EN FLYMEKANIKER OG EN 
MINISTER GÅR IND I ET MØDELOKALE ...

For tiden handler mange af samtalerne i Dansk 
Metals Medlemskontakt om UddannelsesService, 
fortæller Aase Nielsen:

 – Når man booker en samtale via Uddannelses-
Service, bliver man inden for 24 timer ringet op af 
sin afdeling. De guider én hele vejen, hvad enten 
man er interesseret i at få flere jobmuligheder via 
en opkvalificering eller i at bruge sin erhversuddan-
nelse som springbræt til en videregående uddan-
nelse. Det er et tilbud, som vi meget gerne vil gøre 
alle vores medlemmer opmærksomme på, så de 
ved, at de nemt og hurtigt kan få hjælp, hvis de er 
interesserede i efter-  
eller videreuddannelse.
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danskmetal.dk/
karriereplan

Kom i gang med 
efter- eller videre-
uddannelse.
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Hvad betyder kongressens 
beslutninger for dig?
Dansk Metal afholdt sin 57. kongres i september. Kongressens 
slogan lød: ”Fremtiden er faglært. Fremtiden er grøn. Fremtiden er 
fællesskab.” Med udgangspunkt i det budskab blev der taget mange 
beslutninger på kongressen. Men hvad kommer de beslutninger 
konkret til at betyde for dig som medlem? Det vil fremtiden vise, 
men visse ting står allerede klart:
Du vil opleve et mere digitalt Dansk Metal. Medlemmerne vil gerne 
have svar hurtigt – og helst på mobilen. Så det skal Dansk Metal 
sikre, at de får i endnu højere grad i fremtiden. Men den menne-
skelige kontakt er også vigtig. Så du vil møde et fagforbund, der 
har skruet op for det digitale, men ikke ned for den menneskelige 
kontakt.
Hvis du ikke allerede har en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, 
vil du også opleve, at du forhåbentlig får det i fremtiden. Kongres-
sen besluttede nemlig, at der skal være endnu flere tillidsvalgte i 
Dansk Metal, og at de skal uddannes endnu bedre.
Det blev også besluttet på kongressen, at du vil være medlem af en 
fagforening, som fortsat bakker op om EU, men siger et stort nej 
tak til en lovbestemt mindsteløn dikteret af EU. Det vil potentielt 
kunne ødelægge den danske model, og det vil vi også kæmpe 
 kraftigt imod i fremtiden.

Har du PlusKort- 
appen?
Hvem vil ikke gerne have rabat på 
alt fra tøj på Zalando til elektronik i 
Expert? Eller hvad med en billigere tur 
i Tivoli eller gode tilbud på e-bøger? 
Så er det PlusKort-appen, du skal have! 
Find den, der hvor du normalt down-
loader apps. Du kan også bruge appen 
til at vise dit medlemskort, hvis du skal 
gratis ind til ishockey, speedway eller 
motorsport.

 Følg Claus Jensen på Facebook  

Om ’Arne-pensionen’:

– STOR SEJR 
FOR LØN
MODTAGERNE!  
NU BLIVER 
DER GJORT 
NOGET FOR 
DEM, DER HAR 
KNOKLET I 
STØRSTEDE
LEN AF DERES 
LIV. DEN 
NYE AFTALE 
OM  TIDLIG 
 PENSION 
VIL GAVNE 
 RIGTIGT 
MANGE 
 MEDLEMMER 
AF DANSK 
METAL!
Claus Jensen, forbundsformand, Dansk Metal
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danskmetal.dk/
lontjek

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

danskmetal.dk/
jobservice

Skal jobbet  
finde dig?  
Brug Metal  
JobService. 
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FERIE

HOLDER DIN ARBEJDS
PLADS KOLLEKTIV FERIE I 
JULEN? SÅ KAN DU MÅSKE 
FÅ DAGPENGE
Hvis du ikke har feriegodtgørelse eller feriedag-
penge til juleferien, og din arbejdsplads holder 
kollektiv ferielukning efter ferieloven, kan du 
måske få dagpenge i ferien. Kollektiv ferieluk-
ning betyder, at din arbejdsplads holder helt luk-
ket. Du skal opfylde kriterierne nedenfor, før du 
har ret til dagpenge under kollektiv ferielukning.

•  Du skal have dagpengeret.
•  Du ønsker ikke at holde ferie for egen regning.
•  Du er forhindret i at arbejde på grund af 

 virksomhedens ferielukning.
•  Du har holdt al ferie med løn, feriegodtgørelse 

eller feriedagpenge.
•  Den kollektive ferielukning i julen skal være 

varslet med mindst én måned efter ferieloven.
•  Du skal indsende en ledighedserklæring og 

stille dig til rådighed under ferien.
•  Du skal ikke tilmelde dig som ledig på job-

centret, hvis den kollektive ferie på din 
arbejdsplads efter ferieloven alene er mellem  
jul og nytår. Men det skal du, hvis den 
 kollektive ferie starter den 24. december eller 
tidligere. Det gælder også, hvis den  kollektive 
ferie først slutter efter den 31. december med 
feriedage i det nye år.

•  Du kan alene modtage dagpenge på de dage, 
hvor du skulle have været på arbejde, hvis 
der ikke var ferie. Det vil sige, at du ikke kan 
modtage dagpenge på søgnehelligdage, altså 
helligdage, der falder på en hverdag. Det kan 
du heller ikke på de fridage, du har ret til i din 
overenskomst.

DAGPENGE

SÅDAN SIKRER 
DU DIG DAG
PENGE I JULEN
Julen nærmer sig, og vi  
vil gerne sikre os, at du  
får dine penge den  
30. december 2020.  
Du kan udfylde og ind-
sende dit ydelseskort fra 
mandag den 21. december 
2020, og du skal senest  
ind sende det onsdag den  
23. december 2020 inden 
kl. 12.00. Så er du sikker  
på udbetaling den  
30. december 2020.
Indsender du ydelses kortet 
senere, kan vi først  
udbetale dine ydelser den 
6. januar 2021. Det betyder 
også, at vi ikke må bruge 
dit skattekort for 2020, 
og derfor kan du ikke få 
skattefradrag på denne 
udbetaling.

JUL 0G NYTÅR

SÅDAN FALDER JUL  
OG NYTÅR I ÅR
Juleaften torsdag den 24. december
Juledag fredag den 25. december
2. juledag lørdag den 26. december
Nytårsaften torsdag den 31. december
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a-kasse / nyt

danskmetal.dk/akasse

Med Metal A-kasses joblog  
kan du nemt og hurtigt overføre 
spændende job opslag fra  
Metal JobService til jobloggen.  

metal /  industr i  /  december 2020



I de kommende år skal Metal A-kasse fortsat have det enkelte medlem i fokus og 
have tæt kontakt til virksomheder, så medlemmerne kan hjælpes hurtigst muligt 
i job. Det blev slået fast ved a-kassens delegeretmøde i september. Metal A-kasse 
vedtog i alt fem målsætninger, der skal sætte retningen frem mod 2024. 

Metal A-kasse skal:
1.  medvirke til, at medlemmerne kommer hurtigst muligt i varigt job. Digitale 

samtaler og aktiviteter skal også være en integreret del af den medlems rettede 
service.

2.  med medlemmerne i fokus levere et individuelt kontaktforløb, der medfører 
effektiv jobsøgning, relevant opkvalificering og jobformidling samt sikrer høj 
medlemstilfredshed.

3.  gennem tæt kontakt til virksomheder og tillidsvalgte matche behovet for 
 kvalificeret arbejdskraft på Metals jobområder.

4.  effektivisere, digitalisere og automatisere arbejdsopgaver for at sikre en 
 intelligent arbejdsdeling, der prioriterer et lokalt medlemsfokus.

5.  understøtte jobindsatsen for beskæftigede, opsagte eller snart udlærte medlemmer.

EN STÆRK 
AKASSE HAR 
MEDLEMMERNE  
I CENTRUM

EN TILLID, DER 
FORPLIGTER  
I september blev jeg på Dansk 
Metals kongres og Metal A-kasses 
delegeretmøde valgt som hoved-
kasserer.

 Det er en stor ære at repræsen-
tere og arbejde politisk og organisa-
torisk for over 100.000 medlemmer 
af Dansk Metal og Metal A-kasse.

 Min rejse ind i arbejdet som 
hovedkasserer begyndte, da jeg blev 
talsmand som klejnsmed for snart 
mange år siden. Da jeg derefter blev 
tillidsrepræsentant, følte jeg med 
det samme, at jeg var landet på min 
rette hylde. Jeg er vokset op med, 
at alting skal være retfærdigt, og jeg 
vil gerne hjælpe andre. Derfor føltes 
arbejdet som tillidsrepræsentant 
naturligt for mig.

 Det gav også stor mening for 
mig, da jeg i 2003 blev jeg valgt som 
afdelingskasserer i det daværende 
Metal Nykøbing Falster. Siden da 
har jeg været med til en organisa-
torisk rejse i Dansk Metal og Metal 
A-kasse, hvor jeg sluttede mit lokale 
virke som afdelingskasserer i den 
fusionerede afdeling Metal Sydøst 
og som Region Sjællands repræ-
sentant i Metal A-kasses hoved-
bestyrelse.

 På den måde har mit udgangs-
punkt indtil nu været medlemmerne 
i en lokal metalafdeling. Nu er mit 
fokus flyttet til de nationale,  politiske 
og organisatoriske problem stillinger 
på arbejdsmarkedet.

 Men én ting er gået igen i mit 
tillidsarbejde – og det vil fortsætte 
fremadrettet: Jeg vil arbejde for 
at sikre job til alle medlemmer. I 
vil også se mig argumentere for, 
at forsøget med mere ansvar til 
 a-kasserne bliver gjort permanent, 
at dagpengene styrkes, og at vi 
 sikrer ordentlige vilkår for senior-
arbejdslivet.

 Tak for, at I valgte mig til  
hovedkasserer!

John Larsen
Hovedkasserer

844
MEDLEMMER HAR 
FÅET NYT JOB MED 
METAL JOBSERVICE  
I PERIODEN FRA  
1. JANUAR TIL  
30. OKTOBER 2020.

TILMELD DIG PÅ  
DANSKMETAL.DK/ 
JOBSERVICE

Kontakt 
Har du spørgsmål om 
 dagpenge, efterløn eller 
andet, så kontakt os på 
 telefon 3363 2200.

Mandag-torsdag  
8.30-17.00

Fredag   
8.30-14.00

Du kan også finde din lokale 
afdeling på danskmetal.dk/
findafdeling
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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.
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Få kontantrabat, når du handler  
– se mere på pluskort.dk

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

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

Send en sms med teksten ’KORT’ til 1999 eller  
scan QR-koden, så modtager du et link til  
download af app’en med dit medlemskort.  
Det koster alm. sms-takst. 

PlusRejser. 
Trænger du til sol og varme?  
Så bestil din næste charterrejse  
hos Apollo Rejser.  

3-5 % 

PlusBil. 
Med mere end 60 autoværksteder og 
dækcentre ordner Super Dæk Service 
let bilen, når den skal på værksted. 

10 %

PlusHerretøj.    
Shop sæsonens nyheder inden for  
tøj og sko hos tøjeksperten.dk med 
PlusKort rabat.  

4 %

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

20 øre/l 

PlusBil. 
Quickpoint løser alle former for  
mekanisk arbejde og altid til  
konkurrencedygtige priser.  

10 % 

PlusHvidevarer.    
Punkt1 har et kæmpe udvalg og  
skarpe priser på alle hvidevarer  
og småel til hjemmet.

Særpris
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Få kontantrabat, når du handler  
– se mere på pluskort.dk

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

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

Send en sms med teksten ’KORT’ til 1999 eller  
scan QR-koden, så modtager du et link til  
download af app’en med dit medlemskort.  
Det koster alm. sms-takst. 

PlusRejser. 
Trænger du til sol og varme?  
Så bestil din næste charterrejse  
hos Apollo Rejser.  

3-5 % 

PlusBil. 
Med mere end 60 autoværksteder og 
dækcentre ordner Super Dæk Service 
let bilen, når den skal på værksted. 

10 %

PlusHerretøj.    
Shop sæsonens nyheder inden for  
tøj og sko hos tøjeksperten.dk med 
PlusKort rabat.  

4 %

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

20 øre/l 

PlusBil. 
Quickpoint løser alle former for  
mekanisk arbejde og altid til  
konkurrencedygtige priser.  

10 % 

PlusHvidevarer.    
Punkt1 har et kæmpe udvalg og  
skarpe priser på alle hvidevarer  
og småel til hjemmet.

Særpris
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MERE FRITID

ARBEJDE
HØJERE DAGPENGESATS

EFTERUDDANNELSE

FLEKSIBILITET

38
T E K S T  L I N E  J A K O B S E N  I L L U S T R A T I O N  M I C H A E L  W E R G E

på sagen / arbejdsfordeling

FAKTA
En undersøgelse 
blandt Dansk Metals 
tillidsrepræsentanter, 
hvor cirka 500 har 
svaret, viser, at 11 % af 
deres arbejdsgivere 
forventer at bruge 
arbejdsfordelings-
ordningen.

METAL MENER …
… at den midlertidige arbejdsfordelings-
ordning bør forlænges. I skrivende 
stund forhandler regeringen og 
arbejdsmarkedets parter om dette.

metal /  industr i  /  december 2020



I 
forbindelse med corona-
krisen har regeringen og 
arbejdsmarkedets parter aftalt 
en ny midlertidig model for 

arbejdsfordeling, som gælder for 
alle medarbejdere på det private 
arbejdsmarked.

Den nye midlertidige arbejds-
fordeling kan højst vare i fire 
måneder og skal igangsættes 
inden 31. december 2020. Forde-
lingen kan godt løbe ind i 2021, 
hvis den igangsættes senest den 
31. december. 

Forhøjet dagpengesats
Fordelene ved den nye midlertidige 
ordning er, at du får en forhøjet 
dagpengesats på op til 23.000 kr.  
om måneden mod 19.083 kr. i 
den eksisterende ordning. Og i 
modsætning til den eksisterende 
ordning vil du ikke bruge af din 
dagpengeperiode. De lempede krav 
til jobsøgning, der normalt gælder 
under arbejdsfordeling i de første 
seks uger, udvides i den midler-
tidige ordning til at gælde for hele 
perioden for arbejds fordeling.

Mere fleksibilitet mellem arbejde og ledighed
Under den midlertidige ordning er der desuden en 
større fleksibilitet i forholdet mellem tid med arbejde 
og tid med ledighed. Det betyder, at tid med ledig-
hed skal udgøre mindst 20 % og maksimalt 50 % i 
gennem snit målt over fire uger i forhold til den aftalte 
arbejdstid. I den eksisterende  ordning er der mere 
fastlagte arbejdstider.

En anden fordel i den midlertidige ordning er, at 
du ikke stilles ringere, hvis du arbejder i weekender 
eller med det samme antal timer fordelt på færre dage 
end medlemmer, der arbejder 37 timer fordelt på fem 
hverdage. 

Under den midlertidige ordning optjener du 
 desuden anciennitet, og når perioden med arbejds-
fordeling er udløbet, vender du fuldt ud tilbage til de 
 rettigheder, der tidligere har været aftalt.

Ønsker du at indgå i fordelingen?
Hvis din arbejdsgiver planlægger en arbejdsfordeling, 
så har du i den midlertidige ordning 24 timer til at 
beslutte, om du vil indgå i ordningen. Hvis du ikke 
ønsker at indgå i arbejdsfordelingen, er det op til din 
arbejdsgiver at beslutte, om du skal afskediges. I den 
eksisterende ordning skal en arbejdsfordeling etable-
res ved en aftale mellem tillidsrepræsentanten eller 
fagforeningen og arbejdsgiver i henhold til en kollek-
tiv overenskomst, og derfor vil du ikke kunne vælge, 
om du vil indgå eller ej. 

Måske har du hørt om det i medierne, 
måske svirrer rygterne i personalestuen 
– arbejdsfordeling er kommet til flere og 
flere arbejdspladser under coronakrisen, og 
her gør vi dig klogere på, hvad ordningen 
betyder for dig.

SKAL DU I ARBEJDS
FORDELING?

39

– DET HAR VÆRET 
RIGTIGT NEMT 
Da Danmark blev lukket ned i 
marts, kunne industrivirksom-
heden Strecon i Sønderborg 
straks mærke det i form af 
ordrenedgang, og man blev 
enige om, at arbejdsfordeling 
kunne være en mulighed.

Arbejdsfordelingen blev tilret-
telagt sådan, at medarbejderne 
arbejdede tirsdag, onsdag og 
torsdag, og så fik de supple-
rende dagpenge mandag og 
fredag. 

– Det blev altså en slags for-
længet weekend, fortæller 
Anders Otto Nielsen, der er til-
lidsrepræsentant hos Strecon. 

– Det har været rigtigt nemt –  
vi har søgt, og så kørte det  
ellers bare. 

Arbejdsfordelingen kørte til 
midten af juni, og nu bruger 
virksomheden IKUF-kurser  
til at give medarbejderne et 
kompetenceløft.

– Formanden i Metal 
 Sønderjylland kom forbi og 
fortalte om mulighederne med 
IKUF, og afdelingen hjælper 
også med at melde os til kurser 
og søge kursusmidler. Så alle 
kolleger er glade for, at Dansk 
Metal har været sådan en stor 
hjælp, fortæller Anders. 
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Har du også fået bonus?

Bonus til medlemmer for andet år i træk

Medlemmer af Dansk Metal har særlige fordele hos Alka. Du får 
rabat på dine private forsikringer samt en særlig billig Forbunds 
indboforsikring. Derudover har berettigede medlemmer også fået 
udbetalt bonus. I 2020 er bonus på 8% af det, du betalte for dine 
forsikringer i 2019. 
  
SE OM DET GÆLDER DIG PÅ ALKA.DK/BONUS

8% 
Bonus



danskmetal.dk/trstartpakke

DU KAN GØRE 
EN KÆMPE 
FORSKEL
Som tillidsrepræsentant 
styrker du både dine kolleger, 
virksomheden og dit eget CV

HVAD LAVER
EN TILLIDS-
REPRÆSENTANT?
Se, om det er noget for dig. 
Det er mere  spændende, end 
du måske tror, og Dansk Metal 
hjælper dig hele vejen med 
kurser og sparring. 

Se mere på 
danskmetal.dk/trstartpakke

Se kursus-
kataloget, der 

er vedlagt 
denne udgave 

af bladet



– HAN SAGDE FAKTISK DIREKTE, AT HAN 
MENTE, JEG VAR FOR GAMMEL TIL JOBBET. 

UDEN AT HAVE MØDT MIG. SELV HAR JEG 
INTET PROBLEM MED AT ARBEJDE MED 

YNGRE KOLLEGER OG HAVE EN CHEF, DER ER 
PÅ ALDER MED MIN YNGSTE KNEJT.

Jim Kristensen, jobsøgende svejser


