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Kim Thesbjerg Rasmussen  er den 
 drivende kraft i hans celle, der består af  
en robot, båndsav, drejebænk, vaske-
anlæg og montagestation. Han er nøgle-
medarbejder på fabrikken på grund af hans 
særlige kompetencer inden for feltet.
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 Er danske industrivirksomheder 
ved at lukke ned? 

Har de mistet troen på fremtiden?  
Jeg spørger, fordi næsten hver femte 
af Dansk Metals tillidsrepræsentanter i 
industrien arbejder på en virksomhed, 
der ikke har lærlinge. Samtidig er det 
kun 39 procent, der forventer at an-
sætte lærlinge det kommende år. Det 
viser vores årlige undersøgelse blandt 
tillidsrepræsentanter i industrien.

Jeg forstår slet ikke, at der er 
virksomheder, der tør tage så let på 
deres egen fremtid. 

Når jeg besøger virksomheder, der 
har få eller slet ingen lærlinge, spør-
ger jeg derfor ofte, om de er i gang 
med at lukke. For sådan vil det jo gå. 
Når der ikke bliver uddannet lærlinge 
nok, er der ikke nogen til at tage sig 
af produktionen, når ”de gamle” går 
på pension.

Allerede i dag overvejer nogle virk-
somheder at rykke til udlandet, fordi 
de ikke kan få de faglærte, de har 

brug for herhjemme. Fx pensionerer 
vi langt flere industriteknikere, end  
vi uddanner. Fra 2011 til 2016 gik 
4.300 industriteknikere på pension  
eller  efterløn, mens kun 1.500 
 nyuddannede industriteknikere kom 
ud af skolerne.

Derfor skal vi have flere lærlinge  
på virksomhederne. Også på dem, 
der har lærlinge i forvejen, ellers 
kommer vi ikke i mål. 

Her kan du og kollegerne hjælpe. 
Spørg chefen, om han eller hun har 
husket at uddanne de lærlinge, der 
skal tage over efter dig og kollegerne 
– ellers bliver det måske jer, der luk-
ker og slukker. Og I må godt hilse fra 
mig og sige, at dygtige faglærte ikke 
gror på træerne. De bliver uddannet i 
ansvarlige virksomheder. 

AF FORBUNDSFORMAND CLAUS JENSEN

Sig noget til chefen

     
 Husker din 

chef at uddanne 
de lærlinge,  

der skal tage over 
efter dig og  

kollegerne?  
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Sådan er det bare
”Jeg ser mange mænd, der accepterer, at de 
ikke har det godt”, siger Svend Aage Madsen, 
chefpsykolog og formand for Forum for Mænds 

Sundhed. Han peger på en oplagt løsning: 
Lav sundhedstilbud, der passer til mænd. 

Kutyme kan ikke stryges med  
et pennestrøg
På Nordsøen har medarbejderne i 
over 40 år fået overarbejdsbetaling 
for op til 30 timer pr. offshore-tur. 
Den praksis blev opsagt, men med 
for kort varsel. Dansk Metal har vun-
det faglig voldgiftssag mod Semco 
Maritime, fortæller Bjarne Bach 
Madsen, Metal Vest. 

Ny teknologi og kunsten at  
have olie på hænderne 

”Jeg er en del af den nye generation 
af industriteknikere. Men både gamle 
og nye maskiner går i stykker og skal 

repareres. Og der er det vigtigt også at 
være den slags maskinarbejder, der får 

olie i panden og skidt på hænderne”, 
siger André Christian Stentoft.

24

 TEMA  

Robotter styrker industrien
I foråret spurgte Dansk Metal 
550 tillidsrepræsentanter om 
deres erfaringer med robotter 
på arbejdspladsen. Rund-
spørgen viser, at de virksom-
heder, der bruger ny teknologi 
og robotter, skaber flere job. 
Der er også en klar tendens 
til, at de samme virksomheder 
flytter produktion, der tidligere 
var outsourcet, hjem til  
Danmark igen.  

10
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34
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LÆRLINGE HAR 
UDSIGT TIL 
500.000 KR. 
MERE I PENSION
Med den nye overens-
komst for industrien skal 
lærlinge have pension fra de 
fylder 20 år. Industriens Pension  
har regnet på, hvad ændringen i overens-
komsten betyder. En lærling, der begynder  
at indbetale til pension som 20-årig frem for 
som 24-årig, kan se frem til over 500.000 kr. 
mere i pension. De nye regler træder i kraft  
1. marts 2018.

industrienspension.dk/laerlingelev

VÆRKTØJSMASKINER REPARERER 
SIG SELV
Forskere på DTU har i samarbejde med Siemens udviklet nye 
metoder og algoritmer, så værktøjsmaskiner til industriproduktion 
automatisk kan kompensere for slid. Det er en del af udviklingen i 
industri 4.0. og næste skridt bliver, at maskinerne selv kan bestille 
tid til reparation. 

Computerstyrede værktøjsmaskiner til produktion i industrien har 
længe anvendt software, der består af enkle algoritmer, der gør 
maskinerne i stand til at arbejde med en høj grad af præcision.  
I industri 4.0 er det i dag mindst lige så væsentligt, at en industri-
maskine er driftssikker, hvilket indebærer, at den skal kunne 
 forudse nedslidning af de enkelte dele af maskinen og kunne 
forhindre ikke-planlagte stop af produktionen. 

dtu.dk/nyheder

LOG NEMT PÅ  
DANSKMETAL.DK 
På Dansk Metals hjemmeside kan du se din post fra  
Dansk Metal, dine personlige data og dine abonnementer.  

Første gang du logger på, skal du bruge NemID. Når det 
er gjort, får du tilsendt en pinkode på SMS, som du kan 
bruge til at logge ind sammen med dit CPR-nummer.  
Det er vigtigt for os, at vi har de rigtige oplysninger på 
dig – for så kan vi sikre, at du får det senest 
opdaterede fra Dansk Metal. Så husk: Gå 
ind og opdater dine data – fx hvis du har 
fået nyt mobilnummer. 

Det er nemt! danskmetal.dk/medlem

Halter efter teknologitoget
En undersøgelse blandt Dansk Metals tillidsrepræsentanter i industrien 
viser, at 85 procent at dem arbejder på en virksomhed, der har fokus på 
at  implementere ny teknologi i virksomheden. Det er især de større virk-
somheder, som investerer i ny teknologi, mens de små- og mellemstore 
virksomheder, er mere tilbageholdende.

”Industrirobotter og teknologi styrker industriens konkurrenceevne. Det 
 bekræfter vores undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter. Der er en klar 
sammenhæng mellem virksomhedernes brug af ny teknologi og hjem-
tagning af produktion. Men små og mellemstore virksomheder tøver med 
at investere. Det skal vi gøre noget ved. For eksempel ved at give dem 
fradragsfordele, når de investerer i ny teknologi”, siger forbundsformand 
Claus Jensen. 

danskmetal.dk/nyheder/analyser 
Læse tema side 24-29

SMÅ- OG  
MELLEMSTORE VIRK SOM HEDER  I INDUSTRIEN  HALTER EFTER  TEKNOLOGITOGET
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GENERALFORSAMLING 
(Dagsorden ifølge lovene)

HORSENS
Tirsdag den 31. oktober  
kl. 18.00 i Learnmarks  
lokaler, Vejlevej 150,  
Horsens. Spisning kl. 18.00.  
Tilmelding i afdelingen.

MEDLEMSMØDER

SKANDERBORG - ODDER
Mandag den 30. oktober 
kl. 17.00 i Spektrum Odder, 
Parkvej 5, 8300 Odder.  
Tilmelding til afdelingen 
senest 26. oktober på  
tlf. 8652 0392 eller  
skanderborg@danskmetal.dk

AALBORG
Medlemsmøder i Aalborg:
Aalborg tirsdag den  
10. oktober, Støvring 
torsdag den 12. oktober, 

Sejlflod tirsdag den  
24. oktober, Nibe torsdag 
den 26. oktober, Aabybro 
tirsdag den 31. oktober, 
Gandrup torsdag den  
2. november. 
Møderne starter kl. 18.00. 
Spisning for interesserede  
kl. 17.00. Spisebillet skal 
købes i faglig afdeling.
Forud for medlemsmøderne 
vil der blive udsendt indkal-
delse pr. mail.

VENDSYSSEL
Tirsdag den 24. oktober  
kl. 19.00 i afdelingens lokale, 
Håndværkervej 2,  
9900 Frederikshavn.  
Spisning kl. 18.00.  
Tilmelding i afdelingen.

HOVEDSTADEN
Årsmøder i Metal Hovedsta-
dens branchesekretariater:
Transportsekretariatet,  

tirsdag den 31. oktober. 
Teknologi & Kommuni-
kation, onsdag den  
1. november.  
Det Offentlige Sekretariat, 
tirsdag den 7. november.  
Industri & Byg, onsdag den 
8. november. 
Alle branchemedlemmer har 
adgang til møderne, der af-
holdes kl. 17.00 i Lyngsiehus, 
Nyropsgade 25, kælderen. 

ODENSE
Tirsdag den 14. november 
kl. 18.00. Dagsorden:  
Nyt fra afdelingen v/ Lars 
Hansen og Nye tiltag i  
Industriens Pension  
v/Industriens Pension.  
Spisning fra kl. 17.30-18.00 
ved tilmelding til afdelingen 
senest den 6. november.
Indkaldelse udsendes forud 
for mødet.

KALENDER

LØN
Lønnen landet rundt

April 2017

Sønderborg 168,62

Sønderjylland 173,86

Himmerland 177,23

Storstrøm 177,34

Bornholm 178,69

Sydfyn 179,05

Odense 180,69

Vejle-Grindsted 181,11

Midt Skive-Viborg 181,46

Vendsyssel 181,91

Thy-Mors 181,93

Nordvestjylland 182,11

Sydøst 182,12

Skanderborg-Odder 185,80

Nordvest Sjælland 186,84

Lillebælt 187,04

Aalborg 187,37

Herning 187,45

Vest 188,39

Kolding-Vejen-Vojens 188,89

Horsens 190,13

Hovedtotal 190,89

Bjerringbro Silkeborg 191,91

Østjylland 193,54

Midt-Vestsjælland 197,98

Nordsjælland 201,05

Skjern-Ringkøbing 201,40

Roskilde 201,67

Hovedstaden  
- Transportsekretariatet 201,99

Hovedstaden  
- Industri og Byg 208,18

Hovedstaden  
- Offentlige 209,20

Hovedstaden  
- Teknologi og  
Kommunikation

219,25

København, Afd.16 Luftfart 248,52

Baseret på 40.599 medlemmer

SE LØNNEN FOR DIT FAG PÅ
DANSKMETAL.DK/LØN

Sagt på 
facebook

LØNSTATISTIK
MetalMagasinet viser lønstatisk der 
baserer sig på halvårlige opgørelser.

facebook.com/ 
metal.clausjensen
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ER DU 
KLÆDT PÅ 
TIL NYE 
UDFOR-
DRINGER?
En Metal KarrierePlan  
gør det let for dig at komme 
hurtigt i gang med efter- 
eller videreuddannelse.

BESTIL DIN PLAN  
NU PÅ  

DANSKMETAL.DK/ 
KARRIEREPLAN 
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KOMMUNALVALG

FOKUS PÅ 
VÆKST  
OG JOB
Den 21. november går vi til  
kommunalvalg. Vælgerne 
skal sammensætte 98 byråd 
og 5 regionsråd. Mindst 61 
medlemmer af Dansk Metal 
stiller op til kommunalvalget, 
og i Dansk Metal sætter vi 
fokus på fire mærkesager.
TEKST: JAKOB ESMANN

Dygtige medarbejdere og stærke 
virksomheder er fundamentet for 
vores velfærd. Derfor bør kom-
munalvalget ikke kun handle om, 
hvordan vi bruger penge. Det 
skal også handle om, hvordan vi 
tjener dem.

Skoler, børnehaver, plejehjem og 
sygehuse er alle sammen styret af 
politikerne i byråd og regionsråd. 
Men det kan kun lade sig gøre 
at have en god service, hvis: der 
er penge i fælleskassen, der er 
arbejde at få for borgerne, og hvis 
virksomhederne tjener penge.
Derfor sætter vi i Dansk Metal 
sætte fokus på fire mærkesager i 
forbindelse med kommunalvalget.
Se de farvede bokse. 

FLERE FAGLÆRTE  
SKABER VÆKST
Vi skal styrke vejledningen 
i  folkeskolen, så flere unge 
 vælger erhvervsskolerne. 
 Kommunerne skal samtidig 
udnytte alle muligheder for  
at opkvalificere arbejdsløse.

FLERE LÆREPLADSER 
 GIVER VARIG  
VELSTAND
Kommunerne skal hjælpe med 
at matche de unge med min-
dre virksomheder, der gerne vil 
tage en lærling. Kommunerne 
skal sætte mål for og lave en 
aftale mellem UU-vejlederne, 
erhvervsskoler, erhvervsliv og 
sig selv for at skaffe et bestemt 
antal praktikpladser.

MENINGSFULD  
INDSATS VED  
ARBEJDSLØSHED  
SKABER VÆRDI
Den primære kontakt til 
de arbejdsløse bør foregå i 
 a-kasserne (bl.a. Metal A-kasse) 
i perioden op til, at medlemmet 
har ret og pligt til aktivering. 
Det får medlemmerne hurti-
gere i job.

EN BALANCERET 
 ERHVERVSPOLITIK  
GIVER JOB
Kommunerne skal arbejde 
for gode rammevilkår for 
indu strien i nye lokalplaner. 
 Kommunerne skal sørge for,  
at alle virksomheder kun 
 behøver at henvende sig ét 
sted i kommunen.

Find kandidater fra Dansk Metal
Læs mere om mærkesagerne her danskmetal.dk/kv17

På danskmetal.dk/kv17 finder du de kandidater med Metalmedlemskab, der stiller op til  
kommunal- og regionsråds valget i efteråret 2017. Listen er blevet til ved, at Dansk Metal har skrevet  
til alle partier og opfordret dem til at give besked om  kandidater, der er medlem af Dansk Metal.
Ved redaktionens afslutning har vi kendskab til 61 kandidater. Siden opdateres løbende. Er du kandi-
dat og medlem af Dansk Metal, men ikke nævnt? Kontakt Jakob Esmann på jaes@danskmetal.dk

mærkesager
4

KV17

danskmetal.dk/kv17
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SÅDAN  
SKABER VI  
GODE JOB  
TIL FLERE

Kommunal-  

og regionsvalg 2017
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10
LANDE MED FLEST  
INDUSTRIROBOTTER

VIDSTE DU? At ved udgangen af 2015 var der 1.632.000 robotter på verdensplan. 
Godt 620.000 af dem blev brugt i bilindustrien. Små 330.000 industrirobotter stod i 
elektronikindustrien, mens 160.900 gjorde tjeneste i metalindustrien.

Antallet af industrirobotter vokser ikke blot  
i Danmark, men i hele verden. Robotterne  
er mest udbredte i bilindustrien, mens  
elektronik- og metalindustrierne følger efter. 
Se her de ti lande med flest industrirobotter 
pr. 10.000 medarbejdere.
TEKST: NANNA WINCENTZ LUDVIG

1 
 KOREA

531 
industrirobotter
Korea var det land 
i  verden, der i 2015 
installerede næstflest 
industrirobotter efter 
Kina.

2
 SINGAPORE

398 
industrirobotter
Mens de fleste asia tiske  
lande oplevede et 
markant fald i antallet 
af nye robotter i 2009 
efter finanskrisen, holdt 
Singapore en opad-
gående kurve.

3 
 JAPAN

305 
industrirobotter
Ses der udelukkende på 
bilindustrien, har Japan 
det største antal robot-
ter pr. 10.000 med-
arbejdere, nemlig 1.276 
industri robotter.

4
 TYSKLAND

301 
industrirobotter
40 procent af de nye 
robotter i Europa i 
2015 blev installeret i 
Tyskland.

5
 SVERIGE

212 
industrirobotter
Ser man bort fra bil-
industrien ligger antallet 
af robotter på 154 pr. 
10.000 medarbejdere.

6
 TAIWAN

190 
industrirobotter
Taiwan har haft samme 
placering på listen  
siden 2013.
 

7 
 DANMARK

188 
industrirobotter
Det faktiske antal 
 robotter i dansk industri 
er ca. 7.800.
 
 8 

 USA

176 
industrirobotter
I 2015 blev der tilført 
6.000 nye  robotter 
i den ame rikanske 
elektro nikindustri. Det 
er næsten 2.000 mere 
end i 2014. 

 

9 
 BELGIEN

169 
industrirobotter
Belgien har  ligget på 
top ti siden 2012.

10
 ITALIEN

160 
industrirobotter
Antallet af robotter i 
Italien var i 2015 stort 
set den samme som 
i 2010, hvor den var 
161 industrirobotter pr. 
10.000 medarbejdere.

Kilde: IFR International Federation of Robotics
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SAGEN ER LØST • GUIDE • A-KASSE • JOB & KARRIERE • FÅ SVAR

MEDLEMSKAB 
SIKREDE  
NICHLAS HJÆLP
Et vrid i knæet under en fodboldkamp gav Nichlas Andresen  
korsbånd- og meniskskade. Han var ikke klar over, at han via  
sit medlemskab i Dansk Metal havde en ulykkesforsikring i Alka. 
Den hjalp ham tilbage på banen.
TEKST: LISBETH MAINDAL 

Jeg hører nok til dem, 
der er lidt dovne med forsik-
ringerne. For jeg troede, jeg 
havde en ulykkesforsikring i 
mit forsikringsselskab, men 
det havde jeg ikke, fortæl-
ler Nichlas Andresen, 25 år, 
maskinoperatør.

Han har altid spillet meget 
fodbold, og under en kamp 
for et par år siden vrikkede 
han om på foden og fik et 
ordentligt vrid i knæet, som 
viste sig at være både kors-
bånd- og meniskskade.

Nichlas troede, at han 
havde tegnet en ulykkes-

forsikring i sit forsikrings-
selskab. Men det havde han 
ikke.  

”Så prikkede en af vores 
tillidsfolk på arbejdspladsen 
til mig og sagde, at jeg må-
ske var dækket i Alka via mit 
medlemskab i Dansk Metal, 
og det var jeg”, fortæller 
Nichlas.

Det er han glad for i dag. 
”Jeg har fået to opera-

tioner og har et stift knæ. 
Forsikringen har opgjort 
skaden til 8 procent og jeg 
har fået ménerstatning på 
32.000 kroner. Det har været 

en hård periode rent arbejds-
mæssigt. Derfor var jeg glad 
for ulykkesforsikringen, også 
i forhold til min arbejdsplads 
og det sygefravær, jeg ikke 
kunne undgå”, siger Nichlas.

TJEK DIN FORSIKRING 
”Jeg har talt med flere kolle-
ger, der heller ikke helt ved, 
om de har en ulykkesforsik-
ring i deres forsikringssel-
skab eller via medlemskab 
i Dansk Metal. Det vil jeg 
gerne være med til at huske 
dem på at få tjekket”, siger 
Nichlas. 

”Det er også værd at 
vide, at man rent faktisk er 
forsikret, hvis man kommer 
til skade i fritiden. Og hvis jeg 
havde tegnet en ulykkesfor-
sikring og samtidig haft den, 
jeg havde via Dansk Metal, 
ville jeg været endnu bedre 
stillet, understreger Nich-
las Andresen, der i dag har 
tegnet en ekstra ulykkesfor-
sikring i Alka.

Knæet vil altid gøre lidt 
ondt, men han er stærkt 
tilbage – både på arbejdet og 
på fodboldbanen. 

I dag er Nichlas Andresen 
ikke aktiv fodboldspiller, 
men fodboldtræner. Det 
er han meget glad for er 
muligt, efter at han kom 
til skade med knæet. 

FRITIDS-
ULYKKES-
FORSIKRING 
Som medlem af 
Dansk Metal kan 
du som en del 
af dit medlem-
skab vælge at 
være med i en 
fritidsulykkes-
forsikring til 38 
kroner pr. måned. 
danskmetal.dk/
kontingent
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Kom videre • Sagen er løst

På Nordsøen har medarbejderne i over 40 år fået 
 overarbejdsbetaling for op til 30 timer pr. offshore-tur. 
Den praksis blev opsagt, men med for kort varsel.  
Dansk Metal har vundet faglig voldgiftssag mod Semco 
Maritime, og sikret medarbejderne kompensation. 
TEKST ALEXANDER NØRREKÆR BACH /FOTO SIMON FALS

MAN SKÆRER  
   IKKE  
BARE KUTYME VÆK

Lave oliepriser og stigende 
operationsomkostninger 
var årsagen til, at offshore- 
medarbejdere sidste år måtte 
vinke farvel til, hvad der sva-
rer til en månedsløn om året. 
Mærsk Oil meddelte sine 
underleverandører, herunder 
Semco Maritime i Esbjerg, at 
al indlejet mandskab fra  
1. februar 2016 kun måtte 
have 14 overarbejdstimer på 
én offshore-tur. 

”Lige siden offshore- 
aftalerne blev lavet, har 
det været en fast praksis, 
at medarbejderne har fået 
omkring 30 overarbejdstimer 
på en tur på søen. Der står 
ikke noget i overenskomsten 
omkring disse timer, men det 
har været en fast kutyme i 
over 40 år”, fortæller Bjarne 
Bach Madsen, faglig sekretær 
i Metal Vest. 

Det indlejede mandskab 
hos Semco Maritime arbejder 
efter en fem-ugers turnus, 

hvor man har to uger på 
søen og tre uger hjemme.  
I de to uger offshore arbejder 
de i 12 timer om dagen.

UENIGHED OM KUTYME 
Efter flere møder mellem 
parterne endte sagen med at 
blive kørt som en faglig vold-
giftssag, hvor Dansk Metal 
og CO-industri sad overfor 
Semco Maritime, der blev 
rådgivet af Dansk Industri. 

”Problematikken bestod i,  
at Semco påstod, at der 
ikke var tale om en kutyme, 
hvilket førte til en del interne 
møder. Det endte ud i en 
faglig voldgiftssag, hvor vi 
fik medhold i, at det var en 
praksis, som var fulgt siden 
oprindelsen. Derfor skulle 
den også opsiges som en 
kutyme”, siger Bjarne Bach 
Madsen. 

Ifølge Industriens Over-
enskomst, paragraf 8, skal 
 lokalaftaler og kutymer 

opsiges med minimum to 
måneders varsel. Det var ikke 
tilfældet i denne sag. 

FORGANGSBILLEDE FOR 
SAGER
Semco Maritime blev som 
følge af sagens udfald pålagt 
at betale kompensation for 
op til 30 overtimer til de 
medarbejdere, som havde  
været på søen i februar 
 måned 2016. 

”Det er en lille sejr for 
Dansk Metal og medlem-
merne, og dem tager vi også 
med. Denne sag vil være et 
forgangsbillede for andre 
fremtidige lignende sager”, 
siger Bjarne Bach Madsen. 

Bjarne Bach Madsen 
 understreger også vigtig-
heden i, at medarbejderne 
vælger en tillidsrepræsentant, 
som de tror på, og som har 
den fulde opbakning hos 
kollegerne. 

Uskrevne  
regler – kan 
blive retsligt 
bindende   
En kutyme er en klar 
og entydig praksis,  
som har været fulgt 
uden afvigelse  
i nævneværdigt 
omfang gennem 
længere tid. Det kan 
også udtrykkes sådan, 
at en kutyme er en 
uskreven praksis, der 
naturligt kunne være 
skrevet ned som en 
lokalaftale. 
Med industriens 
 overenskomster skal 
en kutyme opsiges 
med to måneders var-
sel til udgangen af en 
måned, og opsigelsen 
skal gives til tillids-
repræsentanten. Når 
virksomheden har op-
sagt en kutyme, skal 
virksomheden holde 
lokalforhandling med 
tillidsrepræsentanten. 
På mødet drøftes det, 
om repræsentanten er 
enig i, at kutymen kan 
bortfalde.
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FAGLIG 
VOLDGIFT  
Den faglige voldgift 
er en midlertidig retlig 
instans, hvor Arbejds-
rettens formand har 
udpeget en formand, 
som har den afgø-
rende stemme. 
Derudover peger 
parterne hver på to 
sidedommere, sæd-
vanligvis eksperter og 
ledende medarbejdere 
i organisationerne. 
Voldgiftsretten afsiger 
kendelse i sagen. Der 
er ingen ankeinstans, 
og sagen kan derfor 
ikke appelleres. 

”Der er bred enighed 
blandt de organisationer, 
som har medlemmer på 
Nordsøen om, at forhol-
dende bliver forringet. 
Det gør vi en indsats for 
at gøre noget ved”, siger 
Bjarne Bach Madsen, 
Metal Vest. 
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LYN-CV
BLIV MATCHET MED  
DIT ØNSKEJOB
Dansk Metals 32 lokalafdelinger har et unikt 
netværk til virksomhederne i dit lokalområde. 
Det betyder, at du som medlem af Dansk Metal, 
kan komme i betragtning til job, der normalt 
aldrig bliver slået op. 
TEKST: LISBETH MAINDAL

Hvis du går med tanker om 
at skifte job, kan du faktisk  
allerede i dag være på vej til 
et nyt. Hvis din lokale afde-
ling ved, at du er jobsøgende, 
kan den nemlig hurtigt mat-
che dig med arbejdsgivere, 
der søger nye medarbejdere.

Kort fortalt: Med Lyn-CV 
kan du allerede i dag være på 
vej til dit ønskejob. 

BLIV MATCHET
Lyn-CV er en enkel vej til nyt 
job, hvor du via Dansk Metals 
hjemmeside opretter dig som 
jobsøgende og oplyser, hvil-
ken type job, du er interes-

seret i. Når du har gjort det, 
har din afdeling adgang til dit 
CV og vil matche dig, hvis de 
ved, at der er et ledigt job. 

Hvis der ikke umiddelbart 
er et job, vil de holde øje 
med stillinger, der passer til 
dine ønsker. 

Når der opstår en job-
mulighed, som ser ud til at 
passe dig, kan du forvente 
at blive kontaktet direkte 
af din lokale Metalafdeling. 
Afdelingen vil efterfølgende 
formidle kontakt til arbejds-
giveren, hvis du er interes-
seret i jobbet.  

Man ved det godt: Det 
er en fordel at kende 
nogen, når man gerne 
vil skifte job. Så er du i 
en fase, hvor du kigger 
efter nyt job, så husk, 
at du også kender  
din lokale afdeling i  
Dansk Metal.  

Og hvis du opretter 
et Lyn-CV, så kommer 
din afdeling også til at 
kende dig meget hur-
tigt, når dit CV bliver 
lagt ind i CV-banken. 
Det er nemt og enkelt.

”Vi bruger Lyn-CV 
fast, når vi formidler 
job til medlemmerne. 
Og vi har en stor kon-
taktflade til områdets 
virksomheder, så vi kan 
meget ofte pege på 
muligheder” siger John 
Larsen, afdelingskasse-
rer i Metal Sydøst.

LÆRLING FIK JOB
John Larsen fortæl-
ler, at ud af 12 med-
lemmer, der på det 
seneste har oprettet 

et Lyn-CV, er der fire 
medlemmer, hvor 
afdelingen er lykkedes 
med at skaffe et nyt 
job.

- Vi har for eksem-
pel lige haft en lærling, 
der næsten er færdig-
uddannet. Han opret-
tede et Lyn-CV og fik 
formidlet et job stort 
set i løbet af et par 
dage, fortæller John 
Larsen og tilføjer:

”Det er relevant 
at sige, at alt det her 

grundlæggende hand-
ler om netværk. Det er 
afdelingernes netværk 
med virksomhederne  
og vores tillid og 
kendskab til hinanden, 
der er afgørende for 
samarbejdet om at 
hjælpe virksomheder 
og medlemmer med at 
finde hinanden”.

Det handler om netværk

OVERVEJER DU 
 JOBSKIFTE?
•   Lyn-CV er primært relevant 

for dig, der har et arbejde, 
men overvejer et jobskifte. 

•   Det er gratis at oprette 
Lyn-CV.

•   Med dit Lyn-CV i Metal 
 JobService har du adgang 
til en unik jobportal, der er 
målrettet  medlemmer af 
Metal. 

•   Din Metalafdeling kontakter 
dig direkte, hvis der er et 
ledigt job, der matcher dine 
ønsker 

•   Du skal kun søge ét sted. 
Metal JobService inde-
holder ledige job fra job-
databaser  og virksomheder-
nes egne hjemmesider. 

•   Du kan oprette en jobagent 
i Metal JobService - så 
klarer jobsøgningen næsten 
sig selv. 

•   Du kan komme i betragt-
ning til job, der endnu ikke 
er slået op. Mange virksom-
heder  kontakter Metal 
direkte, når de mangler 
medarbejdere.  
danskmetal.dk/lyncv

OVERVEJER DU 
JOBSKIFTE 

danskmetal.dk/lyncv
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Den formular du udfylder, henter dine oplysninger ind  
fra Dansk Metals medlemssystem. I formularen kan du selv 
ændre din mail og telefonnummer. Skal dine oplysninger  
om uddannelse og stilling ændres? Kontakt din lokale  
Metalafdeling. danskmetal.dk/finddinafdeling

LYN-CV trin for trin
Vil du oprette et Lyn-CV? Det er nemt og enkelt at gøre 
på danskmetal.dk/lyncv
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Antal af registrerede jobformidlinger opgjort  
for januar-juli 2017

Du skal have dit 
NemID eller din 
PIN-kode klar, så 
du kan logge på.

1

Landbrugsmekaniker Esben Olsen 
fik et tilbud, han ikke kunne afslå, 
da Metal Sydøst formidlede et nyt 
job til ham, i forbindelse med at 
han havde udfyldt et Lyn CV. I dag 
har han et godt nyt arbejde tættere 
på hjemmet, som han ønskede 
sig. Læs mere side 14-15 om Metal 
JobService og Lyn-CV.

Når du er logget 
ind på ”Opret 
Lyn-CV” udfylder 
du, hvilke job-
ønsker du har.

2

Klik på knappen 
”Opret Lyn-CV”, 
når du har ud-
fyldt formularen.

3
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Selvom landbrugsmaskin-
mekaniker Esben Olsen var 
glad for sit arbejde, var der 
alligevel noget, der fik ham 
til at oprette et Lyn-CV på 
Dansk Metals hjemmeside. 
Han ønskede sig et arbejde, 
der lå tættere på hjemmet på 
halvøen Stevns. 

”Jeg brugte alt for lang 
tid på motorvejen til og fra 
arbejde. På den måde bliver 
det hurtigt nogle lange dage”, 
fortæller den 54-årige land-
brugsmaskinmekaniker.  

Med et Lyn-CV fik han 
adgang til jobportalen Metal 
JobService, der samler ledige 
job fra danske jobdatabaser 
og virksomhedernes egne 
hjemmesider. Metalafdelin-
gen får også adgang til CV’et, 
og da Metal Sydøst fik nys 
om en ledig stilling hos BKH 
Maskiner, ringede de straks 
direkte til Esben Olsen. 

EN HURTIG VEJ TIL  
NYT JOB
Af afdelingen fik han værk-
førerens telefonnummer 
og samme dag fik de sig en 
god snak, der endte med et 
jobtilbud. 

”Det var et tilbud, jeg ikke 
kunne afslå. Og det var ikke, 
fordi lønnen var bedre. Men 
for mig betyder det mere, at 
jeg nu kun har seks kilometer 
på arbejde og slipper for kø 
på motorvejen”. 

ET GODT TILBUD 
Der gik kun nogle få 
 måneder fra Esben Olsen 
oprettede sit Lyn-CV til han 
startede i sit nye job. 

”Arbejde hænger ikke på 
træerne, så jeg synes, det 
er en god måde at søge job 
på. Det er et godt tillæg til 
almindelige ansøgninger og 
jobsøgning gennem netværk. 
Det er en god mulighed, at 
man kan gøre virksomhe-
derne og afdelingerne 
opmærksomme på, at man 
er derude – også mens man 
er i job”.

EN GOD START
På BKH Maskiner arbejder 
han med reparation og ser-
vice af landbrugsmaskiner. 

”Det er jeg glad for, for 
selvom det er nogle andre 
maskiner, så er det inden 
for det felt, jeg har arbejdet 
de sidste mange år. Og jeg 
 synes, jeg har fået en god 
start med nogle gode kol-
leger, så jeg er glad for mit 
jobskifte”. 

NYT JOB 
- OG UD AF  
MOTORVEJSKØEN
Esben Olsen ønskede sig et job, der 
var tættere på hans hjem. Det fik han, 
da Metal Sydøst matchede en ledig 
stilling med Esbens Lyn-CV. 
TEKST: SANDRA HOLMGAARD 

SKIFT JOB  
MED LYN-CV

danskmetal.dk/lyncv

SKIFT JOB MED LYN-CV
Opret et Lyn-CV, hvis du overvejer at 
skifte job. Med Lyn-CV får du hurtigt 
og enkelt adgang til jobportalen Metal 
JobService, ligesom din Metalafdeling  
vil kontakte dig direkte, hvis dit 
 ønskejob dukker op. 

danskmetal.dk/lyncv
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TILLYKKE 
MED  

JOBBET

Carsten Winther 
Jakobsen 
•  55 år.
•  DSB Vedligehold 

Dobbeltdækker vogne.
•  Automekaniker  

efteruddannet  
som flytekniker.

•  Begyndte  
den 13.02.2017.

Hvordan fik du  
dit nye job? 
Jeg fik jobbet gennem 
Dansk Metal, da de 
på et møde fortalte, 
at DSB skulle bruge 
en masse folk. Derfor 
kørte jeg hjem og skrev 
en ansøgning, som jeg 
sendte til Dansk Metal, 
der sendte den til DSB. 
Derefter gik det slag 
i slag, og indenfor to 
uger var det hele på 
plads. 

Hvad skal du lave? 
Jeg skal reparere 
dobbeltdækkervogne. 
Det er et udfordrende 
arbejde med en masse 
elektroniske og meka-
niske opgaver. Min 
første opgave var, at jeg 
skulle skifte aksler på 
en dobbeltdækkervogn. 

Hvad er det bedste 
ved dit nye arbejde?
Mine kolleger og 
arbejdsmiljøet. Jeg er 
glad for, at jeg har fået 
jobbet. Hvis det hele 
flasker sig, så kan jeg 
sagtens forestille mig, 
at jeg bliver her, indtil 
jeg skal på pension. 

VIDSTE DU? Metal JobService har hjulpet 
592 medlemmer videre i job i 2017?  
Se mere på danskmetal.dk/jobservice

Nyt fra Metal A-kasse
Læs her om din beskæftigelses-
konto, uddannelse under ledig-
hed, joblog, smileyer og samtaler. 

Kontakt
Har du spørgsmål 
om dagpenge, 
efterløn eller andet 
på a-kasseområdet, 
kan du altid kontakte 
Metal A-kasse.

Telefon
33 63 22 00
Mandag til torsdag 
8.30-17.00
Fredag  
8.30-14.00

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

 BESKÆFTIGELSESKONTO 

Få overblik over  
beskæftigelseskonto 

 I løbet af 2017 vil du 
som noget nyt kunne få 
et overblik over din be-
skæftigelseskonto på den 
nye dagpengetæller, som 
Styrelsen for Arbejdsmarked 
og Rekruttering indfører. På 
dagpengetælleren kan du se 
dine løntimer, opsparing og 
forbrug af timer og du kan 
se, om du kan forlænge din 
dagpengeperiode.
Hold dig orienteret på  
danskmetal.dk/akasse  
eller i din indboks på  
danskmetal.dk

 DAGPENGE 

Nye tidspunkter for  
dagpengekort

 Udbetalingen af dag-
penge følger kalender-
måneden og sker på den 
sidste bankdag i måneden. 
Du skal udfylde og ind-
sende dit  dagpengekort en 
uge før månedens udløb, 

for at a-kassen kan udbe-
tale  ydelserne til tiden. Se, 
hvornår du skal indsende 
 dagpengekort på  
danskmetal.dk/udbetaling

 UDDANNELSE 

Uddannelse mens  
du er ledig                   

 Det kan være en god idé 
at efter- eller videreuddanne 
dig, mens du er ledig. Og 
der er faktisk rigtig mange 
 muligheder. Det skal bare 
være noget, der kan bringe 
dig tættere på et job. Du kan  
få vejledning i din Metal-
afdeling. Se mere på  
danskmetal.dk/dagpenge 
under ’uddannelse og  
dagpenge’. 

 JOBLOG 

Joblog og smiley                                        
 Som ledig skal du søge 

alle de job, som du kan vare-
tage - både inden for dit eget 
og andre fagområde. Er der 
ikke opslået job, der matcher 
dine kompetencer og kvalifi-

kationer, så søg uopfordret. 
Det er vigtigt, at du søger job 
i hele den periode, hvor du 
er ledig.
I din joblog på danskmetal.dk,  
skal du hver uge notere 
dine søgte job. Mindst en 
gang om måneden skal du i 
jobloggen uploade det antal 
skriftlige jobansøgninger, 
som a-kassen har bedt dig 
om. Se antallet i jobloggen 
under ”krav til jobsøgning”.
På smileyerne i din joblog 
kan du se, om du er aktiv 
nok i jobsøgningen. Er din 
smiley gul, får du besked om, 
hvad du skal gøre for at være 
aktiv nok. Bliver din smiley 
rød, vil du blive indkaldt til en 
ekstra rådighedssamtale i din 
afdeling.

JOBLOG 
HVER UGE
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Ny viden og nye kvalifikationer er en 
genvej til at komme i job. Derfor 
arbejder Metal for at forbedre mulig-
hederne for uddannelse.

Siden 2014 har Metals overens-
komster givet dig mulighed for 
at tage kurser i opsigelses-
perioden. En forbedring i 
lovgivningen i år, som Metal 
har sikret, betyder, at du nu 
kan lægge 6 ugers jobrettet 
uddannelse oveni, hvis du 
fortsætter uddannelsen ind i 
arbejdsløshedsperioden, hvor 
du får dagpenge.

Faktisk skal du nu bare være på 
kursus en enkelt dag i opsigelses-
perioden for at slippe for lovkravet 
om, at ledige skal være på dagpen-
ge i 5 uger, før de kan tage jobrettet 
uddannelse. 

Derudover har Metal sikret dig stor valg-
frihed i relevante jobrettede kurser inden-
for vores uddannelsesområder.
Vi har også banet vejen for en ordning 
i loven, hvor arbejdsløse kan få op til 
12 ugers uddannelse, hvis de kan få en 
virksomhed til at underskrive en hensigts-
erklæring om ansættelse i forlængelse 
af uddannelsen. Ordningen gælder til og 
med 2019 og kun områder med mangel på 
arbejdskraft. Til gengæld har jobcentret pligt 
til at bevilge uddannelsen, så snart de har 
hensigtserklæringen fra virksomheden. 

Derfor har jeg en kraftig opfordring til alle 
medlemmer, der bliver opsagt og ikke står 
med et nyt job på hånden: Kontakt straks din 
lokale Metal-afdeling. De kender dine rettig-
heder og muligheder i både overenskomster 
og lovgivning – og de kan hjælpe og vejlede 
dig, så du hurtigst muligt kommer i job igen. 

Torben Poulsen 
Hovedkasserer, Metal A-kasse

NYE RETTIGHEDER 
TIL UDDANNELSE, 
HVIS DU BLIVER  
OPSAGT

 SAMTALER 

Min vej i job-samtaler                                      
 Som ledig i Metal A-kasse 

får du udover CV- og rådig-
hedssamtaler løbende Min 
vej i job-samtaler. Her tager 
vi udgangspunkt i dig og 
din aktuelle situation, dine 
 muligheder, mål, motivation 
og eventuelle barrierer. 
Du kan altid få hjælp og gode 
råd til jobsøgningen i din 
afdeling og hos job teamet i 
forbindelse med dine  
samtaler. 

BOOK DINE SAMTALER OG 
WORKSHOP PÅ  

danskmetal.dk/booking
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DANSK METAL  
STYRKER  
NYUDDANNEDE  
IT-FOLK
Dansk Metals workshop for nyuddannede ledige  
it-folk giver mulighed for at få inspiration til job-
søgningen og en konkret snak med virksomheder 
om, hvad de lægger mærke til i ansøgninger.
TEKST: LISBETH MAINDAL OG BRIAN RASMUSSEN

Sasan Mottaghipour er 
 nyuddannet webintegrator. 
Han er også i konkurrence 
med mange andre nyuddan-
nede. Derfor er det vigtigt at 
skille sig ud i mængden af 
ansøgere til stillingerne. 

HVORDAN GØR MAN? 
En af de ting, Sasan 
 Mottaghipour har gjort, er  
at tage på workshop for at  

få værktøjer, der gør ham 
bedre til at søge job.  

“Det var super fedt med 
en dag, hvor jeg fik indtryk af 
virksomheder og mulighed 
for at tale med arbejdsgivere”, 
siger Sasan Mottaghipour, 
der var med, da Dansk Metal 
havde en temadag for ledige 
it-folk. 

”Et af oplæggene om 
arbejdsforhold i it-branchen, 

som IBM stod for, gav mig 
stof til eftertanke. Fx hvor 
vigtigt det er at sætte sig ind 
i den virksomhed, man søger 
job hos. Du skal researche på 
virksomheden inden samta-
len”, siger Sasan Mottaghipour

En anden mulighed, 
 oplægget fra IBM åbnede   
øjnene for hos Sasan  
Mottaghipour, er video-
ansøgninger. 

Et af oplæggene om arbejdsforhold  
i it-branchen, som IBM stod for,  

gav mig stof til eftertanke. Fx hvor vigtigt  
det er at sætte sig ind i den virksomhed,  

man søger job hos. Du skal researche  
på virksomheden inden samtalen

SASAN MOTTAGHIPOUR, WEBINTEGRATOR

NYUDDANNET  
INDEN FOR IT?
Er du nyuddannet og 
 ledig, har du mulighed 
for input til, hvordan du 
får sparket døren ind 
første gang hos arbejds-
giverne. 
Metal A-Kasse giver dig 
en skræddersyet indsats 
med bl.a. samtaler, 
 personlig jobformidling 
og workshops.
Tjek Metal A-kasse og  
de tilbud, du kan få:
danskmetal.dk/booking
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”Jeg er stærkere mundt-
ligt end skriftligt. I en 
videoansøg ning, kan jeg 
nemmere vise, hvem jeg er 
som person, og hvad jeg 
kan”, siger Sasan. 

NOGET AT TÆNKE OVER
Muligheden for at få ny 
inspiration til jobsøgningen 
og en snak med virksom-
hederne var også det, der 
trak Mia Nygaard Jensen til 
workshop, da Metal A-kasse 
bød på temadag om arbejde 
i it-branchen i Odense. 

Deltagerne blev klædt 
på med oplæg fra fx IBM 
om kravene til jobsøgernes 
 faglige og personlige kom-
petencer.

“Jeg fik noget at tænke 
over” siger Mia Nygaard 
Jensen, der er nyuddannet 
webintegrator, og for første 
gang deltager i en temadag 
hos Dansk Metal. Hun træng-
te til inspiration til jobsøg-
ningen.

”For det er svært at leve op 
til kravene i jobopslag. Det 
er svært at være nyuddannet 

og samtidig skulle leve op til 
en efterspørgsel på flere års 
erfaring”, siger Mia. 

Specielt oplægget fra 
Syddansk Erhvervsskole, 
der handlede om kurser og 
efteruddannelse i it-branchen, 
var brugbart for Mia Nygaard 
Jensen.

“Jeg er blevet mere op-
mærksom på hvilke kurser 
der er. Hvordan tingene 
hænger sammen. Jeg føler 
jeg mig bedre klædt på til at 
komme videre”, siger hun. 

”IBM gav gode råd til 
jobsamtalen. Det handler 
meget om måden, man 
kommer ind på. Man skal 
sælge sig selv, uden at 
være skuespiller”, siger Mia 
Nygaard Jensen, 24 år, 
webintegrator.  

“Det var super relevant 
at tale med en rigtig 
arbejdsgiver og få gode 
råd til jobsøgning”, siger 
Sasan Mottaghipour, 25 år, 
webintegrator. 

Et af oplæggene om  
arbejdsforhold i it-branchen, 

som IBM stod for, gav mig stof 
til eftertanke. Fx hvor vigtigt det 

er at sætte sig ind i den  
virksomhed, man søger job hos. 
Du skal researche på virksom-

heden inden samtalen

SASAN MOTTAGHIPOUR,  
WEBINTEGRATOR

DANSKMETAL.DK/
BOOKING
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Kom videre • Job & Karriere

Som nyudlært klejnsmed 
i april 2016 fortsatte Allan 
 Juhler i et job i virksom-
heden, hvor han blev udlært. 
Han vidste godt, at stillingen 
ikke ville blive fast og forbe-
redte sig til jobskifte. Allan var 
derfor i tæt kontakt med sin 
lokale Metalafdeling. 

”Da min stilling var tæt på 
at udløbe, ringede afdelingen 
til mig og henviste mig til en 
virksomhed, der manglede 
en klejnsmed. Jeg lavede en 
svejseprøve torsdag og star-
tede i job mandag”, fortæller 
Allan Juhler. Han nåede dog 
ikke at være længe i jobbet. 
Efter 14 dage blev han sagt 
op, fordi der ikke var produk-
tion nok til at beholde ham.

OP PÅ HESTEN IGEN
”Det var om at komme op på 
hesten igen. Det er aldrig rart 
at blive fyret, men jeg tager fat 
og går videre. Der er ikke an-
det at gøre”, siger Allan Juhler. 
Han fortalte sit netværk, at 
han var jobsøgende igen, og 
turen gik endnu engang forbi 
Metal Skjern-Ringkøbing til 
CV-samtale.  

”Mens jeg sad til CV- 
samtale i afdelingen kom 
afdelingskasserer Carsten 
Dannemann Kjeldgaard og 
spurgte:

”Allan, kan du arbejde med 
en drejebænk?” 

Jeg var rimeligt nyuddan-
net, men turde godt kaste 
mig ud i det. Kontakten blev 
etableret og jeg fik jobbet”, 
siger Allan.

VIDERE MED CV-SAMTALE
Carsten Dannemann 
 Kjeldgaard vidste via afde-
lingens tætte kontakt til 
lokale virksomheder, at 
Scanmeck i Lem søgte en 
klejnsmed.

”Vi har nogle meget 
stærke redskaber til jobsøg-
ning via Metal JobService. 
Det er effektivt i forhold til 
vores kontakt til og indsats 
for at støtte medlemmerne i 
deres karriere”, siger Carsten 
 Dannemann Kjeldgaard, 
 Metal Skjern-Ringkøbing. 
Allan Juhler sætter stor pris 
på de tilbud og den tætte 
virksomhedskontakt, han har 
mødt i Dansk Metal. 

”Du skal selv kæmpe og 
sælge dig selv. Men det er 
altså guld værd, at afdelingen 
tilbyder samtaler,” siger Allan.

”Især er det en fordel, at 
de har så stor kontakt til virk-
somheder og ved hvor der er 
ledige stillinger, så man rent 
faktisk får job”, siger Allan 
Juhler. 

    HANDSKEN 
PÅ 

OG TILBAGE I JOB

”Min nye arbejdsplads er 
en virksomhed, der blandt 

andet producerer maskiner 
til minkfarmindustrien, 

med mange spændende 
udviklingsopgaver. Jeg er 

utroligt glad for jobbet”, 
fortæller Allan Juhler, der 

oprindelig var kreatur-
slagter, men valgte at skifte 

fag og uddanne sig som 
klejnsmed.  

HURTIG 
VIDERE TIL 
NYT JOB 
   Se og søg ledige 

job fra alle danske 
hjemmesider og 
jobdatabaser. 

   Søg på de job, der 
er relevante for dig. 

   Opret en jobagent 
   Gem ledige job i en 

huskeliste. 
   Opret og vedlige-

hold dit cv. 
   Søg job på bag-

grund af dit cv. 

danskmetal.dk/ 
jobservice

Allan Juhler har skiftet job to gange  
og begge gange har han hurtigt fået  
nyt job via sin lokale Metalafdeling.
TEKST: LISBETH MAINDAL
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Kom videre • Få svar

Arbejdsgiverne fik med OK 2017 mulighed 
for at indføre systematisk overarbejde. 
Tjek her hvordan I forholder jer til arbejds-
tid og afspadsering.
TEKST: LISBETH MAINDAL / ILLUSTRATION: RASMUS JUUL

Hvor meget må jeg  arbejde 
om ugen?
Generelt gælder det: Du 
må højest arbejde 48 timer 
om ugen i gennemsnit over 
en fire måneders periode.
Det er inklusive overarbejde. 
Du skal trække perioder 
med betalt ferie og fravær 
pga sygdom fra regne-
stykket, når du beregner din 
arbejdstid. 

Hvad betyder  systematisk 
overarbejde?
Arbejdsgiverne fik med 
overenskomst 2017 mulig-
hed for at planlægge syste-
matisk overarbejde. Men 
det er ikke er en udvidelse 
af den normale arbejdstid. 
Ved systematisk overarbejde 
skal din arbejdstid norma-
liseres ved afspadsering. Og 
timerne er omfattet af fuld 
overtidsbetaling. 
Ved systematisk overarbejde 
kan din ugentlige arbejdstid 
øges med op til fem timer 
pr. uge. 
Arbejdstiden skal i gennem-
snit være 37 timer pr. uge 
over perioden. Overarbejdet 
må max være én time  
pr. dag og skal  afvikles 

i tilknytning til  normal 
 arbejdstid. 
Systematisk overarbejde  
kan først iværksættes 
ensidigt af arbejdsgiveren, 
hvis man ikke har kunnet 
opnå enighed om etable-
ring af varierende ugentlig 
arbejdstid. Disse forhand-
linger skal være udtømt og 
overarbejdet skal varsles fire 
kalenderdage, før de ekstra 
timer skal lægges. 
Systematisk overarbejde 
skal være afspadseret inden 
for 12 måneder efter ud-
førelsen. Afspadsering skal 
lægges som hele fridage, 
med mindre ledelse og 
tillidsrepræsentanter aftaler 
andet. 

Hvad skylder jeg  
ved forsømt tid –  
fx arbejdsnedlæggelse?
Indhentelse af forsømt  
tid ved OK-stridig arbejds-
nedlæggelse kan varsles af 
arbejdsgiveren til udførelse 
inden for 14 dage efter, 
arbejdet er genoptaget.  
Der ydes ikke overtids-
betaling, før eventuelt for-
sømte timer er præsteret 
af medarbejderne.  

NÅR I
ARBEJDER  
EKSTRA 

Der er forskellige  
regler om over
arbejde og over
tidsbetaling, alt 
efter om du er er 
timelønnet eller 
funktionæransat.  
Kontakt din afdeling, 
hvis du i tvivl:  
danskmetal.dk/
kontakt/afdeling

Find svar på alt om 
arbejdstid:   
danskmetal.dk/
findsvar/arbejdstid 
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ER DIN  
KONTRAKT  
I ORDEN?
Er du i tvivl om, hvorvidt  
din ansættelseskontrakt  
er i orden? Så lad Dansk Metal 
tjekke om den lever op til  
reglerne. Det er hurtigt og nemt. 

DANSKMETAL.DK/KONTRAKTTJEK



Det er en myte, at robotter stjæler arbejdspladser. Hos Trelleborg, 
Stantræk og K.P. Komponenter arbejder robotter og medarbejdere 
side om side. Automatisering og robotter letter arbejdet, gør  
produktionen mere effektiv og skaber flere job. 
TEKST: SANDRA HOLMGAARD OG NANNA WINCENTZ LUDVIG / FOTO: SIMON FALS OG BRIAN RASMUSSEN

Industrirobotterne tager 
plads på flere og flere ar-
bejdspladser. De mekaniske 
kolleger overtager ensidigt 
gentaget arbejde, transport-
opgaver, det beskidte og 
det ”kedelige”. Faktisk har 
robotterne så stor værdi for 
virksomhederne, at  
Microsoft-grundlæggeren  
Bill Gates, den mand i 
verden, der formentlig har 

tjent flest penge på auto-
matisering, mener, at virk-
somhederne skal betale skat 
af robotternes arbejde. 

Jan Grimstrup, fælles-
tillidsrepræsentant hos K.P. 
Komponenter i Vestjylland, 
blev i foråret udpeget til at 
sidde med i regeringens 
nye Disruptionsråd. Rådet 
skal komme med forslag 
til, hvordan 

Danmark griber mulig-
hederne i den teknologiske 
udvikling. 

”Toget står klar på perro-
nen. Hvis ikke Danmark er 
klar til at hoppe på, så kom-
mer vi enten ikke med, eller  
ender langt bag de andre 
lande. Hvis virksomhe-
derne står med hænderne 
på ryggen og gør som de 

plejer de næste par år, så 
er de allerede under 

afvikling”, siger 
Jan Grimstrup. 

I K.P. 
Kompo-
nenter 
har 
man 

arbejdet  
med 

aflastning 
af medar-

bejdere med 
automatise-

ring og robotter 
i godt 15 år, så 

det er ikke noget 
nyt fænomen. Men 
Jan Grimstrup er 
overbevist om, at 
robotkollegerne er 
årsagen til, at virk-
somheden endnu er 
i Danmark. 

Steen Harder 
 Ulrichsen, senior-

konsulent på Teknolo-
gisk Institut i Center for 
Robotteknologi, mener 
også, at udviklingen 

inden for automa-
tisering går stærkt. 
Og at alle skal med 
på vognen. 

”Jeg har meget  
svært ved at 
forestille mig en 

virksomhed, hvor der om 
5-6 år ikke vil være nogen 
form for automation og 
robotter i produktionen. 
Undersøgelser viser, at den 
kraft, som computerne og 
robotterne har, vil være 
fordoblet allerede om 20 
måneder. Ude i virksomhe-
derne går det selvfølgelig 
ikke lige så stærkt, men ud-
viklingen går meget, meget 
stærkt”, siger Steen Harder 
Ulrichsen. 

DK I  FØRERTRØJEN
Danmark er allerede et af de 
lande i verden, der bruger 
mest robotteknologi. 

Hvis man trækker bil-
industrien fra, er der i 
 Danmark 188 robotter pr. 
10.000 ansatte i fremstil-
lingsindustrien. Det giver 
Danmark en international 
tredjeplads på anvendelsen 
af robotter. 

I foråret spurgte Dansk 
Metal 550 tillidsrepræsen-
tanter ind til deres ople-

robotter  
styrker industrien 
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DIGITALT 
VÆKSTPANEL 
Regeringens ’Digitalt 
Vækstpanel’, frem-
lagde i maj 2017  
33 anbefalinger, der 
skal være med til at 
sikre Danmarks plads 
som digital front-
løber. Panelet bestod 
af 15 medlemmer 
med viden om digital 
udvikling og dansk 
 erhvervsliv. Forbunds-
formand i Dansk 
Metal, Claus Jensen, 
var en af dem.
”Med robotterne som 
kolleger kan hver en-
kelt faglært skabe flere 
og bedre produkter. Vi 
ser allerede, hvordan 
der er skabt tusind-
vis af nye jobs i det 
private – en stor del af 
dem på grund af vores 
positive indstilling til 
ny teknologi”, sagde 
Claus Jensen, da 
Digitalt Vækspanel 
præsenterede sine 
anbefalinger.
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velser og erfaringer med 
robotter på arbejdspladsen. 
Rundspørgen viser, at de 
virksomheder, der bruger 
ny teknologi og robotter, 
skaber flere job. 

Der er også en klar 
 tendens til, at de samme  
virksomheder flytter 
 produktion, der tidligere 
var outsourcet, hjem til 
 Danmark igen. 

”Det er en sejlivet myte, 
at robotter stjæler arbejds-
pladser. Det er rigtigt, at 
en robot overtager nogle 
opgaver, der tidligere blev 
udført manuelt. Men i ste-
det for afskedigelser ser vi, 
at medarbejderen får en ny 
jobfunktion i den samme 
virksomhed”, siger Steen 
Harder Ulrichsen. 

Virksomheden Trelleborg 
i Nordsjælland oplever 
også, at robotter kan være 
med til at skabe job. 

INTEGRERET
Trelleborgs automatise-
ringsrejse startede i 2012. 
Virksomheden investerede 
i robotter med det formål 
at øge omsætningen og 
sikre ordrerne ved at indføre 
automatisering af manuelle 
processer.  

”Det er nødvendigt at 
være konkurrencedygtige, 
så det var et spørgsmål 
om effektivitet. Robotterne 
er nu en integreret del af 
virksomheden, og i dag har 
vi mere end 50 robotter i 
produktionen”, siger Jesper 
Luja Thomsen, general 
 manager hos Trelleborg.

”Vi er en del af en større 
koncern. Hvis vi ikke sørger 

for at holde os konkurren-
ce dygtige, risikerer vi, at 
produktionen flytter til 
 Østeuropa, hvor lønom-
kostningerne er lavere”, 
siger Jesper Luja Thomsen.

Søren Lund Petersen, 
tillidsrepræsentant på 
 Trelleborg, håndterer i dag 
otte maskiner. Før robot-
terne var det to.

”Arbejdet er på mange 
måder det samme som før. 
Jeg laver målinger og op-
stillinger, men den kedelige 
fodring af maskinerne er 
væk. Det sparer jeg en del 
tid på, som jeg kan bruge på 
de mange volumen ordrer”, 
siger Søren Lund Petersen.

Lars Holm arbejder i 
samme produktionshal. 
Hans opgaver gør ham ikke 
afhængig af robotter, men 
han bruger robotterne hver 
eneste gang, det er muligt.

”Hvis der er noget, der 
kan lette mit arbejde, bru-
ger  jeg det. Robotterne gør 
os ikke kun konkurrence-
dygtige. De gør også vores 
arbejde nemmere”, siger 
Lars Holm.

FRYGTEN ER VÆK 
”Der er selvfølgelig dem, der 
helt har opgivet at bruge 
robotterne i det daglige, 
men frygten for, at robotter-
ne ville tage vores arbejde, 
er blevet gjort til skamme”, 
siger han.

I stedet for at nedlægge 
job, er der siden 2012 blevet 
ansat et sted mellem 50 og 
100 nye medarbejdere på 
Trelleborg i Helsingør. 

Det stigende antal 
medarbejdere hænger 

Det er en sejlivet myte, at robotter  
stjæler arbejdspladser.  

I stedet for afskedigelser ser vi,  
at medarbejderen får en ny jobfunktion  

i den samme virksomhed
STEEN HARDER ULRICHSEN, TEKNOLOGISK INSTITUT 

Niels Rasmussen, maskinoperatør, sætter robotarmen i  
position til at køre selv. Niels kører programmer ind, så 

den er klar til at fodre maskinen med emner. Emnerne er 
tætninger til bilindustrien. Før robotterne kom til Trelleborg 

passede Niels to maskiner – i dag er det otte. 

FOTO: BRIAN RASMUSSEN
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ifølge Jesper Luja Thomsen 
sammen med, at virksom-
heden har vækstet i samme 
periode. Trelleborgs gode 
økonomi har spillet en vig-
tig rolle, for det koster både 
penge at investere i robot-
terne og i efter uddannelse 
af medarbejderne. Uden 
det vil man ikke nå i mål, 
mener han.

”Men både kvaliteten af 
produktet, vores service og 
brand og en positiv tilgang 
fra både medarbejdere og 
virksomhed har også været 
blandt årsagerne til at auto-
matiseringen er lykkedes”, 
siger Jesper Luja Thomsen.

INVESTER I FREMTIDEN
Udover god økonomi, er 
der en række 
parame-

tre, der er afgørende for, 
om  Danmark som pro-
duktionsland, formår at 
følge med udviklingen, 
mener Jan Grimstrup fra 
K.P.  Komponenter: 

”Hele samfundet skal 
modnes. Der skal være 
gode muligheder for efter-
uddannelse. Uddannelses-
institutionerne skal være 
fleksible og omstillings-
parate, og så skal virksom-
hederne have de rigtige 
muligheder for at finansiere 
udviklingen. Der er ingen 
tvivl om, at vi i Danmark i 
dag er gode til at levere den 
rette kvalitet til rette tid og 
til rette pris. Men vi mærker 
presset i ryggen, og derfor 
er vi nødt til at investere i 
vores fremtid og ny tek-

nologi. Ellers ender 

De seneste ni måneder har vi ansat  
14 nye medarbejdere. Det kræver tid at  

implementere robotter og  
oplære medarbejderne i dem. Derfor har vi  

ansat flere, end hvad ellers var nødvendigt, fordi vi 
har brug for hænder nu.
MORTEN PETRI LAURITSEN,  

ADMINISTRERENDE DIREKTØR I STANTRÆK A/S

SMV’ERNE SKAL MED
Små og mellemstore virksomheder, SMV’er, er generelt mindre automatiserede  
end de store virksomheder. 
Kun hver fjerde lille og hver tredje mellemstore virksomhed har automatiseret 
mindst 50 procent af deres produktion, mod hver anden store virksomhed, viser tal 
fra Erhvervs- og Vækstministeriet.
Virksomheder med under 100 ansatte bruger i gennemsnit også under halvt så 
mange penge på digitalisering pr. medarbejder som virksomheder med over 100 
ansatte, viser tal fra Dansk Industri.
”Mange virksomheder tøver, fordi produktionen er for lille, eller fordi virksomheden 
har mange små ordrer med forskellige emner. De mener ikke, at det kan betale sig 
at automatisere. Men jeg har set eksempler på enkeltmandsvirksomheder, der har 
succes med automatisering, så man kan ikke sige, at en produktion kan være for 
lille. Der mangler viden om mulig¬heder, og der mangler viden om økonomi. 
For nogle år siden kostede en robot, software og udstyr over en million kroner.  
I dag kan man få en robotarm til 150.000 kroner”, siger Steen Harder Ulrichsen, 
Teknologisk Institut.  
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produktionen i udlandet”, 
siger han.

DANSKE KVALITETER
Hos Stantræk A/S, en 
ordreproducerende metal-
virksomhed i Lystrup 
ved Aarhus, er antallet af 
medarbejdere også vokset. 
De sidste ni måneder er der 
ansat 14 nye medarbejdere. 

”Det kræver tid at imple-
mentere robotter og oplære 
medarbejderne, fordi vi 
gerne vil gøre det på den 
rigtige måde. Derfor har vi 
ansat flere end nødvendigt, 
fordi vi har brug for hæn-
der nu”, siger Morten Petri 
Lauritsen, administrerende 
direktør.

Mens oplæringen af de 
nye medarbejdere foregår, 
fortsætter ordrerne med at 
komme ind. En del af dem 
er tidligere blevet produ-
ceret i Østeuropa.

”Dansk industri har 
mange gode kvaliteter. Vi 
har ensartet produktkvali-
tet  og evnen til at tænkte 
selvstændigt og kreativt. 
Udfordringen har væ-
ret lønningerne, der har 
gjort produktionen dyrere 
i forhold til andre lande. 
Med robotterne bliver vores 
økonomiske konkurrence-
evne forbedret, og det har 
gjort det nemmere også at 
konkurrere på kvalitet og 
modtage flere ordrer”, siger 
Morten Petri Lauritsen.

MERE AUTOMATION 
Stantræk kan holde pro-
duktionen i Danmark, fordi 
robotterne er blevet en be-
tydelig del af arbejdsstyrken. 
Dansk Metals rundspørge 
blandt tillidsrepræsentanter 
i foråret 2017 viser, at Stan-
træk ikke er et enestående 
eksempel. Tre ud af fire 
virksomheder, der i løbet af 
en periode på 12 måneder 

Rikke Winnie Folner Nielsen er en 
af flere kvindelige industriteknikere, 

som er udlært hos KP Komponenter. 
Hun har ansvaret for en robot på 

skinner, der fremstiller nogle af de 
mest avancerede celler på fabrikken.

FOTO: SIMON FALS
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har trukket produktionen 
hjem til Danmark, bruger 
robotter i det daglige. Hvis 
man sammenligner med de 
virksomheder, der ikke har 
taget produktionen hjem, er 
det kun godt halvdelen, der 
har installeret robotter. 

FØLG MED TIDEN
Det er altså nødvendigt, at 
alle virksomheder begynder 
at tænke i automatisering. 
Alle virksomheder er en del 
af et stort internationalt mar-
ked hvor alle processer skal 
trimmes for at følge med. 

”Tidligere stod robot terne 
fast, og var buret inde. Men 
i dag findes der mobile 
robotter, der kan indgå 
 fleksibelt i produktionen. 
Inden for de næste 5-10 år 
vil vi fx også se selvkørende  
robotter, der varetager 
transportopgaver, som i dag 
løses håndbåret eller med 
truck”, siger Steen Harder 
Ulrichsen.

Han peger på smart-
phones som eksempel på 
udviklingens hastighed. 

I 2011 var det de færreste, 
der troede på, at smart-
phones og tablets ville blive 
en del af hverdagen. 

”Men se nu, hvor vi er i 
dag. Det samme gælder ude 
i virksomhederne, og det er 
helt givet, at vi er midt i en 
udvikling, som vi ikke kan 
forestille os resultatet af. 
Derfor er det afgørende, at 
vi er med fra starten”. 

FOTO: SIMON FALS

Hvis virksomhederne står med  
hænderne på ryggen og gør som de plejer  

de næste par år, så er de allerede  
under afvikling.

JAN GRIMSTRUP, FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANT  
HOS K.P. KOMPONENTER OG  

MEDLEM AF REGERINGENS DISRUPTIONSRÅD
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ROBOTTEN 
SKAL ØGE  
POTENTIALET
GPV International 
har brugt konceptet 
”Bila Robopower” 
med semiautomati-
sering. Det er flek-
sible robotter, der 
kan tilpasses ændret 
produktion, og som 
medarbejderne selv 
kan programmere. 
Michael Jensen, 
 tillidsrepræsentant 
hos GPV Interna-
tional er glad for 
de robotter, som 
virksomheden har 
købt.
”Det betyder meget, 
at vi selv kan pro-
grammere robotten, 
og at vi kan stille 
den om hele tiden, 
hvis vi skal køre flere 
forskellige emner på 
en dag”, siger han.

GPV International har investeret  
i robotter for at fremtidssikre  
virksomheden. Samtidig har 
 robotterne fået uventet positiv  
effekt på arbejdsmiljøet. 
TEKST NANNA WINCENTZ LUDVIG 

ROBOTTER ER  

WIN-WIN 

Michael Jensen skal kun lægge 
stålklodserne på bordet. Før skulle 
han også putte dem ind og tage 
dem ud af maskinen.

De to Motoman-robotter har været i GPV Internationals 
eje i mange år. De arbejder i bore/gevind-afdelingen.
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FOTO: SIMON FALS

Økonomi er baggrund for, 
at GPV International har 
investeret i robotter. De skal 
sikre fremtidig konkurrence-
dygtighed på masseproduk-
tion af mekaniske løsninger 
til  industrielle kunder. Men 
de nye robotter har også 
forbedret arbejdsmiljøet. 

”Robotterne aflaster 
os, så vi ikke slider os op 
ved at foretage de samme 
bevægelser igen og igen”, 
siger Michael Jensen, der er 
tillidsrepræsentant på GPV 
International i Tarm.

Medarbejderne bliver 
 særligt aflastet for tunge  
og monotone opgaver 
ved  vaskemaskinen og ved 
maskinen, der producerer 
gevind. 

”Selve emnerne er ikke 
tunge. Men de enkelte 
bevægelser blev gentaget 
mange gange i løbet af en 
arbejdsdag. En udregning 

har vist løft på op til 286 ton 
om året”, siger afdelingsleder 
Henrik Nielsen. 

I stedet for medarbejdere 
står der nu to Motoman- 
robotter ved maskinerne, og 
medarbejderne er frigjort til 
arbejdsopgaver ved andre 
maskiner. Et andet sted i 
produktion står to Kawasaki- 
robotter fra Bila. De fodrer 
hver deres CNC-maskine 
med jernklodser og tager de 
færdige emner ud igen.

”Vi skal stadig lægge 
 emnerne op, så robotterne 
kan tage dem. Men der er 
mere afveksling i resten af 
 arbejdstiden, fordi der nu 
er tid til at gå rundt til de 
forskellige maskiner”, siger 
Michael Jensen, tillidsrepræ-
sentant.

BEDRE ARBEJDSMILJØ
Robotterne har ikke blot 
forbedret det fysiske arbejds-

miljø. Det gælder også det 
psykiske arbejdsmiljø.

”Man kan mærke på med-
arbejderne, hvis de synes, 
de skal lave noget træls, fx 
at fodre en maskine. Robot-
terne har fjernet mange af 
den type opgaver, og det har 
gjort rigtig meget for humø-
ret og trivslen”, siger Tonni 
Dalgaard.

Selvom robotterne kom 
for at forbedre konkurrence-
evnen, sætter han stor pris på 
sidegevinsterne.

”Det handler i bund og 
grund om økonomi, men når 
det også hjælper på arbejds-
miljøet, så er det win-win”, 
siger Tonni Dalgaard. 
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SKAL  
JOBBET 
FINDE  
DIG?
Så brug Metal JobService

DANSKMETAL.DK/METALJOBSERVICE

592 
MEDLEMMER HAR FÅET  
JOB GENNEM METAL  
JOBSERVICE I 2017
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Tips, viden og  
gode tilbud
NYTTIG VIDEN TIL DIT ARBEJDSLIV  
OG GODE TILBUD FRA METAL.

FIRE LÆRLINGE TIL TANZANIA
Fire landbrugsmaskinmekaniker-lærlinge skal fra 
slutningen af september fem uger til Arusha i 
Tanzania, hvor de skal i praktik og prøve deres 
faglighed af hos lokale virksomheder.
Turen er et led i Solidaritetsprojektet, og er et 
samarbejde mellem Dansk Metal, Erhvervs-
skolerne i Aars, lærlingenes arbejdsgivere og 
Ulandssekretariatet. Fællesfonden har også 
 bidraget med finansiering.
Formålet er at promovere landbrugsmaskin-
mekaniker-uddannelsen og at vise, at også 
 lærlinge kan komme verden rundt med en 
erhvervsuddannelse.
Du kan følge projektet og se billeder og videoer 
fra turen på Dansk Metals Facebookside senere 
på efteråret.
facebook.com/danskmetal

BLIV KLOGERE – MØD 
ANDRE – FÅ NYT  
NETVÆRK
Metalskolen tilbyder en 
række kurser og længere 
uddannelses forløb for tillids-
repræsentanter og alle andre 
medlemmer af Dansk Metal.  
Tag et kursus og få nye kompe-
tencer og indsigter i dit arbejds-
liv. Du kan læse mere om de  
enkelte kurser på  
danskmetal.dk/kurser

BLIV MENTOR FOR EN 
FLYGTNING
Vi søger seje faglærte, som har 
lyst til at dele deres branchekend-
skab, netværk, erfaring og viden 
om lønmodtagerrettigheder med 
en flygtning.
Du skal bare bruge max. 4 timer 
om måneden i et halvt år til at 
mødes med den person, du 
bliver mentor for.  
Gå ind på fiu-ligestilling.dk og 
klik på mentor i menuen, der kan 
du tilmelde dig som mentor.

Log nemt på  
danskmetal.dk 
På Dansk Metals hjemmeside kan 
du se din post fra Dansk Metal, dine 
personlige data og dine abonne-
menter. Brug dit NemID eller pin-
kode og få adgang til Dansk Metals 
medlemsservices. 
Det er nemt – gør det på
danskmetal.dk/medlem

KOM GRATIS TIL ISHOCKEY I METAL LIGAEN
Fredag den 8. september smides pucken til den nye sæson i Metal Ligaen. Som medlem 
af Dansk Metal har du gratis adgang til alle kampe i grundspillet, og du kan tage en ledsager 
med, uden det koster ekstra. Du får tilmed 30 procent rabat på din billet til slutspilskampene 
(én billet pr. kamp).  Læs mere og find billetter på danskmetal.dk/metalligaen

ALLE SKAL KUNNE 
VÆRE SIG SELV
Dansk Metal var i samarbejde med 
andre forbund fra LO og FTF til ste-
de med en stand på Rådhuspladsen, 
da Copenhagen Pride Week blev 
holdt i august i år. I løbet af ugen 
kom medlemmer forbi standen, 
hvor der var mulighed for rådgivning 
og snak om rettigheder på arbejds-
markedet.
”Vi er med, fordi vi gerne vil vise 
vores medlemmer, at Dansk Metal 
arbejder for lige rettigheder for alle. 
Uanset hvilken kønsidentitet eller 
seksualitet du har, så skal man kunne 
være sig selv på sit arbejde”, siger 
Anne-Lise Nyegaard, Ligestillings-
konsulent.
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NAVN:  
Henrik Barner 
Madsen.

ALDER:  
35 år.

BESKÆF-
TIGELSE:  
CAD/CAM 
Engineer og  
IT Manager.

UDDANNELSE  
CNC-tekniker.

ARBEJDS-
PLADS:  
Gibo Plast A/S.

Stafetten givet videre
Er du datatekniker? 
Vil du fortælle om dit arbejde, hvad 
du laver, og hvorfor du elsker det? 
Kontakt MetalMagasinet – så ringer 
vi til dig. Send en mail til:
redaktionen@danskmetal.dk
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ARBEJDSDAGEN  
ER ALDRIG KEDELIG
CNC-tekniker Henrik Barner Madsen tegner i 3D og laver 
programmer til CNC-fræsere i produktionen. Med præcision 
sørger Henrik for, at kunden får præcis det, de efterspørger. 
TEKST: SANDRA HOLMGAARD

HVORFOR BLEV DU 
CNC-TEKNIKER?
Jeg arbejdede som produk-
tionsmedarbejder om natten, 
da min chef begyndte at 
oplære mig i programmering 
af CNC-fræseren. Jeg lærte, 
hvordan jeg kunne ændre i 
eksisterende programmer, 
og jeg fik blod på tanden. Da 
virksomheden blev godkendt 
til lærlinge, skrev jeg under 
på kontrakten. 

HVAD GÅR ARBEJDET 
UD PÅ?
Jeg tegner plastemner i 3D 
i SolidWorks. Bagefter laver 
jeg programmer til CNC- 
fræserne i Tebis. En arbejds-
dag er aldrig kedelig, for ofte 
kommer kunden med en 
halvfærdig idé, hvor jeg arbej-
der med prototypeformer, 
prototypefixturer og færdige 
fixturer til alt fra designerstole 
til baggagehylder. 

HVORDAN HAR DIT JOB 
ÆNDRET SIG? 
Det har ændret sig rigtig 
meget. Jeg startede med 
at programmere direkte på 
 maskinen, og i dag sidder 
jeg på kontoret, hvor jeg 
tegner og programmerer. 
Udviklingen er sket løbende, 
efterhånden som årene er 
gået, og jeg har fået mere 
erfaring og mere lyst til at 
lære nyt. Produktionen har 
også ændret sig meget. Da 
jeg startede herude for 13 år 
siden, stod vi og håndterede 
store emner ved maskinerne, 
men i dag har et fuldauto-
matisk anlæg overtaget de 
største emner. 

HVILKE OPGAVER KAN 
DU BEDST LIDE? 
Lige nu kan jeg bedst lide 
at tegne. I starten ville jeg 
helst programmeringen. Men 
nu sidder det så meget på 
rygraden, at jeg er begyndt at 
søge nye udfordringer. Jeg er 
en nysgerrig nørd af natur. Så 
jeg synes, det er spændende 
at bygge og udtænke løs-
ninger helt fra bunden.  

HVAD SKAL DU VÆRE 
SÆRLIGT GOD TIL? 
Som CNC-tekniker skal man 
have styr på XYZ-koordinater. 
Har man styr på det, så er 
resten op til ens nysgerrighed 
og åbenhed over for nye op-
gaver. Og så er det vigtigt, at 
man kan se ting for sig i 3D 
og fra alle vinkler – og stadig 
kunne finde XYZ. 

HVORDAN SER 
 FREMTIDEN UD? 
Om fem år er jeg stadig 
her. Det eneste, der nok har 
ændret sig, er, at jeg tegner 
mere, end jeg gør i dag. Det 
vil jeg gerne. Min oplevelse 
er, at der er rigtig meget brug 
for folk, der kan tegne og 
programmere. Og der er  
en uddannelse som 
CNC-tekniker et godt ud-
gangspunkt. 

HVEM SKAL HAVE 
 STAFETTEN NÆSTE 
GANG? 
Jeg vil gerne høre lidt om, 
hvordan en softwareudvikler 
arbejder. 

Uddannelsen som 
CNC-tekniker
For at blive CNC- 
tekniker skal man have 
bestået 9. eller 10. 
klasse med minimum 
02 i både dansk og ma-
tematik. Grundforløbets 
første del kan tages 
på alle erhvervsskoler i 
landet, mens anden del 
skal tages på Uddannel-
sescenter Holstebro, 
EUC Syd i Sønderborg 
eller på NEXT Uddan-
nelse i København. Efter 
grundforløbet veksler 
man på hovedforløbet 
mellem skoleophold 
og virksomhedspraktik. 
Uddannelsen består af 
trin 1 (CNC-assistent) og 
trin 2 (CNC-tekniker). 
Den samlede uddannel-
se varer 3 år.  
Læs mere på ug.dk

”Det absolut vigtigste som CNC-tekniker 
er, at man kan se emnet for sig fra alle 
vinker – inden man overhovedet rører en 
mus. Det lærer man på uddannelsen, og 
så er resten op til din egen nysgerrighed, 
siger Henrik Barner Madsen. 
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Flere og flere virksomheder laver sundhedspolitikker. Pensions-
selskaberne kører sundhedskampagner og sundhedsordninger.  
Men mænd bruger for sjældent forebyggende sundhedstilbud. 
TEKST: SANDRA HOLMGAARD / ILLUSTRATION: RASMUS JUUL

GÅR DU TIL LÆGEN

            MAND?
ræk og skub. 
 Arbejdsstillinger 

med ryggen vredet eller 
foroverbøjet. Ensidigt gen-
taget arbejde. Stillesiddende 
og stillestående arbejde. 
Listen er lang og kan give fx 
muskel- og skeletbesvær og 
stressrelaterede udfordringer 
i hverdagen. Derfor har sund-
hedsfremme fået stort fokus. 
Vi skal leve sundere, bedre 
og længere, så vi kan arbejde, 
til vi når pensionsalderen. 

Men mænd tager sjældent 
sundhedskampagnernes 
budskaber til sig og er ikke 
altid gode nok til at bruge 

 tilbud om forebyggende 
sundhedstiltag. Mænd er 
nemlig mindre tilbøjelige 
end kvinder til at søge hjælp, 
når de oplever sundheds-
problemer. Det er der flere 
årsager til, mener Svend Aage 
Madsen, chefpsykolog og 
formand for Forum for 
Mænds Sundhed. 

”Mange arbejdspladser har 
stadig en kultur, hvor man 
ikke taler om det, når man 
har det skidt”, siger han. 

SÅDAN ER DET BARE
”Jeg ser mange mænd, 
der har ondt i nakken, eller 

ikke kan løfte armene over 
skulderhøjde, fordi de er 
slidt ned. Men de accepterer 
alt for ofte, at sådan er det 
bare”. 

En løsning på problemet 
er, at der skal laves sund-
hedstilbud, der passer til 
mænd. 

”Hvis mænd skal tage 
bedre vare på sig selv, skal 
vi ikke vente på, at de går 
til lægen af sig selv. Mænd 
går i gennemsnit 30 procent 
mindre til lægen, end kvinder 
gør. Og ofte kommer de først 
afsted, når deres koner siger, 
de skal. Men undersøgelser 

T
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BEDRE TRIVSEL OG BUNDLINJE
Mange virksomheder laver sundheds-
politikker om forebyggelse af arbejds-
ulykker og stress. De handler alle om at 
skabe bedre trivsel, lavere sygefravær  
og i sidste ende bedre bundlinje.  
Eksempler på sundhedspolitikker er: 
•   Rygestopkursus 
•   Hjælp til bedre arbejdsstillinger 
•   Teambuilding og samarbejdsøvelser 
•   Brug af trænings- og søvn-apps
•   Meditation og yoga 
•   Sund mad i kantinen/inspiration til  

sunde madpakker 
•   Frugtordning 
•   Redskaber til styrketræning eller 

 bevægelse  
•   Indbyde til fysisk aktivitet på 

 arbejdspladsen
•   Tilskud til kontingent i motionscenter 

eller sportsklub
•   Lave fælleshold med løb eller cykling  

til/fra arbejde og i fritiden 
•   Indføre hold med pausegymnastik  

i 5-10 minutter
•   Helbredstjek  

danskmetal.dk/arbejdsmiljoe

SÆT GANG I SUNDHEDSINDSATSEN 
•    Fortæl tillidsrepræsentanten, arbejdsmiljørepræsen tanten 

og ledelsen, at I har et ønske om mere sundhed på 
 arbejdspladsen. 

•   Undersøg muligheden for at få en  ekspert ud på  
arbejdspladsen, fx Avidenz. 

•   Undersøg de økonomiske muligheder. Har arbejdspladsen 
en sundhedsordning – fx gennem pensionsordningen? 
Er der nogle kommunale ordninger med fx sundhedstjek 
eller puljer? Vil ledelsen betale? 

•   Motivér kollegerne. Tal sammen i kantinen.  
Brug spørgeskema, opslagstavle eller intranet. 

Godt arbejde

GÅR DU TIL LÆGEN

            MAND?
viser, at mænd gerne kom-
mer, hvis de bliver indkaldt til 
helbredstjek”, fortæller Svend 
Aage Madsen. 

Derfor skal sundhedstilbud 
være en del af dagligdagen 
på arbejdspladsen. 

”Tag ikke fejl. Mænd er 
også bekymrede for deres 
helbred, men har ikke lyst til 
at se sig selv som patienter. 
Hvis mænd skal forholde 
sig til sundhed, skal det 
være en del af hverdagen, 
altså arbejdspladsen. Og så 
skal det helt op i smasken. 
Værkfører, ledelse og TR skal 
gå i spidsen, hvis man ønsker 
en udvikling i retning af mere 
forebyggelse og sundhed”, 
siger Svend Aage Madsen. 

HVER 12. MAND  
– HVER 8. KVINDE
I 2005 tog PensionDanmark 
initiativ til en sundhedsord-
ning, som skal forebygge 
 sygefravær, fysisk nedslidning 
og førtidspension. I dag er 
næsten alle overenskomst-
områderne med pensions-
ordning i PensionDanmark 
omfattet af sundhedsord-
ningen. 

KILDE: VIDENCENTER FOR ARBEJDSMILJØ: TAL FRA UNDERSØGELSEN ’ARBEJDSMILJØ OG 
HELBRED 2016’, UDGIVET 1. JUNI 2017. TAL ER TRUKKET FRA BRANCHEKATEGORIERNE ’INDUSTRI’. 
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Men også her tager mænd 
i mindre grad end kvinder 
tilbuddet til sig. Sidste år 
var det kun hver 12. mand, 
omfattet af ordningen, der 
brugte den – mens hver  
8. kvinde tog imod tilbuddet. 

”Tendensen er stigende år 
for år. Men yngre mænd fra 
35 år og nedad udnytter ord-
ningen i mindre omfang end 
andre”, siger Torben Möger 
Pedersen, administrerende 
direktør i PensionDanmark.   

RASKE PENGE
Det kan godt betale sig at 
investere i sundhed. For den 
enkelte, for virksomheden og 
for samfundet. 

For medarbejderen giver 
det forbedret sundhed og 
trivsel, øget arbejdsglæde,  
mindre stress og mere 
opmærksomhed på sund-
hed. For virksomheden 

giver det bedre fastholdelse 
af med arbejdere og ofte 
også kroner på bundlinjen. 
Undersøgel ser viser, at for 
hver 1 krone  investeret i 
sundhedsfremme og fore-
byggelse, kan der opnås en 
besparelse på op til 12 kroner 
i øget produktivitet og min-
dre sygefravær. 

Også for PensionDanmark 
er der penge at tjene på 
sundhed på arbejdspladsen. 

”Et langt arbejdsliv med få 
sygeperioder og lavt syge-
fravær giver højere livskvalitet 
for den enkelte. Men når den 
forebyggende indsats er med 
til at undgå førtidspensione-
ring af medlemmer, undgår 
pensionsordningen som 
fællesskab en stor mangeårig 
udgift”, siger Torben Möger 
Pedersen. 

SUND KROP  
– SUNDT  
ARBEJDSMILJØ
Jan Toft Rasmussen,  
miljøkonsulent i 
Dansk Metal, oplever 
at flere og flere 
mænd begynder at 
interessere sig for 
kost og motion. Han 
efterlyser den samme 
positive udvikling i 
arbejdsmiljøet. 
”For det kan ikke 
nytte, at vi passer 
på vores krop, men 
slides ned på jobbet, 
fordi virksomhederne 
ikke tager arbejds-
miljøet alvorligt. Vi 
skal have styr på 
tunge løft og dårlige 
arbejdsstillinger. Mere 
styr på planlæg-
ning af arbejdet, så 
vi undgår stress og 
dårlig stemning. Og 
flere arbejdsgivere 
skal løfte deres del 
af opgaven med at 
skabe sunde arbejds-
pladser” siger Jan 
Toft Rasmussen. 
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Det spørgsmål er kommet på dagsordenen på Jensen Danmark, 
Bornholm, og det er ikke længere tabu, når forhold på arbejdspladsen 
eller hjemmefronten gør nas.   
TEKST: SANDRA HOLMGAARD

å metalfabrikken 
Jensen Danmark i 

Rønne bliver der  boret, skå-
ret, bukket og svejset metal 
til industrivaskerier. Og det er 
her, blandt løse maskindele, 
fyldte paller, kantpressere, 
svingbukkere og fiberlasere, 
at arbejdsmiljørepræsentant 
Niels Andersen udfører sin 
rolle. Han er ansat på fuld tid, 
kun med fokus på at forbedre 
arbejdsmiljøet. 

Og der er nok at tage fat 
på. For Jensen Danmark tog 
for tre år siden en beslutning: 
Der skal være langt færre løft, 
vrid og dårlige arbejdsstillin-
ger. Og så skal det psykiske 
arbejdsmiljø være noget, vi 
taler om. 

SVEJSERØG OG 
 LUNGEKRÆFT
Som et led i det nye arbejds-
miljøarbejde har virksomhe-

den investeret tre millioner 
kroner i en svingbukker, 
der bukker 200 kg tunge 
metalplader i en længde på 
op til fire meter. Før skulle 
der være to eller tre medar-
bejdere til at bukke de store 
plader på en kantpresser. Nu 
er der kun behov for en og  
antallet af ulykker er redu-
ceret væsentligt. Et andet 
tiltag er frisklufthjelme til alle 
svejserne. 

P

HVORDAN HAR  
DU DET I DAG?
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”Vi havde medarbejdere, 
der var bekymrede for deres 
helbred. Nu hvor det endeligt 
er bevist, at svejserøg kan 
give lungekræft, er jeg ekstra 
glad for den prioritering”, 
siger Niels.

Selvom ordningen endnu 
er frivillig, anslår han, at  
98 procent af smedene 
 bruger hjelmen.  

”Vi forebygger ulykker og 
fysisk nedslidning, men vi 
skal altså også arbejde for, 
at vi har det godt, når vi går 
på arbejde. Derfor er vi gået 
fra slet ikke at tale om det 
psykiske arbejdsmiljø til, at 
jeg bruger halvdelen af min 
arbejdstid på det”, fortæller 
Niels, mens han  viser vej til et 
whiteboard midt på fabriks-
gulvet. 

NU OGSÅ 
 LEGOKLODSER?!
I kølvandet på den seneste  
trivselsundersøgelse er  
 der indført ugentlige tavle-
møder. Før mødet dumper 
med arbejderne en farvet 
legoklods ned i en kasse bag 
tavlen. Hverken Niels eller 
mødelederen kan se, hvem 
der kaster en rød, en gul eller 
en grøn klods i kassen. Bag-
efter spørger arbejdsmiljø-
repræsentanten, om nogen 
har lyst til at fortælle om, 
hvorfor man har valgt den 
farve på klodsen.  

Inden det ugentlige 
tavlemøde dumper med-
arbejderne en legoklods i 
en kasse, der alt efter farve 
fortæller hvordan de har 
det. Der er mulighed for at 
tage det op på mødet og 
selv om det stadig er svært 
at få folk til at fortælle, 
 giver det anledning til nog-
le nye former for snak om, 
hvordan det egentlig går.

Niels Andersen er arbejdsmiljørepræsentant 
for de omkring 250 medlemmer af Dansk 
Metal, der arbejder på Jensen Danmarks i 
alt tre fabrikker i Rønne. 
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”En rød klods kan fx vise, 
at man er i dårligt humør,  
fordi der er noget på 
hjemme fronten, der kradser. 
Eller at man føler sig pres-
set, fordi man er bagud med 
opgaverne”, siger Niels. 

I starten var der værk-
stedshumor omkring 
legoklodserne. Det var en 
udfordring at få folk til at 
tage øvelsen seriøst. Men  
det har ændret sig. Det er 
dog stadig lidt svært at få folk 
til at fortælle under tavle-
møderne. 

”Men vi har fået åbnet for 
helt nye snakke om, hvordan 
det går. Nu sker det jævnligt, 
at jeg får besøg på kontoret. 
Eller at nogen prikker mig på 
skulderen og siger, at deres 
makker har det svært. Det var 
aldrig eller meget sjældent 
sket for bare tre år siden”, 
siger Niels.  

SPOT DIN KOLLEGA
Niels har også fået stablet et 
”spotte-kursus” på benene. 
Det blev arrangeret i sam-
arbejde med virksomhedens 
arbejdsmiljørådgiver, Avidenz. 

Der kom mere end 240 til 
kurset, hvor de fik viden om, 
hvilke tegn, man kan være 
opmærksom på, hvis en 
 kollega ikke har det godt. 

”Det siger noget om, hvor 
stor interessen er. Selvom vi 
har det godt, skal vi arbejde 
på at forebygge i stedet for 
hele tiden at løbe bagefter og 
sætte plaster på”, siger Niels.

Det nye fokus på trivsel -  
både på og uden for arbejds-
pladsen - kræver især tre 
forhold: 

Det skal være i orden at 
tale om de ting, der trykker 
og der skal være nogen at 
tale med. Der skal være helt 
faste strukturer, som bliver 
sat i gang, når en medarbej-
der ikke trives, og der skal 
følges op. Det skal under-
søges, om arbejdspladsen har 
en rolle i mistrivslen, så der 
kan forebygges mere. 

Niels sammenligner det 
psykiske arbejdsmiljø med 
arbejdet med næruheld. 
Medarbejdere og ledelse skal 
være opmærksomme, før det 
går galt. 

Vi arbejder med at få skabt  
en kultur, hvor vi spørger mere til hinanden. 

Hvor det er okay at sige,  
at man er på vej til ikke at kunne  

overskue arbejdet, eller man har nogle 
problemer derhjemme. 

NIELS ANDERSEN,  
ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT,  

JENSEN DANMARK

SIKKERT 
NYT
Dansk Metal udgi-
ver et nyhedsbrev  
om arbejdsmiljø.  
SikkertNyt. 
Læs det nye num-
mer, og få tip til, 
hvordan du sætter 
sundhedsfremme 
og psykisk arbejds-
miljø på dags-
ordenen og hvilke 
konkrete redska-
ber, der findes.
Din arbejdsmiljø-  
og tillidsrepræsen-
tant har fået  
sikkertnyt.dk  
på mail. 
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  GAMLE  
     METODER
FÅR NYT LIV
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1 

2 

2 Skibstømrerne knokler med 
træet i værftshallen. Lister af 
 lærketræ blødgøres i en svede-
kiste, så de kan bukkes om 
scenen. I alt forventer de at bruge 
600 lister til platformen. 

1  Skibstømrer og bådebygger Kim 
Dierkes er i gang med at sætte 
tømmer op til siddepladser på ”The 
Island”, som blev søsat til sankthans 
i havnen i Ebeltoft. På tilskuerplad-
serne er der plads til 66,6 personer 
– hvis alle er voksne. Der er plads til 
flere, hvis det er børn. 
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3  Siddepladserne bliver rundet af 
som en hajkutter-hæk. Rundt om 
scenens cirkel bygges plat formen 
op i samme teknik, som kendes 
fra Fregatten Jyllands midtspant, 
det tværsnit, man ville opleve, hvis 
man skar fregatten over på tværs. 

3 

4 

5 

4  I værftshallen samarbejder  
man på kryds og tværs, 
når det, der var planlagt på 
tegningerne, alligevel ikke 
kan lade sig gøre. Så findes 
der på kreative løsninger, der 
har rødder i skibsbyggernes 
gamle og nye traditioner.

5  Det var Lindø værftet, 
der i firserne leverede folk 
til at restaurere Fregatten, 
og derfor kommer de 
 maskiner, der står på værf-
tet i dag, fra Lindø. Nogle af 
dem er tilbage fra 1930’erne 
og før. Det er både gamle 
maskiner og traditioner, der 
holdes i live på Fregatten. 

 STED: 

Fregatten Jyllands 
værft, Ebeltoft 

 DATO: 

16. juni 2017

 MANDSKAB: 

Skibstømrer og både-
bygger Kim Dierkes

 OPGAVE: 

På Fregatten Jyllands  
træskibsværft var der 
ekstra travlt i juni. 
Skibstømrerne  
arbej dede på en 
flydende platform, der 
blev indviet sankthans 
aften. Platformen,  
”The Island” er inspi-
reret af gamle græske 
amfiteatre. Den 
bygges af tømmer, 
som i værftshallen 
samles med nogle af 
de teknikker, de gamle 
skibstømrere brugte. 
Selvom der er lavet 
tegninger på projek-
tet, skal der udtænkes 
mange nye løsninger, 
efterhånden som 
 projektet skrider frem. 
Der er 10 håndværkere 
ansat på værftet.  
Fregatten Jylland er 
kendt som verdens 
længste træskib, der 
var i krig ved slaget 
ved Helgoland. I dag 
står skibet på bedding 
i Ebeltoft, hvor skibs-
tømrer Kim Dierkes 
og hans kolleger 
vedligeholder den 
gamle fregat. Men de 
restaurerer også andre 
klassiske træskibe og 
løser opgaver som 
’The Island’ på værftet, 
der blev etableret i 
1994 og er specia   li-
seret i træskibe. 
Værftet har egen havn, 
hal, savværk, maler-
værksted, skibssmedje 
og riggerværksted. 
Der er også lærlinge-
pladser til de maritime 
håndværksfag.
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Byg bro  
og bliv klogere

En vejbane med en kunstfærdig top. Lidt sjov ser den ud, men tag 
ikke fejl: Broen står som et stærkt symbol på internationalt samar-
bejde og uddannelse af fremtidens kompetencer på AARHUS TECH.  
TEKST: LISBETH MAINDAL

”Det var spændende at 
være i et helt andet miljø, 
hvor de gør tingene meget 
anderledes”, siger Nadja Dyhr, 
bearbejdningssmed, SKP.
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Modelbroen er et symbol på 
hvad der kan ske, når franske 
og danske smede går sam-
men om at designe en bro.

Aarhus Tech siden 1828 
Prinds Frederik 

Ferdinands Tegne- og 
Søndagsskole bliver 
grundlagt i Aarhus 

med ca. 25 lærlinge. 
I dag benytter mere 

end 30.000 sig årligt af 
skolens mange under-

visningstilbud.

Et nyt ben i det inter-
nationale med at udvikle 
muligheder for skolens 

egne elever starter. 

Skolen får tildelt 
Erasmus Charter. 

Sikrer strategisk og 
langsigtet indsats 

frem til 2020

Skolens første 
internationale projekt 

i Kenya. Skolen har 
siden 1980’erne 

haft en international 
afdeling, der støtter 

projektet. 

Projektbevillin-
ger tildeles fra 

EU til udviklings-
ophold for 

elever

Projektet EMEU har 
udviklet meritgivende 
undervisnings moduler 

 indenfor it, maler, 
 elektriker, tømrer, smed  

og industriteknik. 
EMEU-projektet blev hæd-
ret som et ’best practice’ 

projekt i EU. 

1828 2007 2015

1984 2008 2016

ARHUS TECH fik 
for nogle år siden 

et hold franske studerende 
på studieophold. Inden de 
kom, fik de og deres danske 
medstuderende en opgave, 
de skulle løse og koordinere 
sammen på mail: Tegn en bro.  

I dag står den færdige 
model på en af Aarhus Techs 
mange gange og fanger den 
forbipasserendes opmærk-
somhed med sin farverige 
top. Men modellen fortæller 
også en historie om skolens 
internationale arbejde. Og 
hvad der sker i mødet mel-
lem forskellige kulturer. 

”Projektet var spændende, 
fordi det viser vores forskel-
lige tilgange. Franskmænde-
ne er teoretiske og optagede 
af design, mens vi i Danmark 
først tænker i konstruktion. 
Det giver udfordringer, men 
vi lærer også af hinandens 
forskellige tilgange”, siger 
René Villefrance Henriksen, 
uddannelsesleder for metal.  

Skolens ambition er, at 
der skal være mulighed for 
udenlandsk studieophold 
på mindst to uger på alle 
erhvervsuddannelser, EUD.  
I dag har Aarhus Tech et 
ERASMUS+ charter, der er 
EU’s uddannelsesprogram, 
som støtter udveksling på 
tværs af EU. Det betyder, at 
skolen kan sende mange 
 elever og  lærere på studie-
ophold i Europa. For ele-
verne i 3 uger og for lærerne 
mellem 2-5 dage. 

INDSIGT OG UDSYN
To-tre uger i Frankrig eller 
Spanien kan faktisk gøre en 
forskel for både indsigt og 
udsyn for eleverne. Det er 
det helt klare indtryk, når 
man spørger studerende, der 
har været afsted. 

For Bjarki Bjørn Haagensen, 
EUX, rustfast klejnsmed, har 
et ophold i Frankrig fx givet 
ham input til bedre kommu-
nikation med kunderne, som 

han i dag praktiserer på sin 
læreplads. 

Mikkel Hansen, er under 
uddannelse som industri-
tekniker. Han har været i 
Spanien på udveksling og fik 
her inspiration til sin drøm 
om at arbejde internationalt. 
Og for Nadja Dyhr, bearbejd-
ningssmed, har mødet med 
et fransk stærkt blik på design 
givet inspiration til hendes 
drøm om en kommende 
karriere som smed.  

Fælles for dem alle er, at 
de også fortæller, hvordan 
oplevelsen af at møde og 
arbejde i en anden kultur, 
virkelig flytter noget i synet 
på andre og på sig selv.

Præcis det er en af de 
ambitioner, uddannelsen har 
med at sende eleverne ud i 
verden.

”Eleverne har godt af at 
lære, at vi lever i en interna-
tional verden. Vores fokus er, 
at de skal udvikle sig og lære 
at klare sig ved at arbejde 

med deres fag i en anden 
kulturel kontekst,” siger René 
Villefrance Henriksen.

”Og så skal de selvfølge-
lig også få konkret viden og 
 inspiration, som de tager 
med hjem til deres virksom-
heder. Og med sig ud i faget, 
når de er udlærte”, under-
streger René Villefrance 
Henriksen.

BROBYGNING
Og så er vi  tilbage ved 
 model-broen. 

For nok tænker franske 
smede design før effek-
tivitet, og industriteknikere 
er fx mindre optagede af 
sikkerhed end danske. Men 
forskellene til trods, er de 
uddannelser, eleverne bliver 
sendt ud til, konvertible til 
danske forhold.

”Der er faste kompetence-
mål, de skal igennem. For 
det skal kunne sammenlignes 
med dansk undervisning, så 
vi er sikre på, de får viden, de 

A



46 METALMAGASINET · SEPTEMBER 2017

Godt arbejde

kan omsætte, når de kommer 
hjem”, siger René og tilføjer:

”For at kvalitetssikre 
studieophold i udlandet 
anvender vi ECVET, som er 
erhvervsuddannelsernes pen-
dant til ECTS-point. Det er en 
europæisk standard, der gør, 
at vi bedre kan sammenligne 
uddannelserne på tværs af 
lande og give vore elever 
merit, så de ikke skal ind på 
skolen og lære det samme 
igen”.

GEVINST FOR 
 ARBEJDSGIVERNE
”Vi oplever, at vi får nogle 
andre elever hjem, end dem 
vi sendte ud. De har oplevet 
andre måder at blive uddan-
net på og nye måder at gribe 
faget an på. Det giver ny ind-
sigt. Og det er vores oplevel-
se, at de tager det med ud på 
lærepladserne”, siger René.

”Arbejdsgiverne er åbne for 
at støtte elevernes udlands-
ophold, vi har kun haft èn, 
der sagde nej. Når vi skal 
have dem afsted, skriver vi til 
arbejdsgiverne og forklarer, 
hvad formålet er, og hvilke 
opgaver eleverne kommer til 
at løse. Og, at det ikke koster 
arbejdsgiverne noget”.

BRÆND FOR DET
For skolens egen del giver 
udvekslingen også mere 
globalt udsyn og mange 
kontakter.

”Og så får vi glade og 
 motiverede elever hjem”, 
siger René. 

”Det kræver en stor indsats 
af skolen med koordinering 
og kontrol. Og de unge har 
tre numre, så de kan ringe 
til os på alle tider af døgnet. 
Så man skal også brænde 
for det. Og det gør vi”, siger 
René.   
(René Villfrance Henriksen  
er gået på pension, efter 
artiklen blev skrevet. Red.)

Udvid  
horisonten
Aarhus Tech har:

•   30 erhvervs-
uddannelser

•   Tre tekniske 
 gymnasier

•   En lang række 
forskellige efter-
uddannelseskurser.

Målsætning: Der skal 
være mulighed for stu-
dieophold i udlandet 
på mindst to uger for 
alle EUD-uddannelser. 
I dag har studeren-
de på industriteknik, 
smed, it, automeka-
niker, maler, struktør, 
tømrer, kok og frisør 
mulighed for at kom-
me afsted. 
EU-programmet 
ERASMUS+ giver et 
økonomisk tilskud til 
både rejse og ophold.
aarhustech.dk

Mikkel Hansen, læser til industritekniker og har en drøm om at blive selv-
stændig. Sammen med uddannelsesleder René Villefranche Henriksen, 
planlagde han et ophold i Spanien. Det gav ham viden om interna tionalt 
samarbejde og kommunikation. ”Det er så godt, at have prøvet lidt af, 
hvad det vil sige at arbejde internationalt”, siger han.

Bjarki Bjørn Haagensen, rustfast klejnsmed, EUX, var designer og 
tovholder på projektet, da franske og danske skulle producere en 
model til en bro. ”Jeg lavede tegninger og konstruktion og ledte 
og fordelte arbejdet. Og jeg er utroligt stolt over det, vi fik lavet 
sammen på tværs af landegrænser”, siger han.
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 NADJA DYHR 
Bearbejdningssmed, SKP.  
Udveksling i Frankrig.

Drømmer om: At blive en smed, 
der også arbejder med form og 
design.

Hvad gjorde størst indtryk?
At være i et helt andet miljø, hvor 
de gør tingene meget anderledes. 
Fx skal de bestille værktøj, hver 
gang de skal bruge et og så venter 
man. Årsagen er sikkerhed og at 
der forsvinder ting. Her henter vi 
det bare og arbejder videre med 
det samme. Det er mere effektivt. 
En anden ting er, at mens vi her 
lægger vægt på, at tingene bliver 
færdige, er franskmænd meget 
mere optagede af, at det skal se 
godt ud. 

Har du ny indsigt med hjem?
Det kunstneriske blik. Det var 
lærerigt og det kan vi godt lære 
noget af. Og samtidig holde fast i 
det gode håndværk. For i Danmark 
er vi bedre til at svejse. Vi tager 
fx knaster af, I Frankrig maler de 
dem over. Jeg vil gerne kombinere 
håndværk og udseende. 

Hvad drømmer du om?
Jeg skal finde en læreplads og 
gøre min uddannelse som smed 
færdig. Og så vil jeg gerne ud at 
arbejde og få noget af det med 
design ind i det. 

Spark mere  
form ind i 

 smedearbejdet

 BJARKI BJØRN HAAGENSEN 
Rustfast klejnsmed, EUX.  
Udveksling i Frankrig.

Drømmer om: At kaste sig 
 fuldblods ind i industri 4.0.

Kan de franske smede noget, 
danske ikke kan?
Den synlige fysiske sikkerhed er 
meget vigtigt for franskmændene. 
Men eleverne var ikke helt vidende 
om, hvad de havde i hånden, når 
de gik rundt med en vinkelsliber. 
Det, som de ikke er gode til er 
udsugning. Der var faktisk ingen 
velfungerende sugearme, eller hvis 
der var, brugte de dem ikke. Der er 
vi mere skarpe i Danmark.
De er gode til innovation og 
design. Og så er de bedre til 
CNC-maskiner end vi er. 

Hvad lærte du? 
At tænke mere abstrakt. Herhjem-
me har vi fokus på effektivitet. I 
Frankrig går de ikke så meget op i 
tid, men mere i, at produktet skal 
se godt ud, når det er færdigt. Jeg 
lavede en tidskapsel i metal, og der 
kom træ og blade på. Herhjemme 
 havde vi nok nøjedes med kapslen. 

Hvad tager du med til din 
 læreplads?
Kommunikation. Jeg lærte noget 
om, hvor vigtigt det er at tale 
med kunderne og forstå, hvad de 
vil. Eller give faglig respons, hvis 
de ønsker noget, jeg kan se, ikke 
fungerer. 

Teknologisk  
revolution  

– ja tak

 MIKKEL HANSEN 
Industritekniker.  
Udveksling i Spanien.

Drømmer om: At arbejde 
 udenlands og på et tidspunkt  
blive selvstændig.

Lærte du noget i Spanien, du ikke 
kunne have lært i Danmark?
Jeg arbejdede med PLC-maskiner 
dernede. Så vi lærte om, hvad der 
er inde i de CNC-maskiner som jeg 
arbejder med til hverdag. Det vidste 
jeg godt i forvejen, men det var 
 lærerigt at samarbejde om forskel-
lige tilgange til arbejdet med PLC.

Mest markante forskel på 
 uddannelserne?
Kulturen. Hvis de har pauser, 
 holder de dem. Her arbejder vi 
videre, til vi er færdige. Hvis man 
kommer for sent, er døren låst. 
Og så bruger de meget papir og 
skriver alt hvad de gør ned. Det er 
også min oplevelse, at de generelt 
er mindre optaget af sikkerhed, 
end vi er i Danmark.  

Hvad var det bedste ved 
 opholdet?
At opleve en helt anden kultur og 
indgå i et samarbejde i stedet for 
kun at være turist. Det gav viden 
om internationalt samarbejde og 
kommunikation. Jeg vil gerne 
arbejde med udfordringer og som 
selvstændig. Det vil sikkert bringe 
mig ud i internationalt samarbejde, 
og det er godt at have prøvet det. 

Man kan  
samarbejde på 
trods af kultur-

forskelle
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Navn:  
Camilla Melius 
van der Hoofd.

Alder:  
33 år.

År for 
 svendeprøve:  
2016. 

Fag:  
Klejnsmed.

HVOR KOM IDÉEN FRA?
Jeg tegner og maler meget 
i fritiden, og ville gerne lave 
en arbejdsplads til det. Jeg 
havde pladsmangel, så det 
var oplagt at kombinere et 
tegnebord med et staffeli. 
Jeg søgte på nettet, om det 
fandtes allerede, men fandt 
ikke noget. Vi var blevet 
opfordret til at lave noget, vi 
havde prøvet før. Men jeg vil-
le udfordre mig selv og lave 
noget, som jeg kunne bruge. 

HVORDAN LØSTE DU 
OPGAVEN?
Vi havde først to uger til den 
tekniske tegning af svende-
prøven. Min indeholdt 70 
emner, som saves, bukkes 
og svejses. Bagefter havde vi 
tre uger til udførslen. Det var 
meget ambitiøst i forhold til 
tiden. Jeg mødte ind, når sko-
len åbnede og blev nærmest 

hevet ud, når den lukkede om 
eftermiddagen. Jeg brugte 
mere tid, end man normalt 
må, men de var large på sko-
len. De kunne godt se, hvad 
jeg havde kastet mig ud i.

VAR OPGAVEN FOR 
STOR?
Jeg er en stræber. Så jeg ville 
være ambitiøs og ikke lave en 
kopi af noget tidligere. Min 
ihærdige side kom til udtryk 
ved, at jeg allerede inden 
svendeprøven brugte seks 
uger på at sætte mig ind i at 
lave tandhjul, som skulle bru-
ges til at justere på højden. 
Jeg havde taget højde for det 
hele, men jeg kunne ikke få 
det til at lykkes og gik til sidst 
til en finmekaniker.

ER SVENDEPRØVEN 
KOMMET I BRUG?
Desværre er den ikke taget i 
brug endnu. Jeg blev færdig 
til tiden, og den er funktio-
nel, men den mangler stadig 
legering. Min veninde, der 
er snedker, er i gang med at 
lave en tegneplade, så den 
kan blive helt færdig. 

HVAD HAR DU LÆRT?
Jeg er blevet klogere på, 
hvad der kan gå galt fra den 
tekniske tegning, til når den 
skal udføres. Man kan tegne 
alt, men det er ikke alt, der 
er lige til at udføre. Jeg fandt 
fx ud af, at min ene plade 
var for tynd til de riller, den 
skulle være i, selvom det pas-
sede på tegningen. Ude på 
arbejdsmarkedet kan samme 
problem opstå, når det er en 
ingeniør, der tegner, og en 
smed, der udfører opgaven.

HVORFOR BLEV DU 
SMED?
Jeg var egentlig begyndt 
som automekanikerlærling, 
men det var umuligt at finde 
en læreplads. I stedet blev jeg 
foreslået at blive pladesmed. 
Jeg skiftede til det, men end-
te med at blive headhuntet til 
en læreplads som klejnsmed. 
Jeg er glad for mit skifte. 

Camilla Melius van der Hoofd og klejnsmedeholdet på TECH Ballerup blev  
anbefalet at arbejde med noget, de havde erfaring med. Camilla ville prøve  
noget nyt og udviklede et tegnebord, der også fungerer som staffeli.  
TEKST: NANNA WINCENTZ LUDVIG

OPFINDER KOMBINERET  
TEGNEBORD OG STAFFELI
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Har du mistet dit medlemskort 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.

Medlemstilbud  
til dig fra 

7 ud af 10 sparer penge ved at skifte, og 
medlemmer af LO Plus får 10 % rabat.

Læs mere på loplus.dk/alka

Nyd din sensommer-
ferie ved pool eller 
strand

Få et gratis  
forsikringstjek  
hos Alka

Nye briller med 
ekstra rabat

5 % 
rabat

Tag til et af Detur’s populære feriemål og få lidt 
ekstra varme. Charterferie og direkte fly til  
Tyrkiet, Grækenland, Gran Canaria og Egypten.
 
Læs mere på loplus.dk/detur

Nu får du igen aldersrabat og 10 % LO Plus 
rabat i Synoptik. Brug rabatten på alle Synoptiks 
kvalitetsstel.

Læs mere på loplus.dk/synoptik

10 % 
rabat

10 % 
rabat
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Tag til Malta  
eller Tenerife med  
FolkeFerie.dk

Høj rabat på 
brændstof + 
gratis bilvask

Du sparer altid minimum 300,- pr. person på 
FolkeFerie.dk’s mest populære rejsemål. Betaler du 
med LO Plus Guldkort får du yderligere 4 % rabat.

Læs mere på loplus.dk/folkeferie

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, så modtager 
du et link til download af app’en 
med dit medlemskort. Det koster 
alm. sms takst.

HENT LO PLUS’ 
 MEDLEMSKORT-APP, OG 
FÅ DIT MEDLEMSKORT  
PÅ MOBILEN

Sådan får du dit  
medlemskort:  

SEND EN SMS MED 
TEKSTEN ’KORT’  
TIL 1999 ELLER  

SCAN  
QR-KODEN

Få 4+6 % rabat  
hos Lalandia

Spar 30 øre/l. benzin og 40 øre/l. diesel  
de første 2 mdr. + få 1 gratis bilvask.  
Gælder frem til 31.12.2017.

Læs mere på  
loplus.dk/shell

Tag en tur til Lalandia med 6 % ekstra rabat. 
Betal med LO Plus Guldkort – så får du den 
normale rabat på 4 % og 6 % ekstra. Gælder 
kun ved betaling i september.

Læs mere på  
loplus.dk/guldklubben

4+6 % 
rabat

Min. 

300 kr. 30-40  
øre/l.
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Teknik
Industri-
robotten
TEKST: NANNA WINCENTZ LUDVIG

 1959  Den første industri-
robot, Unimate, bliver udvik-
let af amerikanerne Joseph  
Engelberger og George 
Devol. General Motors køber 
det første eksemplar og 
installerer det i deres bilpro-
duktion, hvor det kommer i 
brug i 1961. Men sin to ton 
tunge arm håndterer den 
trykstøbte metaldele.
Foto: Computer History Museum

 1967  Industrirobotterne kommer til 
Sverige som det første europæiske land. 
Svenska Metallverken, der fremstiller dele 
for Volvo, anskaffer sig en Unimate.

 1973  The Tomorrow 
Tool, også kendt som 
T3, bliver sat på mar-
kedet som den første 
minicomputerstyrede 
industrirobot. 

DEN FØRSTE INDUSTRI-
ROBOT SÅ DAGENS LYS FOR 
MINDRE END 60 ÅR SIDEN. 
ROBOTTERNE ER GÅET FRA 
AT VÆRE STORE, TUNGE 
KLODSER TIL HURTIGE OG 
PRÆCISE ROBOT ARME. 

 1963  The Rancho Arm 
er den første computer-
styrede robotarm. Den 
har seks led for at imi-
tere en menneskearm 
og bliver brugt på et 
hos pital i Californien 
som hjælpemiddel til 
handicappede.
Foto: Jeremy Clark / Computer 
History Museum

 1968  Viktor Scheinman, maskiningeniørstuderende ved Stanford 
University, udvikler The Stanford Arm. Det er den første elektriske 
industrirobot. Robotarmen er multiprogrammerbar og var med 
sine seks led i stand til at følge vilkårlige baner.

KILDE: BL.A. INTERNATIONAL FEDERATION OF ROBOTICS, WORLD ROBOTICS 2003, 
STANFORD UNIVERSITY, UNIVERSAL ROBOTS, COMPUTER HISTORY MUSEUM.  
TAK TIL KURT NIELSEN, CENTERCHEF FOR ROBOT TEKNOLOGI VED TEKNOLOGISK 
INSTITUT FOR TILFØJELSER. FOTO: THE COMPUTER HISTORY MUSEUM, CHM.

 1980’erne  Flere nye 
robot typer ser dagens 
lys. Samtidig vokser 
antallet af robotter  
kraftigt med op mod 
30 % om året på 
verdensplan. Ved ud-
gangen af årtiet er der 
godt 380.000 industri-
robotter på verdens-
plan. Over halvdelen 
opererer i Japan.

 1981  Den japanske computeringeniør Takeo 
Kanade udvikler Direct Drive Arm, som er 
den første robot med motorer installeret 
direkte i armene. Det gør den hurtigere og 
mere præcis. Før motoren fik sæde i den 
arm, den skulle drive, skete kraftoverførs-
len gennem kæder. Kæderne gav ujævne 
bevægelser og havde risiko for at knække. 
Foto: Computer History Museum

 1990’erne  Japans økonomi går i 
stå, og Ruslands industri plages 
af kommunismens fald. Begge 
dele får i løbet af årtiet antallet 
af robotter til at falde. I EU, USA, 
Korea, Singapore og Taiwan 
fortsætter en markant fremgang. 
723.000 robotter er i gang, da det 
nye årtusinde bliver skudt ind.

 2005  Universal Robots grundlægges som den første danske robotvirksom-
hed. Virksomheden sælger i dag robotarmene UR3, UR5 og UR10. 

 2015  Over 250.000 nye robotter 
rammer verdens industrivirksom-
heder. Det er tredje år i træk med 
rekordstor vækst. 1.632.000 industri-
robotter er nu i brug på verdensplan.
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Teknik • Tæt på teknikken

       38 METER  
SPECIALDESIGNET   
   RØRLASER

Den største model var ikke stor nok, da QuickTube 
i 2016 bestilte en ny rørlaserskærer. Derfor fik de 
 specialfremstillet en laser, der kan håndtere rør på  
op til 15 meter. Det giver helt nye muligheder for 
 virksomheden og dens kunder.
TEKST: NANNA WINCENTZ LUDVIG / ILLUSTRATION: CADESIGN FORM



SEPTEMBER 2017 · METALMAGASINET 53 

Teknik

       38 METER  
SPECIALDESIGNET   
   RØRLASER FIBERLASER

En laser kræver  
to elementer: 
et forstærken-
de medie og 
to spejle. I en 
fiberlaser består  
de to spejle af 
Bragg-gitteret, 
der er af optisk 
fiber.  Laseren 
pumpes med 
optisk lys, der 
forstærkes i 
gitret og ud-
sendes.  
I modsætning 
til fiberlasere  
pumpes 
CO2-lasere 
med gas.
Kilde: Optiske  
Horisonter, 
DTU
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Det kræver en del plads at 
have en 38 meter lang laser-
skærer stående. Faktisk måtte 
QuickTube i Odense anskaffe 
sig en ekstra produktionshal 
for at få plads til den special-
byggede laserskærer. 

I alt tog 14 fyldte lastbiler 
turen fra fabrikanten i Italien 
op gennem Europa for at 
få laserskæreren til Fyn, og 
bagefter tog det 14 dage 
at samle den. Men nu står 

den der. 38 meter lang og 
Nordeuropas måske største 
af sin slags.

”Alt er overdimensioneret 
på den. Rørene kan være op 
til 15 meter og veje 135 kg pr. 
meter. På standardmodellen 
er det kun 12 meter og 100 
kg”, siger Frank Meyersahm, 
programmør og operatør hos 
QuickTube.

Normallængden på rør i 
Danmark er netop 15 meter 

mod 12 i Italien. Det har 
været en af grundene til, at 
virksomheden bestilte en 
laserskærer, der er den stør-
ste, leverandøren har bygget 
i de mere end 25 år, de har 
eksisteret.

Oveni har den nye laser-
skærer fået en hel del 
 ekstraudstyr, som skal sikre 
den bedste kvalitet af virk-
somhedens produkter og give 
kunderne flere muligheder.

”Vi har fået alt, hvad vi 
kunne. Blandt andet måle-
udstyr, der automatisk 
læser emnets udformning, 
og en catcher, som fjerner 
det lasersprøjt, maskinen 
efterlader. Laseren er også 
kraftigere end normalt”, siger 
Christian Petersen, der også 
er programmør og operatør.

LETBANELEVERANDØR
QuickTube leverer i for-
vejen til alt fra offshore til 
 byggesektoren og fødevare-
industrien. 

Den første ordre på den 
nye laserskærer falder et sted 
imellem. Der skal skæres dele 
til cykelskurene og bænkene, 
som skal stå ved Letbanen i 
Aarhus.

Tre patroner holder rørene  
på plads, når de skal skæres, 
ligesom de kan rotere dem,  

for at gøre det nemmere for 
laserhovedet at komme til.

Laserskæreren har fået sin egen 
produktionshal. Udover selve 
 maskinen er der kun en traverskran 
til at løfte de tunge emner op og 
ned, når de skal skæres.

Bag laserskæreren 
er der massevis af 
amarturer, så det hele 
tiden er muligt at se 
om teknikken er, som 
den skal være.
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Rørene ligger klar på en 
palle og bliver enkeltvis 
hejset op af traverskranen og 
lagt over på slæderne, der 
kører dem inde i maskinen. 

Når laseren er i gang kan 
operatørerne følge med 
på en skærm ved styrings-
centeret. Det er den eneste 
mulighed for at følge med i, 
hvad der foregår bag de to 
grå jernlåger, når laseren er i 
aktion.

Det er også her, de kan se, 
hvis der opstår et problem 
undervejs. Sker det, kan de 
stoppe laseren og gå ind i 
maskinen. Herinde er der 
højere til loftet end i de fleste 
hjem, så der er god plads til 
at løse problemet. 

Bagefter kan de gå ud og 
sætte laserskæreren i gang 
igen.

”Når emnet er færdigskå-
ret, kører slæder det ud gen-
nem lågerne. Laserskæreren 
lukker den første låge efter 
sig, inden røret kører gen-
nem den næste låge. På den 
måde mister vi ikke tid, før 
det næste emne skal skæres”, 
siger Frank Meyersahm.

ITALIENSK OPLÆRING
Den nye laserskærer har budt 
på en ændring i arbejdsgan-
gen for de tre medarbej-
dere, der arbejder med den. 
Den skal nemlig køres med 
et  andet certifikat end på 
 QuickTubes andre laser-
skærere.

”Det er en helt ny måde at 
tænke på for os. Forskellen på 
den nye og de laserskærere, vi 
har arbejdet med før, er mere 
forskellig end på Windows- 
og Apple-computere”, siger 
Niels Anker Madsen, der som 
tredjemand fuldender opera-
tørteamet.

Det samme gælder 
for programmeringen af 
laserskæreren. Derfor var 
programmørerne Frank og 
Christian, allerede inden 
maskinen kom til Odense, 
i Italien for at blive oplært i 
programmerne.

”Vi så maskinen dernede, 
men det er noget helt andet 
at få den hjem. Den er jo 
noget særligt, og så er det 
altid spændende at starte 
på noget nyt”, siger Frank 
Meyersahm.  
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”Hele laserhovedet kører på en slæde. Det giver 
den mulighed for seks meters vandring langs 

røret”, siger Christian Petersen, der er programmør 
og operatør på QuickTubes nye laserskærer.

”Ved styringscentret har vi en skærm, der 
viser kameravinkler inde fra maskinen. Det er 
vores mulighed for at følge med i, hvad der 
foregår, fordi vi ikke kan kigge ind i maskinen 
hele tiden”, siger Frank Meyersahm.
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1 Laserhoved 
Laserskæreren bruger fiber-
laser, der gør det muligt at 
skære i stål, aluminium, 
kobber og messing. Som 
3D-laser er den i stand til 
bevæge hovedet i forskel-
lige vinkler, men laseren 
kan også flytte sig på en 
seks meter lang skinne. En 
catcher fjerner lasersprøj-
tet, inden røret køres ud af 
maskinen.

2 Slæder 
Når traverskranen har løftet 
de tunge rør op og placeret 
dem på fire slæder, bliver 
de kørt ind til venstre for 
styringscentret. Når emnet 
er skåret, står fire slæder klar 
i højre side til at køre dem 

ud. Når programmet ind-
kodes, kan operatøren også 
sætte slæderne til at sortere 
emnerne, så ens emner 
kommer ud samme sted. Til 
mindre emner eller større  
rester findes et mindre 
bånd. Affald køres direkte i 
en container, der står bag 
laserskæreren.

3 Styringscenter 
Programmeringen er lavet 
på forhånd på en computer. 
Den indlæses på compute-
ren ved laserskæreren, hvor 
programmet sættes i gang 
og kan afbrydes, hvis det 
bliver nødvendigt. Ved siden 
af står en skærm, der viser 

fire kameravinkler inde-
fra, så processen både kan 
følges på computeren og på 
kamerabillederne.

4 Boltet og svejset
De store kræfter, der er 
på spil i maskinen, kan få 
laserskæren til at rykke på 
sig. Derfor er den boret fast 
til gulvet med 740 bolte på 
hver 18 cm. Bagefter er den 
også blevet svejset fast, så 
den ikke bevæger sig.

5 Dobbeltlåger
Laserskæreren har dobbelt-
låger. Det øger sikkerheden, 
blandt andet ved helt at 

afskærme laserstrålen. Sam-
tidig muliggør det, at et nyt 
rør kan køres ind i maskinen 
uden at afbryde skæringen 
af det igangværende rør og 
uden at slukke laseren.

STØRRELSE:   
Længde: 38 m
Dybde: 8 m
Højde: 4 m

EMNER:  
Rørlængde: 15 m
Maks vægt: 135 kg pr. løbende meter
Rørdiameter: Ø10-Ø355
Firkantrør: 260 mm x 260 mm
Rektangulære rør: 300 mm x 200 mm

LASERTUBE  
LT14 FIBER

2 3
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MAZAK 
SUPER 
QUICK 
TURN 18M
Styresystem:  
Mazatrol T-32-3

Dimensioner:  
3,12 m x 1,61 m  
x 2,03 m

Præstationer:  
Drejebænken har en 
maks. drejediameter 
på 254 mm og en 
maks. drejelængde 
på 507 mm. Maskinen 
vejer 4,7 ton og har 
tre akser. 

André Christian Stentoft er i lære som industritekniker på  
servicevirksomheden Bast & Co i Vejle. Her får produk tions- 
og værktøjsmaskiner nyt liv, og mange af de reservedele,  
der skal bruges, drejes på CNC-drejebænken. 
TEKST: SANDRA HOLMGAARD

Robotteknologi  
- og olie på hænderne

Når rundsliberen, dreje-
bænken, plansliberen eller 
fræseren går i stykker, skal 
den repareres så hurtigt som 
muligt. Hver time tæller, 
og der er ofte ikke tid til at 
vente på reservedele. Derfor 
fremstiller André Christian 
Stentoft, 43 år hver dag nye 
reservedele, så maskinerne 
hurtigt kan komme tilbage  
i produktionen efter et 
nedbrud, et serviceeftersyn, 
renovering eller ombygning. 

Opgaverne er lige så 
forskellige som maskinerne, 
og derfor tager han ofte 
drejebænken til hjælp. 

HVOR OFTE BRUGER DU 
DREJEBÆNKEN?
Jeg bruger CNC-drejebæn-
ken så ofte som muligt. 
Vores maskiner spytter ikke 
tusind emner ud om dagen, 
men jeg laver aksler, slår 
gevind, lægger huller ud og 
meget mere på drejebæn-
ken. Det er en god måde at 
få programmering ind i min 
læretid. Så for mig handler 
det om at få så meget rutine 
som muligt inden svende-
prøven. Nogle dage står jeg 
ved drejebænken fra morgen 
til aften og drejer råmateriale, 
og andre dage bruger jeg 
den manuelle fræser mest. 
Det er meget forskelligt, hvor 
ofte drejebænken er i gang, 

for det kommer an på, hvad 
det er for en maskine, der er 
gået i stykker. 

HVAD BETYDER  
MASKINEN?
Jeg er glad for den. Det er en 
udfordrende maskine, men 
den er også taknemmelig. 
Den laver ikke noget, den 
ikke må. Hvis jeg giver den 
forkerte kommandoer, så ar-
bejder den ikke. Den skal nok 
få sagt fra, hvis jeg gør noget 
forkert. Jeg har tit haft brug 
for instruktionsbogen og for 
Google, når jeg skal fremstille 
en ny slags reservedel eller 
finde på en løsning, jeg aldrig 
har prøvet før. Men efterhån-
den er vi blevet gode venner, 

og jeg har lært den ret godt 
at kende. 

DU KALDER DIG 
 GAMMELDAGS? 
Jeg er en del af den nye 
generation industriteknikere, 
hvor computerprogramme-
ring og robotbetjening er en 
del af hverdagen. I dag bliver 
vi uddannet til at håndtere 
den allernyeste teknologi 
i branchen. Men når både 
gamle og nye maskiner går i 
stykker, så skal de repareres. 
Og der er det altså vigtigt 
også at kunne være gammel-
dags maskinarbejder – den 
slags, der får olie i panden og 
skidt på hænderne. 

Med små børn og 
et nyt fokus på 
familielivet, tog 
André springet 
fra en 60-timers 
arbejdsuge som 
lastvognschauffør 
til en fremtid som 
industritekniker. 
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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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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.

LÆS MERE PÅ 
DANSKMETAL.DK/LONTJEK


