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LEDELSE
ER VIGTIGT
- IKKE
LEDEREN
Som projektleder eller teamleder er det
vigtigt, at du ikke leder dine medarbejdere ud fra din egen personprofil. Sådan
lyder det fra Ole Jacobsen, der underviser i situationsbestemt ledelse.
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Forside
Robert Atterman/Red Star
Oplag
88.000
Dette blad omdeles med
PostNord 24.-25. august.
Næste nummer udkommer
29. september 2017.
Indlæg til dette nummer skal
være redaktionen i hænde
6. september 2017.
Redaktionen påtager sig
intet ansvar for stof, der
indsendes uopfordret.
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HER FÅR DU OPSKRIFTEN
PÅ EN GOD ANSØGNING

Drømmejobbet er slået op! Men hvad skal du
skrive i ansøgningen? Læs guiden her, og bliv
klogere på, hvad der får dem, der læser ansøgningerne, til at lægge netop din til side.

8/
LAD VÆRE MED AT
ARBEJDE OVER GRATIS

Hvert tredje medlem arbejder over
uden at få noget for det. Men når
du gør det, skyldes det en tendens
til at vende arbejdsmængden indad
og konkludere, at du selv er for
langsom. Du skal have betaling både for din egen og dine kollegers
skyld.

12 /
DET ER MIN
RETFÆRDIGHEDSSANS,
DER DRIVER MIG

FLERE EKSPERTER
I BREVKASSEPANELET
Vi udvider brevkassepanelet, så du kan spørge
- og læse - om endnu flere emner i HK/Privat
bladets brevkasse. En af de nye panelister er den
faglige konsulent for freelancere, Kirstine Baloti.

18 /
ERFARNE HK’ERE
SIDDER PÅ
TILLIDSPOSTERNE

Kristina Birkjær er logistikkoordinator ved Siemens Gamesa
Renewable Energy i Ølgod, og i
en alder af bare 24 år - halvt så
gammel som gennemsnitsalderen på HK’s tillidsrepræsentanter
- blev hun tillidsrepræsentant.

Foto Lisbeth Holten

Illustration Morten Voigt

INDHOLD

Gennemsnitsalderen for en
tillidsrepræsentant er 49
år. Det kan gøre det svært
for unge at kunne spejle sig i
fagforeningen.

21 /
HAR DU DANMARKS
BEDSTE KOLLEGA?

For tredje år i træk kårer HK
Danmarks Bedste Kollega. Nu
har du chancen for at nominere
din bedste kollega, som kan vinde op til 25.000 kr. til en fælles
aktivitet på arbejdspladsen.
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lide at yde deres bedste og
bryder sig ikke om at gå, før de
er færdige. Men du bliver nødt
til at sige til din leder, at du ikke
kan nå det, og lade det være
op til vedkommende at afgøre,
hvad I så skal gøre.

Erhvervspsykolog Eva Hertz
HK⁄PRIVATBL AD ET Nº 07 2 01 7
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KOM TIL FAGLIG DAG OM
ØKONOMI I DIN HK-AFDELING
/ ARBEJDER DU MED regnskab eller økonomi? Vil du have en praktisk og uundværlig
update på bogføringsloven eller et indblik
i lovgivningen for e-handel? Og vil du have
indsigt i en ellers lukket verden - økonomisk
erhvervskriminalitet begået på internettet?
Så kom med på HK/Privats økonomidage,
som afholdes over hele landet i efteråret.
Formiddagen byder på et oplæg om
udviklingen inden for økonomisk internetkriminalitet i erhvervslivet. Sammen med en
efterforsker fra Rigspolitiets NC3 - Nationalt
Cyber Crime Center - bliver du klogere på,
hvad du som økonomimedarbejder kan være
opmærksom på i forbindelse med økonomisk
kriminalitet.

GRATIS KURSER

tilmeld dig på
hk.dk/gratiskursertildig

Om eftermiddagen kan du i København,
Odense og Aarhus vælge imellem to kurser.
Du kan vælge et kursus i bogføringsloven
eller at blive klogere på lovgivningen inden
for e-handel. På begge kurser får du masser
af ny praktisk og direkte anvendelig viden,
der gør dig klogere på løsning af praktiske
problemstillinger.
I Slagelse, Holstebro, Kolding, Aarhus og
Aalborg tilbyder vi kun kurset i bogføringsloven.
Kom med og få en inspirerende dag
sammen med andre HK’ere, der ligesom du
arbejder med økonomi. Læs mere og tilmeld
dig på

BLIV MERE EFFEKTIV I WORD
Brabrand, 12. september kl. 17-20
Esbjerg, 2. november kl. 17-20
Aalborg, 27. november kl. 17-20
Viborg, 28. november kl. 17-20

NATIONALE
INFEKTIONSHYGIEJNISKE
RETNINGSLINJER
I TANDKLINIKKER

Holstebro, 27. september kl. 17-20
Kolding, 28. september kl. 17-20
Slagelse, 2. oktober kl. 17-20

www.hk.dk/gratiskursertildig

Arkivfoto Lisbeth Holten

/// NETVÆRKSMØDER ////////////////////////////////////////////////////
Netværk for ledere, HK Nordjylland
7. september kl. 17-20
HK Nordjylland - Aalborg, Gartnervej 30,
Aalborg SV
Kursusnummer: 9234-17-09-07

Kundeservicenetværk København
29. august kl. 17.30-20.30
HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 1,
København S
Kursusnummer: 3000-17-01-19

Netværket for bogholdere og administrative medarbejdere, HK Nordjylland
14. september kl. 17-20
HK Nordjylland, Gartnervej 30, Aalborg SV
Kursusnummer: 9212-17-09-14

HR-netværk, HK Hovedstaden
11. oktober kl. 17-20
HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 1,
København S
Kursusnummer: 3000-17-01-16

Netværk for privatansatte
klinikassistenter, HK Midt
17. oktober kl. 19-21
HK Midt, Vesterballevej 3 A, Fredericia
Kursusnummer: 7003-17-22-42

Netværk for privatansatte
klinikassistenter
17. oktober kl. 19-21
HK Midt, Vesterballevej 3 A, Fredericia
Kursusnummer: 7003-17-22-42
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BLIV KLOGERE PÅ
SITUATIONSBESTEMT LEDELSE
København, 5. september kl. 17-20
Odense, 25. oktober kl. 17-20
Viborg, 21. november kl. 17-20
Aalborg, 22. november kl. 17-20

BLIV OPDATERET PÅ
TRANSPORTJURA

København, 10. oktober kl. 17-20
Odense, 14. november kl. 17-20
Brabrand, 28. november kl. 17-20
Rødekro, 29. november kl. 17-20

LÆR AT LAVE VIDEOER
TIL WEB OG SOME

København, 11. september kl. 17-20
Brabrand, 26. oktober kl. 17-20
Odense, 31. oktober kl. 17-20
Roskilde, 7. november kl. 17-20

TILMELD DIG
NETVÆRKSMØDERNE
PÅ HK.DK/KURSER

AF S I M O N TØ G E R N ,
FORMAND FOR
H K / P R IVAT

/

LEDER

Foto Lisbeth Holten

EN AFTALE ER EN AFTALE
Vores overenskomsters vigtigste bestemmelser handler om tid
- om arbejdstid. Om hvor meget vi skal arbejde, om hvornår vi skal
arbejde, og ikke mindst om hvad vi skal have for det, når vi arbejder
ud over den aftalte ugentlige arbejdstid.
Gennem historien er det lykkedes for fagbevægelsen at afkorte
såvel arbejdsugen som den daglige arbejdstid. Det betyder, at vi i
dag også har et liv ved siden af arbejdslivet.
Men den uudtalte forudsætning for overenskomsternes arbejdstidsbestemmelser er, at de bliver efterlevet ude i virkeligheden.
Som artiklen længere fremme i bladet beskriver, så er der alt for
mange kolleger, som - på trods af overenskomstens bestemmelser ikke bliver honoreret for merarbejdet. Måske fordi de glemmer at
kræve det. Fordi de ikke ved, at de har retten. Eller fordi de ikke
står fast på deres rettighed over for arbejdsgiveren.
Uanset hvad forklaringen er, så undergraver den manglende efterlevelse af arbejdstidsbestemmelserne rettigheden. Har du én gang accepteret, at man ikke bliver honoreret korrekt, så bliver det en lille
smule sværere at håndhæve rettigheden næste gang - for dig selv og
for dine kolleger. Der bliver dannet en kedelig praksis, som det bliver
sværere og sværere at komme ud af.
Arbejdsgiveren har selv accepteret den overenskomstmæssige aftale om honorering af overarbejde - typisk via sin indmeldelse i en
arbejdsgiverforening og/eller ansættelseskontrakten. Derfor er der
heller ikke noget odiøst i at insistere på betalingen for overarbejdet.
En aftale er en aftale.
Er du i tvivl om, hvordan aftalen lyder, så find overenskomsten
på hk.dk/hkprivatoverenskomst. Eller login på mithk, hvor netop
din overenskomst ligger.
Læs side 8-11

facebook.com/simontoegern
@simontoegern
simon.toegern@hk.dk
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PRIVAT I PRESSEN
VINGESKUDTE PÅSTANDE
OM RYANAIR OG BILLUND
LUFTHAVN
- Jeg er nødt til at slå fast, at det
på ingen måde er ligegyldigt at
kæmpe for ordnede forhold på
det danske arbejdsmarked. Det
skriver Henny Fiskbæk, formand
for HK/Privat Sydjylland, i et
debatindlæg i JydskeVestkysten
som svar på en leder af avisens
chefredaktør Jørn Broch. Det nytter ikke at acceptere dumpingvilkår, som chefredaktøren foreslår,
og så krydse fingre for, at nogle
nede i Bruxelles klarer ærterne,
bare fordi luftfarten er international. Den danske model går netop
ud på at forhandle overenskomster med virksomhed efter
virksomhed. Og heldigvis har
fagbevægelsen nu Arbejdsrettens
ord for, at vi har ret til at kæmpe
for ordnede forhold på danske
baser, skriver Henny Fiskbæk.
KVINDER, TAL HØJT
OM JERES LØN
Selv om der er tale om samme
job og samme arbejdsopgaver,
kan der sagtens være forskel på
mænds og kvinders løn. Ifølge
Danmarks Statistik er det samlede løngab for kvinder og mænd
på 13,3 procent i mændenes favør. Det skriver dr.dk. Ifølge næstformand i HK/Privat Marianne
Vind er det vigtigste for at komme
løngabet til livs at tale åbent med
sine kolleger om lønforholdene.
På nogle arbejdspladser er der
en kultur, hvor man ikke fortæller
kollegerne, hvad man tjener, men
det gavner ingen. - Hvis ingen
ved, hvor hinanden ligger, er det
svært at argumentere for, hvorfor
man skal hæves i løn, siger hun
til dr.dk.
6 /

FIND OS PÅ HK.DK/PRIVAT OG PÅ FACEBOOK.COM/HKPRIVAT

YNGRE MEDARBEJDERE
FØLER SIG MEST STRESSEDE

/ Det er medarbejdere under 35 år, som
oftest føler sig stressede. Det viser undersøgelsen ”Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2016”,
hvor 35.000 beskæftigede har svaret på
spørgsmål om deres arbejdsmiljø og helbred,
skriver Magasinet Arbejdsmiljø.
Næsten hver femte beskæftigede mellem
18 og 34 år føler sig stresset hele tiden eller
ofte. Når man ser på gennemsnittet af alle
beskæftigede uanset alder, gælder det knap
hver syvende.

KONTAKTEDE DU HK
FOR AT FÅ HJÆLP, DA
DU BLEV AFSKEDIGET?

28 %

Kilde: Webundersøgelse
blandt 1.000 abonnenter
på HK/Privats nyhedsbrev

Kilde: ritzau

STØRSTEDELEN AF FYREDE
SØGER HJÆLP HOS HK

1%

Ja 71 %
Nej 28 %
Ved ikke 1 %

Ph.d. og autoriseret psykolog Malene Friis
Andersen, der forsker i stress ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, fortæller,
at det skyldes, at de unge medarbejdere er et
særligt sted i deres liv.
- For mange er de i deres første job eller
i begyndelsen af deres arbejdsliv. Det kan
betyde, at der er risiko for ubalance mellem
kravene på arbejdspladsen og de ressourcer,
de har, siger hun til Ritzau.
- Samtidig er de et sted i deres liv, hvor
mange stifter familie. Der kan ligge en udfordring
i forhold til balancen mellem privatliv og arbejdsliv, når man har en travl og hektisk hverdag.
Virksomhederne kan med fordel komme
på banen og hjælpe med at lette presset på
de unge ved blandt andet at se på, hvordan de
tager imod nyuddannede, mener Malene Friis
Andersen.
- Man skal sikre, at de får den nødvendige
læring og støtte fra kollegerne og fra lederne.
Den sociale støtte er den vigtigste i forhold til
at forebygge stress.

71 %

/ 7 ud af 10 medlemmer tager kontakt til
HK/Privat efter at være blevet fyret. Det
viser en ny spørgeskemaundersøgelse blandt
1.451 adspurgte, som Epinion har foretaget
for HK/Privat. Heraf har 199 medlemmer svarende til 14 procent - oplevet at blive sagt
op inden for de seneste to år.
- Det glæder mig. Der er nemlig rigtig god
hjælp at hente hos sin fagforening i en sådan
situation, lyder det fra næstformand i HK/
Privat Marianne Vind. alr
Tjek, hvad vi hjælper med, her:
hk.dk/raadogstoette/opsigelse/hk-kvikstart

FLERE OG FLERE SOVER DÅRLIGT

29,8 %
har søvnproblemer
Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA)

/ Flere og flere medarbejdere oplever, at de har søvnbesvær, viser undersøgelsen ”Arbejdsmiljø og Helbred
i Danmark 2016”. Her angav 29,8 % af 18-64-årige i
arbejde, at de har været vågne flere gange i løbet af natten
og efterfølgende har haft svært ved at falde i søvn igen inden
for de sidste fire uger. I 2014 var det 8,6 %. - Der er tale om
en markant stigning. Der kan være flere forklaringer på dårlig
søvn. Det kan hænge sammen med den enkeltes livsstil, adfærd
og psykologiske tilstand, men også med faktorer i arbejdsmiljøet,
siger professor Anne Helene Garde fra NFA.

SVÆRT AT BLIVE FØRTIDSPENSIONIST
/ Det er meget svært at få medhold, hvis man klager over, at kommunen ikke vil bevilge førtidspension. I ni ud af ti tilfælde bliver klager afvist af
Ankestyrelsen, viser tal, som Ugebrevet A4 har gennemgået. Siden 2013
har 3.737 borgere klaget til Ankestyrelsen over afslag på førtidspension, og i
mere end ni ud af ti tilfælde får man intet ud af at klage.
I kun én enkelt procent af sagerne har Ankestyrelsen ændret kommunens afgørelse. I en procent af sagerne har Ankestyrelsen hjemsendt kommunens afgørelse, hvilket betyder, at kommunen skal tage sagen op igen.
Men, hele 93 procent af sagerne har Ankestyrelsen stadfæstet kommunernes afgørelse. Derudover har Ankestyrelsen afvist at behandle klagen i
fem procent af sagerne.
Advokat Søren Kjær Jensen fra advokathuset Elmer Advokater forklarer:
- Der er mange dommere, der har den opfattelse, at der skal utroligt meget til for at lave myndighedernes afgørelser om. Det er vilkårene, når man
fører sager mod myndighederne.
Kilde: ugebladetA4.dk

NU BEGYNDER
AFTALT UDDANNELSE
/ 1. september træder en af de helt afgørende
landvindinger ved overenskomstforhandlingerne
i foråret i kraft: aftalt uddannelse. Ordningen,
der er et ambitiøst og systematisk løft af lønmodtagernes kompetencer, betyder, at du nu kan
aftale hele uddannelsesspor med fuld løn med
din arbejdsgiver, når der er indgået en aftale med
ledelsen på arbejdspladsen. Når der er indgået
en aftale i virksomheden, kan du få op til 60 dages
uddannelse inden for ordningen, fx en fuld akademiuddannelse. jp
Læs meget mere på www.hk.dk/aftaltuddannelse, som går i luften senest 1. september.

OM
KONTANTHJÆLPSLOFTET

⁄⁄ Der er simpelt

hen på mange
måder blevet for lavt
til loftet økonomisk
for mange kontant
hjælpsmodtagere,
men der er faktisk
også blevet alt for
lavt til loftet - og
tangerer lidt iltsvind
- i forhold til den
måde, som vi taler
om udsatte borgeres
problemer på.
Jan Sjursen, formand for Rådet for
Socialt Udsatte, i ugebrevet A4

Telefonnumre til HK
Hovednummer
70 11 45 45
HK’s a-kasse
70 10 67 89
Direkte numre:

HK-KONTINGENTET
STIGER MED EN FEMMER
/ Kontingentet for medlemskab af HK og
HK’s a-kasse reguleres pr. 1. september
2017. Fremover koster det 442 kr. om
måneden at være fuldtidsmedlem af HK/
Privat, hvilket er 5 kr. mere end hidtil.
Et fuldtidsmedlemskab af HK’s a-kasse
stiger med 3 kr. til 474 kr. om måneden.
Alle beløbene er fradragsberettigede,
så den reelle udgift til medlemskabet er
mellem 35 og 40 % lavere efter skat. HK
giver Skat besked, så du skal ikke selv
gøre noget for at få fradraget. Priser for
alle typer medlemskab kan ses på HK’s
hjemmeside. los

HK Hovedstaden
It, medie & industri
33 30 29 45
imihk@dk
www.imi.hk.dk
HK Hovedstaden
Service
33 30 29 55
service@hk.dk
www.hkservice.dk
Bornholm
56 95 06 08
HK Trafik & Jernbane
33 30 43 00

Husk at rette dine oplysninger på MitHK, hvis du
flytter, får nyt job, arbejdsplads, mailadresse eller
telefonnummer. Det gør du
ved at gå på hk.dk og logge
ind på MitHK. Derefter
går du i ”Min profil” og
opdaterer der.
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A F J E S P E R P E D E RSEN / FOTO P O L FOTO

Hvert tredje medlem af HK/Privat arbejder over uden at få noget for
det. For nogle kan det skyldes en tendens til at vende arbejdsmængden
indad og konkludere, at man selv er for langsom. Det er meget
problematisk, siger psykolog. For du skal have betaling - både for din egen
og dine kollegers skyld, lyder det fra HK/Privat

U

ret er egentlig
svinget forbi klokken 16.00, som er den
officielle sluttid på din arbejdsdag. Men
du sidder der endnu foran computeren og
taster løs. Ingen har bedt dig om at blive.
Men det kunne jo være meget rart at blive
færdig med de sidste par opgaver, så du
kan starte på nye, friske udfordringer i
morgen. Måske er det også lidt forventet
af dig, at du bliver færdig nu, selv om det
måske ikke direkte er blevet sagt.   
Og når du endelig rejser dig og smutter
hjemad, registrerer du det ingen steder.
Den halve time, hele time eller måske to
timers overarbejde er der ingen, ud over
dig selv, som kender til. Og dermed ender
det også som en gratis gave fra dig til din
arbejdsgiver. Værsgo, chef!

Et scenarie a la dette kender en del af
HK/Privats medlemmer alt for godt til. I
en undersøgelse fra analysebureauet Epinion blandt 1.451 medlemmer svarer
knap en tredjedel nemlig, at de inden for
de seneste to år har arbejdet over uden at
få løn for det. Blandt dem svarer den største gruppe - 41 procent - at det i gennemsnit drejer sig om mellem to og fem timer
om ugen, hvor de arbejder uden at blive
betalt.
- Det er for mange, siger Simon Tøgern, der er formand for HK/Privat.
- Reglerne for arbejdstid, herunder
overarbejde, er noget af det vigtigste, vi
overhovedet har i vores overenskomster,
og som giver vores medlemmer en afgørende beskyttelse. Så meget vigtigere er
det, at reglerne bliver efterlevet. Uden
overenskomst har du ikke den samme
sikkerhed, men det er selvfølgelig også
helt afgørende, at du håndhæver din ret, i
forhold til hvad du har aftalt i en ansættelseskontrakt.
HK/Privats formand lægger vægt på,
at hvis du først undlader at kræve betaling, så risikerer du en glidebane, som går
ud over både dig selv og dine kolleger.
- Og det er uanset, om det så ”kun”
handler om en halv time her og en halv
time der. For hver gang du accepterer
at arbejde gratis over - hvad enten det er
fordi, du glemmer at få det betalt, ikke
kender dine rettigheder eller måske synes, at det er ubehageligt at kræve din
ret - så risikerer du, at du er med til at

skabe en kultur, hvor det hele tiden bliver
sværere og sværere for dig selv og dine
kolleger at håndhæve jeres ret ved overarbejde.

KUN BEORDRET OVERARBEJDE
SKAL HONORERES
Men hvad er så egentlig overarbejde?
I sagens natur og i sin mest enkle forklaring den tid, du arbejder mere end din
fastsatte, aftalte arbejdstid. Men bliver du
bare siddende og arbejder derudad, uden
at nogen mere eller mindre direkte har
bedt dig om det, så har du ikke krav på at
blive betalt. Endsige få ekstra overtidsbetaling eller afspadsering, alt afhængigt af
dine ansættelsesvilkår.
- Overarbejde er selvfølgelig ikke bare
et tagselvbord, som du selv er herre over
og kan forvente betaling for, siger Klara
Elizabeth Hoffritz, der er advokat i HK/
Privat.
I overenskomstjargon hedder det, at
overarbejdet skal være ”beordret”. Men
det er ikke nødvendigvis det samme, som
at din chef skal stå med hævet pegefinger og udstede en specifik ordre om, at du
skal blive siddende på din pind efter normal arbejdstid.
- Hvis du får en opgave med en konkret deadline, og din chef er - eller i hvert
fald burde være - klar over, at du ikke kan
nå det inden for din normale arbejdstid,
så er det beordret overarbejde. Det har vi
flere afgørelser, som bekræfter, konstaterer Klara Elizabeth Hoffritz.
HK⁄PRIVATBL AD ET Nº 07 2 01 7
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SKRIV DINE OVERARBEJDSTIMER NED
Men det siger næsten sig selv, at der er
basis for en del oplevelser i en gråzone.
- I de her tilfælde er det smarteste, du
kan gøre, at du gør din leder opmærksom
på, at du ikke kan nå opgaven inden for
din normale arbejdstid. Så spiller du bolden over til ham at sige specifikt, om han
vil have, at du arbejder over.
Derudover mener Klara Elizabeth
Hoffritz, at du bør skrive alle dine overarbejdstimer ned. Enten i et officielt
arbejdstidssystem eller i dit eget hjemmebryggede system. Og ikke mindst
med jævne mellemrum orientere din leder om status for tidsregnskabet.
- Hvis din leder ikke reagerer på det,
så er det umiddelbart en stiltiende accept
af, at det er beordret overarbejde, som du
kan kræve betaling for, alt afhængigt af
hvilken overenskomst du er omfattet af,
fortæller advokaten.
At det bogstavelig talt kan betale sig
at skrive sine overarbejdstimer ned, viste en sag tilbage fra 2010 med al ønskelig tydelighed. Her fik et kvindeligt
HK/Privat-medlem en kompensation på
100.000 kroner, efter at arbejdsgiveren

havde nægtet at udbetale de 2.288 timers
overarbejde, som hun havde noteret i sit
eget system. Retten lagde stor vægt på
netop hendes eget regnskab.

VI KAN IKKE NÅ VORES OPGAVER
At så mange HK/Privat-medlemmer arbejder over uden at kræve betaling for
det, kommer ikke bag på Eva Hertz, der
er psykolog og stifter af Center for Mental
Robusthed. Men det er svært problematisk for det psykiske arbejdsmiljø og efter
hendes overbevisning et resultat af to skadelige tendenser.
- Samtidig med at stort set alle oplever en langt større kompleksitet og konstant fokus på effektivisering, som meget
ofte betyder, at mange simpelthen ikke
kan nå deres opgaver inden for den normale arbejdstid, ser vi desværre også det,
vi i fagsprog kalder internalisering. Det
betyder, at for mange ser indad, når opgaverne ikke er færdige; det er MIG, der
ikke kunne nå det; det er MIG, der er for
langsom; det er MIG, der har haft en dårlig dag. Tænker du sådan, er det ikke særlig nærliggende at sige til din chef, at du
skal have løn for dit overarbejde. Men du

er ude på et skråplan, mener Eva Hertz.
Det er ikke nemt at ændre sådan en
tankegang. Men det er du nødt til at arbejde med og styre efter tiden og ikke opgaverne. Dels for dit eget helbreds skyld,
dels for ikke at være med til at skabe en
overarbejdskultur, hvor gratis interessetimer bliver accepteret og forventet.
- Langt de fleste kan bedst lide at yde
deres bedste og bryder sig ikke om at gå,
før de er færdige. Men du bliver nødt til at
sige til din leder, at du ikke kan nå det, og
lade det være op til vedkommende at afgøre, hvad I så skal gøre. Det er muligt,
at der er nogle, som har det o.k. med de
her interessetimer - som er et forfærdeligt navn, synes jeg. Men vi ved bare, at
det ikke er godt for langtidsholdbarheden
på arbejdsmarkedet. Du risikerer at blive
nedbrudt, siger Eva Hertz.
- Og så savner jeg, at man snakker
langt mere om det blandt kollegerne. Og
at tillidsrepræsentanterne er mere opsøgende. Hvis I er mange i en gruppe, som
ikke kan nå jeres opgaver, så er det et tydeligt bevis for dig selv, at det i hvert fald
ikke bare er DIG, der er for langsom. ⁄⁄

SÅ MEGET ARBEJDER HK/PRIVATS MEDLEMMER GRATIS OVER
32 procent af HK/Privats
medlemmer har inden for
de seneste to år arbejdet
over gratis. Det viser en
undersøgelse blandt 1.451
medlemmer, foretaget af
Epinion for HK/Privat. Fire
ud af ti af dem, som arbejder
gratis, lægger mellem to og
fem timer om måneden på
deres arbejdsplads uden at få
en krone for det.

MÅNEDLIGT
OVERARBEJDE
UDEN LØN
MINDRE END 1 TIME: 18 %
2-5 TIMER: 41 %
6-10 TIMER: 18 %
11-20 TIMER: 9 %
OVER 20 TIMER: 6 %
VED IKKE: 8 %

VI HAR TALT MED

EVA HERTZ

erhvervspsykolog

KLARA ELIZABETH
HOFFRITZ

advokat i HK/Privat

SIMON TØGERN

formand for
HK/Privat
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5 FACTS OM OVERARBEJDE
HVOR MEGET MÅ DU ARBEJDE?

HAR DU RET TIL OVERTIDSBETALING ELLER AFSPADSERING?

Arbejdsmiljølovgivningen har en række regler
for arbejdstid, som gælder for alle, uanset om
de er dækket af en overenskomst eller ej.
Ifølge 48-timersreglen må din arbejdstid
maksimalt være på 48 timer om ugen i
gennemsnit over en periode på fire måneder.
Det betyder, at du godt må arbejde mere end
48 timer i én uge, hvis det inden for perioden
bliver kompenseret med kortere arbejdstid i
løbet af de øvrige uger.
Derudover skal du være opmærksom
på 11-timersreglen, som betyder, at du
altid, når du tænker 24 timer tilbage, skal
kunne finde 11 timers sammenhængende
hvile. Inden for bestemte områder, er der
dog særlige aktiviteter, som giver mulighed
for at nedsætte hviletiden til 8 timer eller
udskyde hvileperioden. Hvis det sker, skal
medarbejderen have tilsvarende kompenserende hvileperiode så hurtigt som muligt.
Endelig skal du inden for en periode på
syv døgn altid have mindst ét fridøgn.

Det afhænger af, om du er dækket af en overenskomst eller ej. Hvis du ikke er dækket af en
overenskomst, så er det bestemmelserne i din
ansættelseskontrakt, der er afgørende. Det
afhænger altså af, hvad du har forhandlet dig
frem til ved kontraktens indgåelse.
Hvis du er dækket af en overenskomst,
og overarbejdet er beordret, har du ret til
overtidsbetaling. Som hovedregel betales
der timeløn plus 50 procent for de første tre
timers overarbejde, herefter det dobbelte af
din timeløn. Det samme gælder som hovedregel for afspadsering. De første tre timer
afspadseres i forholdet 1:1,5 - herefter 1:2.
Endelig er en række HK/Privat-medlemmer også ansat på bestemmelser om funktionsløn. Her er det aftalt, at en medarbejders
løn også omfatter x antal timers overarbejde.
Her er det vigtigt, at din løn står i rimeligt
forhold til det antal timers overarbejde, som
er aftalt.
Der er en del afvigelser fra hovedreglen i
nogle af HK/Privats overenskomster. Derfor
opfordrer vi dig til at finde din overenskomst
på mithk.dk og læse reglerne.

KAN DU SIGE NEJ
TIL OVERARBEJDE?

Ja. Hvis du har en god grund til ikke at kunne
påtage dig overarbejde, fx hvis du skal nå at
hente dine børn, inden institutionen lukker.
Har du ikke en god grund til at afvise overarbejdet, så har du som udgangspunkt pligt til at
arbejde over. Jo vigtigere det er for arbejdsgiveren i forhold til pludseligt opståede
situationer, at medarbejderne arbejder over,
desto mere tungtvejende grunde skal du have
til at sige nej.

§

ER DER REGLER FOR, HVORNÅR
DIN ARBEJDSGIVER
SKAL VARSLE OVERARBEJDE?

Ikke håndfaste regler i hvert fald. I de fleste
af HK/Privats overenskomster er der en
formulering om, at overarbejde så vidt muligt
skal varsles senest dagen før. Men der kan
sagtens være akut opståede situationer, hvor
du er forpligtet til at påtage dig overarbejde,
selv om varslingen sker på selve dagen.

!

HVAD ER SYSTEMATISK
OVERARBEJDE?

Systematisk overarbejde er, når du igennem
en periode arbejder ud over den aftalte arbejdstid, uden at det vedrører en midlertidig
spidsbelastning. Den form for overarbejde er i
strid med overenskomsterne.
Men ved overenskomstforhandlingerne
tidligere på året blev der i en lang række af
HK/Privats overenskomster indført bestemmelser om systematisk overarbejde. Det
betyder, at en arbejdsgiver, hvis man ikke har
kunnet opnå en aftale om varierende ugentlig
arbejdstid, i særlige tilfælde kan beordre
systematisk overarbejde i en begrænset periode på maksimalt én time om dagen og fem
timer om ugen. Der skal betales overtidsbetaling, og overarbejdet skal afspadseres som
hele fridage inden for et år.
Kilder: Arbejdstilsynet og HK/Privat
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⁄⁄ Det er min

retfærdighedssans,
der driver mig
Kristina Birkjær er logistikkoordinator ved Siemens Gamesa Renewable Energy
i Ølgod, og i en alder af bare 24 år - halvt så gammel som gennemsnitsalderen
på HK’s tillidsrepræsentanter - blev hun tillidsrepræsentant. I begyndelsen var
det nervepirrende, men efter fire år på posten har hendes retfærdighedssans
overvundet nervøsiteten.
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- Man kan tydeligt kan mærke,
at Kristina Birkjær føler en oprigtig interesse og et ansvar
overfor de ansatte, fortæller
Mogens Eis (tv.), der er fabrikschef på Siemens Gamesa
Renewable Energy. Her er de
ved at planlægge dagsordenen for det næste, lokale
samarbejdsudvalgsmøde.

D

et er en kold dag tilbage i november 2014. Kristina Birkjær
sidder og læser sine notater igennem en
sidste gang, inden hun bevæger sig hen
mod døren til mødelokalet, hvor hun
sammen med repræsentanter fra HK og
sin arbejdsplads skal forhandle fratrædelsesordning for en kollega.
Det er første gang, Kristina Birkjær
skal deltage i et forhandlingsmøde, efter
at hun blev valgt som repræsentant på tillidsposten. Hun var bare 24 år, halvt så
gammel som HK's tillidsrepræsentanter
er i gennemsnit.
- I sekunderne før mødet fortrød jeg så
inderligt, at jeg nogensinde var blevet tillidsrepræsentant. Jeg følte mig usikker
på mig selv og på, om jeg overhovedet var
den rette til at forhandle løn og opsigelse
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på vegne af en kollega, fortæller Kristina
Birkjær mig, imens hun sidder bag rattet
i sin sorte Seat Altea. En seriøs bil, der på
trods af de 100 kilometer i timen efterlader et indtryk af, at man kan føle sig tryg
i det bløde passagersæde, lidt ligesom jeg
i samtalen med Kristina Birkjær hurtigt
får fornemmelsen af, at hun er én, man
kan stole på. Vi er på vej til Siemens Gamesa Renewable Energy i Ølgod, hvor
Kristina Birkjær er ansat som logistikkoordinator og derudover er tillidsrepræsentant for 18 af sine kolleger, som alle er
ansat til at lave administrativt eller teknisk arbejde.
- Da mødet først var i gang, gik det faktisk rigtig fint, og som minutterne forsvandt, blev min nervøsitet erstattet af
trangen til at hjælpe min kollega med at få
forhandlet den bedst mulige fratrædelsesordning, forklarer Kristina Birkjær med
en charmerende vestjysk dialekt, imens
blikket følger de buede sving i landevejen.
Vi er så småt ved at nærme os Ølgod, hvor
Siemens Gamesa Renewable Energy har
haft fabrik siden januar 2008. Dengang
hed det Siemens Wind Power.
Kollegaen blev afskediget med den begrundelse, at han manglede de engelskkundskaber, hans job krævede.

- Forud for afskedigelsen havde han
flere gange fået at vide, at det var nødvendigt, at han blev bedre til engelsk. Men
på det tidspunkt havde han ikke ressourcerne til at sætte sig ind i efteruddannelseskurser og regler om betalt uddannelse,
og fordi der ikke var den rette støtte og
hjælp, fik han aldrig de kvalifikationer,
som jobbet krævede, forklarer den nu
28-årige Kristina Birkjær, imens hun
tænker tilbage på den dag for fire år siden, hvor hun gav sig selv et løfte.
- Efter mødet lovede jeg mig selv, at
jeg som tillidsrepræsentant vil gøre, hvad
der står i min magt, for at mine kollegaer
ikke vil modtage en fyreseddel med begrundelse om, at de mangler uddannelse.

ENDELIG EN TILLIDSVALGT
På parkeringspladsen ved Siemens Gamesa Renewable Energy i Ølgod er klokken ved at nærme sig 6.45. Kristina
Birkjær laver en fejlfri parkering, hvorefter hun tænder dagens første Pall Mall
og spadserer hen mod vindmøllefabrikken, hvor glimmerskoene bliver skiftet
ud med et par sikkerhedssko. Da Kristina
Birkjær gør entré ved fælleskontoret, der
ligger midt i fabrikken, siger hun hej og
godmorgen til sine to kolleger, hvorefter

hun sætter sig ved computeren og uden at
kigge på tastaturet går i gang med at svare
på mails.
- Jeg bruger omkring 25 procent af
min arbejdsdag på at lave tillidsrelevant
arbejde, og derfor skal jeg somme tider
stramme ballerne for at nå alle mine arbejdsopgaver, forklarer Kristina Birkjær,
imens hendes hurtige fingre, der er lakeret
med skiftevis pink og sølv neglelak, tæsker
løs på tastaturet til en lyd, der næsten overdøver det gigantiske samlebåndsarbejde,
der foregår på den anden side af væggen.
- For ligesom jeg holder meget af mit
hverv som tillidsrepræsentant, holder jeg
også meget af mit job som logistikkoordinator, hvor jeg blandt andet holder styr på
det logistiske arbejde omkring levering af
materialer til vindmølledelene.
Netop fordi hverdagen kan være ekstra
presset, når man har et tillidshverv, ville
Kristina Birkjær ønske, at dialogen med
HK gik lidt mere tjept:
- Somme tider føler jeg mig alene som
tillidsrepræsentant, fordi jeg ikke oplever, at mit fagforbund samarbejder nok
med mig. Jeg synes, det generelt går meget langsomt, når jeg skal have svar på en
forespørgsel eller have dokumenter godkendt, siger Kristina Birkjær, der på trods
af de lange svartider har et rigtig godt
samarbejde med sin kontaktperson i HK
Sydjyllands lokalafdeling.
- Og HK er til gengæld god til at udbyde
kurser og til at give gode råd og vejledning
om efter- og videreuddannelse til medlemmerne. Jeg har personligt især været
glad for den tillidsrepræsentantuddannelse, jeg har taget, konstaterer hun
Omkring 100 meter væk fra Kristina
Birkjærs kontor ligger kontoret for kvalitetssikring, hvor blandt andre kvalitetsingeniør Jørgen Haubjerg Nielsen sidder.
- Inden Kristina trådte til som tillidsrepræsentant, havde vi ikke nogen, og det
har betydet rigtig meget, at vi endelig har
fået en tillidsvalgt, siger Jørgen Haubjerg
Nielsen, der blandt andet arbejder med at
godkende de vindmølledele, Siemens Gamesa Renewable Energy i Ølgod modtager fra leverandørerne.
- Sidst jeg fik min lønseddel, opfor-

KRISTINA BIRKJÆR
⁄ Uddannet logistikøkonom, Erhvervsakademiet Lillebælt Vejle, 2010.
⁄ Begyndte som logistikkoordinator ved Siemens Wind Power i Brande i januar 2010
og rykkede til Siemens i Ølgod i september
2011. I dag hedder virksomheden Siemens
Gamesa Renewable Energy.
⁄ Tillidsrepræsentant for 18 HK’ere hos Siemens Gamesa Renewable Energy i Ølgod,
som alle er ansat til at lave administrativt
eller teknisk arbejde.
⁄ Udvalgsposter på jobbet i det europæiske
samarbejdsudvalg, hovedsamarbejdsudvalget, samarbejdsudvalget for non-blades,
mini-samarbejdsudvalget, ligelønsudvalget,
udvalget for kontrolforanstaltninger.
⁄ Efteruddannelser og HK-kurser: HK’s
grunduddannelse for tillidsrepræsentanter, organisering for tillidsvalgte, målrettet
kommunikation.
⁄ Kæreste med lastbilchauffør Lars Hansen
- de mødte hinanden i 2016 til en westerncowboyfest i Nørre Nebel.

Kristina Birkjær bruger cirka en fjerdedel af sin
arbejdstid på tillidsrepræsentantarbejde. Så hun må
rubbe neglene for at nå det hele, fortæller hun.
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⁄⁄ Jeg kæmper for, at der kommer økonomisk ligestilling

mellem mine mandlige og kvindelige kolleger.
Tillidsrepræsentant Kristina Birkjær

drede hun mig fx til at tjekke, om jeg
havde fået sat penge ind på min fritvalgskonto. Da jeg tjekkede, var pengene ganske rigtigt ikke gået ind, og hvis ikke
hun havde gjort mig opmærksom på det,
havde jeg aldrig opdaget fejlen.
Også Kristinas fabrikschef, Mogens
Eis, er glad for samarbejdet.
- Man kan tydeligt mærke, at Kristina
føler en oprigtig interesse og et ansvar over
for de ansatte, siger Mogens Eis.
- Især med hensyn til uddannelse er
hun god til at oplyse og opmuntre til, at
der er flere, som tager efteruddannelse
og kurser. Det er jeg superglad for, for det
betyder, at jeg i sidste ende får en arbejdsplads med mere kvalificeret arbejdskraft.

ØKONOMISK LIGHED
Klokken 8.00 sidder Kristina Birkjær
igen bag rattet i den sorte Seat Altea på
vej til den store Siemens Gamesa Renewable Energy-fabrik i Brande. Hun
skal nemlig deltage i det månedlige TRmøde, hvor tillidsrepræsentanterne fra
Siemens Gamesa Renewable Energy mødes på tværs af faggrupper og diskuterer
faglige problemstillinger. Imens hun drøner af sted på landevejen, rocker Ales-

Jørgen Haubjerg
Nielsen (th.) er glad for
sin tillidsrepræsentant
Kristina Birkjær af
flere grunde. Senest
fordi, hun opfordrede
ham til at tjekke sin
fritvalgskonto - det
viste sig, at pengene
ved en fejl ikke var
gået ind.
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sia Caras stemme med Scars To Your
Beautiful ud af radioen.
- Jeg kan godt lide budskabet i sangteksten om, at du som kvinde er smuk
og noget værd, ligegyldigt hvordan du ser
ud, siger Kristina Birkjær, der ud over efteruddannelse også har en anden kæphest i hvervet som tillidsrepræsentant.
- Jeg kæmper for, at der kommer økonomisk ligestilling mellem mine mandlige og kvindelige kolleger. Derfor er jeg
med i ligelønsudvalget, som består af
to andre tillidsvalgte og to fra Siemens’
HR-afdeling. På møderne gennemgår
vi den årlige lønstatistik og de stillinger, hvor lønforskellen mellem mænd og
kvinder er mere end fem procent, og så
snakker vi om, hvad vi kan gøre for at udligne forskellen, hvis der er tegn på, at
den er kønsbestemt.
- Indtil videre har vi ikke opnået nogen konkrete resultater, men vi håber, at
vores arbejde med tiden vil bære frugt.

YNGSTE TILLIDSREPRÆSENTANT
Ved Siemens Gamesa Renewable Energy
i Brande mødes Kristina Birkjær med
fem andre tillidsvalgte fra henholdsvis 3F, Dansk Metal og Teknisk Lands-

forbund. Til TR-mødedeltagernes store
glæde har Kristina Birkjær taget brun
sviger med. Hun stiller kagen på bordet,
hvorefter hun kobler sin computer til lokalets storskærm, så de andre kan følge
med, imens hun tager referat af mødet.
Første punkt på dagsordenen er at få
aftalt, hvordan og hvornår de fremtidige
TR-møder skal holdes, og til rytmen af
Kristina Birkjærs flittige fingre, der klikker på tastaturet, når de seks tillidsrepræsentanter hurtigt til enighed.
Når man kigger ud over forsamlingen af tillidsvalgte, er det tydeligt at se,
hvordan Kristina Birkjær skiller sig ud.
Hun er nemlig i en alder af 28 år en
hel del yngre end de resterende mødedeltagere og langt under 49 år, som er
gennemsnitsalderen for HK’s tillidsrepræsentanter.
- Til møderne kan jeg somme tider
føle, at jeg grundet min alder skal bevise,
at jeg ikke bare er en tillidsvalgt, der ønsker god stemning på arbejdspladsen,
men at jeg rent faktisk også har en faglig indsigt i det arbejde, vi laver, forklarer
Kristina Birkjær, imens hun nipper i neglen på den pinklakerede finger.
- Derfor tænker jeg altid, før jeg taler,
og jeg sørger for at have fakta bag mine
argumenter, hvis vi har en diskussion,
uddyber Kristina Birkjær, der dog oplever, at det med tiden er blevet en hel del
nemmere at være tillidsrepræsentant.
- I begyndelsen var jeg nervøs, hver
gang jeg besluttede mig for at række hånden op og sige noget på TR-møderne, men
i dag er jeg meget mere sikker på mig selv.
- Og bekymringerne om, hvorvidt jeg
var god nok, tror jeg egentlig bare er opstået på baggrund af min egen usikkerhed, for de andre tillidsvalgte i Siemens
Gamesa Renewable Energy har altid været søde og imødekommende over for
mig, også selv om jeg kun var en grønskolling, da jeg begyndte som TR, griner
Kristina Birkjær.
- Samarbejdet med de andre tillidsrepræsentanter har betydet rigtig meget for
mig, og det er dem, der har en stor del
af fortjenesten i, at jeg har udviklet mig
som tillidsrepræsentant og ikke længere

HVEM KAN FÅ EN TILLIDSREPRÆSENTANT?
Der skal være en overenskomst på arbejdspladsen, for
at man kan vælge en tillidsrepræsentant. Desuden er der
nogle andre krav, der skal være opfyldt. Blandt andet at
man skal være mindst seks kolleger på HK-området.

HVAD LAVER EN TILLIDSREPRÆSENTANT?

er ved at skide i bukserne, hver gang jeg
skal ind og forhandle mine kollegers løn
og arbejdsvilkår, forklarer Kristina Birkjær, der på trods af begejstringen over
sine ældre kolleger også har et ønske om,
at der med tiden vil komme flere yngre
tillidsrepræsentanter til i Siemens Gamesa Renewable Energy.

ALLE SKAL HAVE DET GODT PÅ JOB
I frokostpausen sidder Kristina Birkjær
sammen med sine kolleger og snakker
om stort og småt, til pausen er omme.
Men indtil hun var 12 år gammel, spiste
hun faktisk altid sin madpakke alene.
- Som barn blev jeg mobbet, og hvert
frikvarter stod jeg på mål for grimme øgenavne om, at jeg var tyk og grim. Det er
nok også derfor, at jeg den dag i dag ikke
kan fordrage, når mine kolleger har det
skidt eller er udenfor, siger Kristina Birkjær, der på trods af det faglige engagement ikke kommer af en familie, hvor
der blev diskuteret social dumping og
skattelettelser rundt om middagskoteletterne.
- Hjemme ved os snakkede vi aldrig
om politik. Og jeg tror egentlig heller
ikke, at mit faglige engagement udspringer af en politisk overbevisning. Det er
min retfærdighedssans, der driver mig,
og mit ønske om, at alle skal have det
godt på deres arbejdsplads. ⁄⁄

Tillidsrepræsentanten repræsenterer dig og de øvrige
HK-medlemmer på arbejdspladsen, og han eller hun varetager dine løn- og ansættelsesmæssige interesser. Det vil
sige, at tillidsrepræsentanten kan være involveret i alt fra
lønforhandling, uddannelsesplanlægning, nyansættelser
og til afskedigelser. Derudover er tillidsrepræsentanten
ofte med i virksomhedens samarbejdsudvalg, hvor stort
og småt vendes - lige fra indførelse af ny kaffeordning
til firmaets strategi. Samtidig er tillidsrepræsentanten
bindeleddet mellem HK/Privat og medlemmerne på
arbejdspladsen.

HVAD FÅR MAN UD AF AT VÆRE
TILLIDSREPRÆSENTANT?
En hel masse! Du får indflydelse på de vilkår, I har på
arbejdspladsen - og på selve arbejdspladsen. Du lærer at
forhandle om stort og småt. Du får viden om din virksomhed
og branchen. Du kommer til at kunne gøre en forskel for
dine kolleger. Og så kan du ikke undgå personlig udvikling.
Ud over al den praktiske erfaring og viden, som du får
via din position som tillidsvalgt på arbejdspladsen, har
du som HK-tillidsrepræsentant adgang til en lang række
gratis kurser og uddannelser, som HK stiller til rådighed for
dig. Du får HK’s obligatoriske uddannelse for tillidsvalgte.
Derudover kan du vælge blandt HK’s mange øvrige kursustilbud for tillidsvalgte (fx i forhandlingsteknik, coaching
eller skriftlig kommunikation), og du har også mulighed for
at tage to moduler på en akademiuddannelse.

ER DET NOGET FOR DIG AT
BLIVE TILLIDSREPRÆSENTANT?
Overvejer du at blive tillidsrepræsentant, kan du kontakte
din lokale HK-afdeling på telefon 70 11 45 45. Du kan
også komme på et tredageskursus for at finde ud af, om
det er noget for dig. Kursets indhold er blandt andet:
⁄ Den formelle vej til at blive valgt som tillidsrepræsentant.
⁄ Betydningen af et valg for dine kolleger, ledelsen og dig
selv.
⁄ Dine overvejelser og motivation i forbindelse med at
lade dig vælge.
⁄ Målsætning og handlingsplan for det videre forløb.
⁄ Viden om tillidsrepræsentantens roller og opgaver på
arbejdspladsen.
⁄ Din egen adfærds-/kommunikationsprofil.
AF D ORTHE NERVING
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Erfarne HK’ere sidder
på tillidsposterne
Gennemsnitsalderen for en tillidsrepræsentant er 49 år. Det
kan gøre det svært for unge at kunne spejle sig i fagforeningen

H

vis du er så heldig at have en tillidsrepræsentant, er
der størst sandsynlighed for, at vedkommende er mellem 50 og 54 år.
Godt hver femte af HK/Privats tillidsrepræsentanter befinder sig inden for
netop dette aldersinterval, selv om det
kun er 12 procent af medlemsskaren,
der er i den første halvdel af 50’erne. Til
sammenligning er hvert tiende medlem
mellem 20 og 24 år, men samme aldersgruppe udgør kun en halv procent af de
tillidsvalgte.
I HK/Privat ser man gerne, at flere
stillede op som tillidsrepræsentant på deres arbejdsplads. Også gerne nogle unge.
- Yngre tillidsvalgte kan have lettere
ved at gå i dialog med de unge kolleger,
og de kan have en bedre forståelse af,

hvilke udfordringer de møder på arbejdsmarkedet, siger Charlotte Meyer, der er
faglig sekretær i HK/Privat og blandt andet er ansvarlig for og underviser på HK/
Privats grunduddannelse for tillidsrepræsentanter.
- Omvendt kan problemstillingen også
gælde den anden vej rundt, og en ung
tillidsrepræsentant kan have vanskeligere ved at forstå ældre kollegers arbejdsmæssige udfordringer som fx ønsker til
seniorordninger eller arbejdstempi, uddyber Charlotte Meyer, som ikke er overrasket over tallene, der samtidig viser,
at gennemsnitsalderen for en HK/Privat-tillidsrepræsentant er 48,9 år. Hvilket i øvrigt harmonerer meget godt med
medlemmernes gennemsnitlige alder på
47,6 år.
- I dag er man færdiguddannet langt
senere, end man var tidligere. Og det er
derfor helt naturligt, at der er få tillidsrepræsentanter i starten af 20’erne, siger hun.
- Derudover er det ofte sådan, at man
som nyuddannet har et behov for at falde

til på arbejdspladsen og få en forståelse af
de faglige udfordringer, inden man kaster
sig ud i fagpolitiske projekter.

NEMMERE AT IDENTIFICERE SIG
Lektor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet Steen E. Navrbjerg
mener, at det forholdsvis lave antal af
unge tillidsrepræsentanter kan gøre det
svært for andre unge at identificere sig
med fagforeningen.
- Er frontløberen i fagforbundet altid
en, der er plus 50, kan det være vanskeligt
for den nyuddannede kontorelev at se sig
selv som en del af den faglige organisation,
forklarer Steen E. Navrbjerg, der er medforfatter på LO’s tillidsrepræsentantundersøgelse fra 2010, som blandt andet viser,
at tillidsrepræsentanter anno 2010 i gennemsnit sad på posten i 7,5 år.
Han mener, at unge tillidsvalgte vil
gøre det lettere for andre unge at spejle sig
i de faglige fællesskaber.
- Hvis tillidsrepræsentanten også er
nyere på arbejdsmarkedet, kan man
forestille sig, at de har nemmere ved at

⁄⁄ Jeg tror, det er vigtigt, at de tillidsvalgte afspejler

medarbejdersammensætningen, så vi har de bedst
mulige forudsætninger for at forstå, hvilke dilemmaer og
problemstillinger de ansatte møder på arbejdspladsen.
Kristina Birkjær, logistikkoordinator og tillidsrepræsentant på Siemens Gamesa Renewable Energy
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komme i dialog med de unge kolleger og
forklare, hvordan de kan drage nytte af
fagforeningen, siger han.
En af de unge HK/Privat-tillidsrepræsentanter er den 28-årige logistikkoordinator Kristina Birkjær, der i en alder af
bare 24 år blev tillidsvalgt ved det, der
dengang hed Siemens Wind Power, men
som i dag hedder Siemens Gamesa Renewable Energy. Selv om hun er glad for
sine erfarne tillidsrepræsentantkolleger,
mener hun også, at det vil være en fordel
med flere unge på posten.
- Jeg tror, at flere unge tillidsvalgte vil
gavne organiseringen af nye medlemmer,
fordi unge nyuddannede vil have lettere
ved at identificere sig med fagforeningen,
hvis ansigtet udadtil er en tillidsrepræsentant, der heller ikke har så mange år på
bagen, siger hun.

NETVÆRK FOR YNGRE TILLIDSVALGTE
For faglig sekretær i HK/Privat Charlotte
Meyers vedkommende er alder i og for sig
underordnet:
- Succeskriteriet for, om man er en god
tillidsrepræsentant, handler nemlig om,
hvor god man er til at repræsentere kollegerne over for ledelsen og gå i dialog med
de kolleger, man er repræsentant for.
Lektor Steen E. Navrbjerg mener ikke,
at en ung alder er forudsætningen for at
kunne tænke nyt, men han ser til gengæld et problem i, at aldersgennemsnittet
for tillidsrepræsentanter er stigende.
Da han var med til at lave LO’s undersøgelse om tillidsvalgte, fandt man nemlig
ud af, at gennemsnitsalderen for tillidsrepræsentanter er steget fra 45 år i 1998 til
49 år i 2010.
- Ældre tillidsrepræsentanter er ofte
mentorer for de yngre. Og hvis aldersforskellen bliver for stor mellem unge potentielle tillidsrepræsentanter og garvede
tillidsvalgte, kan det blive et problem, hvis

deres syn på tingene og interesser vel at
mærke bliver for forskellige, forklarer
Steen E. Navrbjerg.
Han foreslår, at man opretter netværk
på tværs af fag for unge, nye tillidsrepræsentanter og yngre tillidsrepræsentanter,
der har været i hvervet nogle år.
- På den måde vil unge få et forum,
hvor de kan diskutere de problemstillinger, man nu engang kan sidde med
som ung tillidsrepræsentant, og forummet vil derfor gøre det mere attraktivt for
de unge at kaste sig ud i hvervet som tillidsvalgt, mener Steen E. Navrbjerg. ⁄⁄

VI HAR TALT MED

CHARLOTTE MEYER

faglig sekretær i
HK/Privat

STEEN E. NAVRBJERG

lektor ved Sociologisk Institut
på Københavns
Universitet

ALDERSFORDELING PÅ HK/PRIVATS MEDLEMMER
OG ANDELEN AF TILLIDSREPRÆSENTANTER
ALDER

MEDLEMMER I %

TILLIDSREPRÆSENTANTER I %

-20

2,4

0,0

20-24

10,0

0,5

25-29

8,8

1,7

30-34

5,8

5,1

35-39

6,3

8,6

40-44

8,4

14,4

45-49

10,4

17,1

50-54

12,0

22,8

55-59

10,1

17,5

60-64

9,3

10,6

+65

16,5

1,7

Kilde: HK/Privat
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TILLYKKE
MED
UDDANNELSEN

Nu, da du er færdig med din uddannelse, fortjener du en
gave, der hjælper dig godt ind i arbejdslivet. Derfor får du
nu en gratis Alka Indboforsikring i et år, hvis du er medlem
af HK. Så er du altid godt dækket ind. Også hvis der kommer
tidspunkter, hvor der ikke er så meget at fejre.
Se mere og få din gave på alka.dk/tillykkeHK
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HAR DU
DANMARKS
BEDSTE
K LLEGA?
For tredje år i træk kårer HK Danmarks
Bedste Kollega. Nu har du chancen for
at nominere din bedste kollega, som
kan vinde op til 25.000 kr. til en fælles
aktivitet på arbejdspladsen

SÅDAN INDSTILLER
DU EN KOLLEGA
Klik ind på
hk.dk/kollegakarma

Skriv lidt om din kollega - der er
spørgsmål, som hjælper dig på vej.
Vent på, at I bliver inviteret til fest
i Cirkusbygningen, hvor vi kårer
Danmarks Bedste Kollega
14. november.
Alle, der nominerer en kollega, er
med i ugentlige lodtrækninger om
gavekort på 500 kr. til et bageri.

Har du en kollega, som er særligt hjælpsom, engageret eller ansvarlig, så har du nu muligheden for at give den kollega et
rigtig stort klap på skulderen og sige tak! For det er lige præcis
den slags kolleger, der gør, at man glæder sig til at komme på
arbejde.
Det fortæller HK’s medlemmer gang på gang:
- Det at have gode kolleger kommer hver gang ud som det,
medlemmerne nævner flest gange, når vi spørger, hvad der betyder mest for deres tilfredshed på jobbet. Det er klart, at løn,
arbejdsopgaver, en god leder og gode arbejdsforhold også spiller
en stor rolle. Men de gode kolleger topper hver gang, fortæller
næstformand for HK Danmark Mette Kindberg.
- Jeg tror, de fleste genkender det med, at der er nogen på arbejdspladsen, man virkelig har det godt med og arbejder rigtig
godt sammen med. Det betyder jo meget, når vi bruger så meget tid på arbejdspladsen. Det vil vi gerne være med til at anerkende og hylde, og derfor kårer vi igen i år Danmarks Bedste
Kollega, siger Mette Kindberg.
Du kan nominere din kollega fra og med 25. august til og
med 30. september. Din kollega behøver ikke at være HK’er.
Alle kan være med, for vi er alle kolleger.
- Det handler om at sprede god KollegaKarma ved at være
en god kollega og anerkende og rose andre for at være det. Når
man gør det, vender det godt tilbage til glæde for alle på arbejdspladsen, siger Mette Kindberg.
En særligt nedsat jury vil bedømme de nominerede kandidater til prisen og finde frem til vinderen, som bliver kåret ved et
awardshow i Cirkusbygningen i København 14. november. Det
foregår samtidig med kåringen af Danmarks Bedste Arbejdspladser, som Great Place to Work står bag.
Juryen består af repræsentanter fra bl.a. Dansk Erhverv og
HK, ligesom juryen får et medlem, der er valgt som arbejdsmiljørepræsentant på en arbejdsplads. ⁄⁄
AF LONE S ØE
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MÅNEDENS GREJ
ELASTIKKEN

/ Du tænker nok ikke over, hvor meget
du bruger den. Men dit skrivebord ville
helt sikkert være mere rodet, hvis den
ikke fandtes. Elastikken. Siden 1845
har den hjulpet os med at holde styr på
papirstakke, mapper og kuglepenne.
Og det er ikke bare på kontoret, den er
uundværlig. Den findes i mange forskellige udgaver og hjælper os blandt andet
med at holde styr på persillebundter,
samle håret eller forbinde perler i et
armbånd.

SÅDAN LAVER MAN
ELASTIKKER

/ Man hælder flydende gummi ud over et
langt rør og hærder gummiet med varme.
Herefter kan man skære elastikker ud i
små bånd, der følger rørets bredde. Det
gummi, elastikker laves af, findes i øvrigt i to
versioner. Naturligt gummi (latex) er saft fra
gummitræer, mens syntetisk gummi fremstilles af olie.

HVORFOR ER
EN ELASTIK
ELASTISK?
/ Det er den, fordi en elastik består af lange molekyler, som helst
vil være i en tilstand af ”hulter
til bulter”. Når du trækker i en
elastik, trækker du molekylerne
ud i en ordnet form, som de ikke
bryder sig om. Så når du slipper,
vil molekylerne vende tilbage
til sin oprindelige form. Dette
kaldes også termodynamikkens
anden lov. Det forklarer materialeforsker Grethe Winther fra
Danmarks Tekniske Universitet til
Videnskab.dk.

Elastikken kan
styrke nakke
og skuldre
/ Ud over at bruge elastikker
til at holde styr på dine ting kan
du også bruge dem til at lave
øvelser for nakke, skuldre og
arme med på kontoret. Hvis
du får fat på en fitness-elastik
og bruger 10 minutter 3-4
gange om ugen til at lave fire
forskellige øvelser, kan du
mærke en forskel. Find øvelser
på arbejdsmiljoviden.dk

⁄⁄ Det kræver

ærlighed at sælge
elastik i metermål.

Storm P., tegner og humorist (1882-1949)

159.000 KG
ELASTIKKER
OM DAGEN

Alliance Rubber Company i
USA er den førende elastikproducent i verden og
producerer i gennemsnit lige
knap 159.000 kg elastikker
om dagen.

//// ELASTIKKENS HISTORIE ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1770
Britiske Joseph Priest
ley gav det elastiske
gummimateriale dets
navn, ”rubber” (= gummi), da han opfandt
viskelæderet.

1819
Britiske Thomas
Hancock opfandt en
maskine, der kunne forme ting af gummirestaffald fra produktion af
vandtæt tøj. Han lavede
bl.a. gummibånd.
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1844
Amerikaneren Charles ikke bliver blødt i varGoodyear fik patent
me og hårdt i kulde.
på vulkanisering. En
metode til at varmebehandle gummi, så det
bevarer sin elasticitet,
uanset temperatur, og

1845
Den engelske fabrikant
Stephen Perry tog
patent på elastikken.

1957
Amerikanske William
Spencer tog patent på
“the Alliance Rubber
Band”, som satte
standarden for de gummielastikker, vi kender
i dag.
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KRYDSORD & SUDOKU

DEN LETTE

Find løsningen på www.hk.dk/privat

Fra næste nummer
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Udfyld de tomme felter, således at alle tallene 1-9 forekommer i hver række og kolonne. Desuden skal hvert af
de ni kvadrater også indeholde tallene 1-9.
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fortælle

Send krydsordsløsningen til
HK/Privatbladet
Weidekampsgade 8, 0900 København C
Mærk kuverten ”krydsord”, eller send en mail til
krydsord-privat@hk.dk. Mailen skal være forsynet
med løsningen samt navn og adresse. Løsningen skal
senest være os i hænde 8. september 2017.
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Gavekort på 200 kroner til Matas:
Lillian Dalgaard, Aagade 7, st., 7100 Vejle,
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Gavekort på 100 kroner til Matas:
Bente Pilgaard, Tunøvej 45, 9900 Frederikshavn
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Efternavn:
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Postnr.:
By:
Telefon:
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HER FÅR DU
OPSKRIFTEN
PÅ EN GOD
ANSØGNING
Drømmejobbet er slået op! Men hvad
skal du skrive i ansøgningen? Læs
guiden her, og bliv klogere på, hvad
der får dem, der læser ansøgningerne,
til at lægge netop din til side

FØR DU SKRIVER
UNDERSØG ARBEJDSPLADSEN
Sæt dig ind i virksomhedens situation og værdier. Og tænk over,
hvordan du passer ind. Tjek virksomhedens hjemmeside, og spørg i
dit netværk. Brug eventuelt LinkedIn.com til at se, hvilke kontakter
du eller dit netværk har i virksomheden. Oplysningerne kan du bruge
i din jobansøgning som en del af begrundelsen for netop at søge job
på denne arbejdsplads.

RING EVENTUELT TIL VIRKSOMHEDEN

FÅ GRATIS PERSONLIG
SPARRING PÅ DIN ANSØGNING
Du kan altid få hjælp til din egen jobansøgning. Du kan enten ringe til en vejleder hos
HK’s Karrieretelefonen på hverdage mellem
klokken 13 og 16 på 33 30 44 60. Eller du
kan kontakte vejlederne via formularen på
hk.dk under punktet ”Tjek af ansøgning og
CV” under hovedpunktet ”Job og karriere”.
Du vil blive kontaktet inden for 24 timer
på hverdage. Du skal logge ind for at bruge
formularen.

Ring kun, hvis du har lyst, og hvis du har nogle relevante spørgsmål,
fx om arbejdsopgaverne eller virksomheden. Svarene skal gøre dig
klogere, så du kan målrette din ansøgning. Henvis gerne til telefonsamtalen i din ansøgning. Få det rigtige navn - stavet korrekt og med
titel.

KICKSTART SKRIVEPROCESSEN
Spørg dig selv: Hvorfor søger jeg netop denne stilling? Det sætter
tanker i gang. Skriv stikord ned. Så er du godt i gang. Skriv fra et positivt udgangspunkt, og vær fremadrettet: Hvorfor vil du gerne have
netop dette job i denne virksomhed? Er du enig i virksomhedens
værdier eller formål? Kan du lide måden, virksomheden arbejder på?
Er du tiltrukket af arbejdsopgaverne?

FÅ DIN ANSØGNING TIL AT SKILLE SIG UD
Du konkurrerer måske med flere hundrede mennesker om det samme job. Derfor er det bydende nødvendigt at vise, at du interesserer
dig for netop dette job i netop denne virksomhed. Det kræver god
forberedelse i form af refleksion og research. Du skal gøre dig tanker
om, hvordan og hvorfor du passer til stillingen - fagligt og personligt
- og skrive det i ansøgningen. Ligesom du skal fortælle, hvordan du
helt konkret kan bidrage til virksomhedens og afdelingens mål for de
kommende år. Husk, at ansøgningen skal holdes inden for en enkelt
A4-side. Resten af oplysningerne skal stå i dit cv.
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MENS DU
SKRIVER

NÅR DU
HAR SKREVET

OPBYGNING

GENNEMGÅ ANSØGNINGEN GRUNDIGT

Bring hurtigt dine vigtigste erfaringer og kompetencer i spil i ansøgningen: Hvilke opgaver,
funktioner og roller har du haft, som indikerer, at
du kan indfri arbejdspladsens behov? Overskriften og de første sætninger er vigtige. Du skal vise
din brændende motivation og hænge den op på
noget håndgribeligt. Ansøgningen skal være en
appetitvækker. Den skal komme rundt omkring
det hele: din uddannelsesbaggrund og dine
faglige og personlige kompetencer - hvordan du
kan bidrage som medarbejder og kollega.

Find sproglige fejl, stavefejl og slåfejl. Stavekontrollen
fanger ikke alle fejl. Tjek også tegnsætning. Få allerhelst en
anden, der er god til retskrivning, til at læse ansøgningen
igennem. Arbejdsgivere har typisk kort tid til at læse hver
ansøgning, og selv små fejl kan være fatale.

IMØDEGÅ KRAVENE I JOBOPSLAGET
Sæt dig i modtagerens sted. Hvad har arbejdspladsen brug for at vide? Beskriv, hvordan du
kan opfylde kravene i jobopslaget. Skriv kun
om det, du kan - ikke om det, du ikke kan. Man
behøver ikke altid at kunne det hele på forhånd.
Giv eksempler på dine konkrete erfaringer og
resultater på området. I hvilken forbindelse har
du opnået kompetencerne? Det kan være fra en
arbejdsfunktion eller gennem frivilligt arbejde
eller bestyrelsesarbejde.

BESKRIV DIG SELV, UDEN
AT DET VIRKER POSTULERENDE
Svar konkret på kravene om personlige kompetencer i opslaget. Giv eksempler fra tidligere job
eller din elevtid. Er du fx vant til at arbejde selvstændigt? Eller er du samarbejdsorienteret, fordi
du har arbejdet i team? Eller begge dele? Er du
struktureret? Så nævn specifikke arbejdsopgaver, der viser det. Hvad er det ved dig, der passer
ind? Og hvordan kommer det til udtryk?

OPSÆTNING
Tænk på modtageren, og tag læseren ved hånden. Brug layoutet til at gøre indholdet læsevenligt. Gør det enkelt og overskueligt med afsnit og
eventuelt underoverskrifter og punktopstilling
med dine særlige kompetencer. Det kan være
godt blikfang. Kopier ikke punktopstillingen
i opslaget, men beskriv et begrænset antal
kvalifikationer, som matcher, med dine egne ord.
Spar på farver og sjove skrifttyper. Hvis layoutet
forstyrrer, mister læseren fokus på indholdet.
Sæt dig ind i, hvordan virksomheden kommunikerer, fx på deres hjemmeside. Tænk over din
sprogtone og stil i forhold til din modtager.
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Udskriv ansøgningen, før du sender den. Så kan du tjekke
opsætningen en sidste gang og læse sidstekorrektur på
printversionen af din ansøgning.
Send ansøgningen i pdf-format. Så sikrer du dig, at opsætningen ikke ændrer sig, hvis modtageren har en anden
version af Word.

HER KAN DU FINDE
SPÆNDENDE JOB AT SØGE
I HK Jobportalen kan du søge i cirka 15.000 jobannoncer fra forskellige databaser. Du kan oprette et cv
eller importere dit LinkedIn- eller Jobnet-cv. Og du kan
tilknytte en jobagent til dit cv, så du får en mail, hver
gang et nyt job matcher dit cv. Find Jobportalen på
hk.dk under Job & karriere.

TILBEHØRET TIL
ANSØGNINGEN

SÅDAN BYGGER DU
ANSØGNINGEN OP

ANBEFALINGER

Øverst: Arbejdspladsens navn og eventuelt
adresse og kontaktperson + dato og sted.

Hvis det giver mening i forhold til opslaget. Hvis du har 10 skriftlige
anbefalinger, så vedlæg kun den, der passer allerbedst til den
stilling, du søger.

CV

Overskrift: Skriv en fængende og sælgende
overskrift, som siger noget om dig - og samtidig
passer til stillingen og virksomheden.

EKSAMENSBEVISER

Motivation: Hvorfor synes du, det er
spændende, udfordrende eller meningsfuldt at
arbejde inden for netop dette felt og på denne
arbejdsplads? Og hvordan matcher du virksomheden og opgaverne?

Er obligatorisk ved stort set alle job. Og det er en meget vigtig del
af ansøgningen. Hvis dit cv trænger til en opdatering, så kig i cv-guiden i maj-udgaven af HK/Privatbladet (nr. 5/17, side 30-33), eller
tjek punktet ”Det gode cv” på hk.dk under Job & karriere.

Vedlægges kun, hvis du bliver bedt om det, og det er relevant i
forhold til den stilling, du søger.

FOTO

Der er ingen regler, men de fleste har det kun på cv’et. Vælg et
præsentabelt portrætfoto, hvor du ser smilende og venlig ud.

REFERENCER

Undlad at skrive navne og numre på konkrete referencer i din
ansøgning eller dit cv. Men tænk på forhånd over, hvem det kan
være, hvis du bliver kaldt til samtale og bliver spurgt om det.

Dine kompetencer: Dine faglige kompetencer, og hvordan de er til gavn i stillingen.
Og hvordan du som kollega kan bidrage med
personlige og sociale kompetencer.
Afslutning: Skriv fx, at du ser frem til en personlig samtale. Husk ”venlig hilsen” og dit navn.
Kilder: Yildiz Damla Bayar, vejleder på HK's
Karrieretelefon, hk.dk og journalistforbundet.dk

RING TIL
KARRIERETELEFONEN
/
/
/
/
/

Bliv afklaret og klædt på til jobskifte
Find relevant videreuddannelse
Afklar det næste bedste skridt i din karriere
Få sparring inden MUS eller jobsamtale
Få personlig sparring på ansøgning og CV

HK_HK_Karrieretelefonen_210x135.indd 1

MANDAG TIL FREDAG
KL. 13-16

3330 4460

30/05/2017
14.23
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BREVKASSE

KAN JEG FÅ EN
AKADEMIUDDANNELSE?
På min arbejdsplads har vi Industriens
funktionæroverenskomst. Vi er flere, som er
interesserede i akademiuddannelse, som vi
har læst, man nu kan tage med fuld løn. Jeg
er selv interesseret i den linje, der hedder
”Kommunikation og formidling”, som nok
passer bedst til mit ”blækspruttearbejde” som
administrativ.
Kan den uddannelse godkendes som aftalt
uddannelse i 2018, hvor jeg kunne tænke mig
at begynde?
Venlig hilsen
Sussi

KÆRE SUSSI

Kommunikation og formidling er en af de uddannelser, der er godkendt. Det lyder som en
god idé for dig i forhold til dine arbejdsopga-

ver. Du lærer blandt mange andre ting, hvordan man lægger en kommunikationsstrategi,
der stemmer overens med virksomhedens
overordnede strategier, og får redskaber til at
formidle et budskab målrettet.
Følgende akademiuddannelser er desuden
omfattet:
⁄ Informationsteknologi
⁄ Innovation, produkt og produktion
⁄ International handel og markedsføring
⁄ Økonomi- og ressourcestyring
Vær opmærksom på, at der er en række
praktiske ting. der skal være i orden. Herunder
at I på din arbejdsplads indgår en aftale om,
at I indfører ”aftalt uddannelse” i forbindelse
med overenskomsten. Tal derfor først med din
tillidsrepræsentant, leder, jeres samarbejdsudvalg eller din kontakt i din lokale HK-afdeling.

Der er i øvrigt forskel på, hvilke uddannelser der vil blive godkendt på de forskellige
overenskomster. Alle kompetencefondenes
bestyrelser er i gang med at udarbejde
retningslinjer, der skal ligge klar 1. september
i år, hvor aftalen om aftalt uddannelse træder
i kraft.
Bedste hilsner
Claus Agø Hansen

KUN KAGE TIL SUPERAKADEMIKERNE
Jeg arbejder som kontorassistent i et stort ingeniørfirma,
hvor vi er gode til at fejre hinanden - ved fødselsdage, forfremmelser
og den slags. Det plejer at være en storkollektiv begivenhed. Men
ikke forleden, hvor en af ingeniørerne, der netop har fået godkendt
sit ph.d.-projekt, havde fødselsdag. Det ville han gerne fejre sammen
med … de andre ingeniører, der har skrevet ph.d.-afhandling! De blev
inviteret på kage, ingen andre gjorde. Har du nogensinde hørt om
noget lignende?
Venlige hilsner fra
Helga

KÆRE HELGA

Jeg ved ikke, om jeg har hørt noget lignende, selv om jeg har hørt
meget. Jeg hæfter mig mere ved, at I er vant til og åbenbart har kutyme
for at fejre hinandens succeser - i arbejdstiden. Så jeg antager, at
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firmaet er indstillet på, at fælles fejringer med kage til alle er i orden.
Hvis det er en rigtig antagelse, synes jeg, at firmaets ledelse skulle gøre
vedkommende ingeniør opmærksom på, at fejringer i arbejdstiden
hænger sammen med, at alle har del i hinandens succeser - og at her er
der ingen statusforskelle på høj og lav. Hvis man ikke synes, at ens eget
behov lige passer ind i den skabelon, kan man bare vælge at fejre det
privat og altså uden for arbejdstiden og uden for arbejdspladsen.
Mon ikke det er på sin plads, at du lader et klogt spørgsmål falde om
sagen? Fx: Har vi ændret vores måder at fejre hinandens succeser på?
Hilsner fra
Kitty Dencker

MANGE GODE GRUNDE TIL AT HAVE
EN PERSONALEPOLITIK OM MISBRUG
Vi er nogle kolleger, der har diskuteret, om en
arbejdsplads er forpligtet til at have en politik for alkohol
og fx stofmisbrug? Der er nemlig ikke nogen her hos os,
selv om det ville have været rart.
Hilsen Birte

HEJ BIRTE

Arbejdsgiveren skal altid sørge for, at arbejdspladsen
har et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Og altså også at der
ikke er ansatte, der er til fare for andre, fx på grund af
alkoholpåvirkning. Men der er ikke regler for, at arbejdspladsen skal udarbejde en decideret politik for alkohol
eller stofmisbrug (misbrugspolitik).
Misbrug er et tabuemne og er kendt på alle uddannelsesniveauer. Så når arbejdspladsen har udarbejdet
en officiel misbrugspolitik, kan det lette de vanskelige
situationer, som både ledere og den enkelte kollega på
arbejdspladsen står over for, når en medarbejder eller en
kollega har et misbrug.
Der er store økonomiske og sociale omkostninger
forbundet med en ansats misbrug, så en hurtig indsats
kan være altafgørende. Derfor er fælles forebyggende og
gennemarbejdede retningslinjer langt at foretrække frem
for at famle sig frem i forhold til det enkelte tilfælde.

Så når virksomheden har udarbejdet en officiel
misbrugspolitik, har den taget et stort skridt i forhold til
at forebygge, at nogle ansatte - og dermed virksomheden
- kommer i uføre.
Men der er andre gode argumenter for at udarbejde
en konstruktiv misbrugspolitik. Her er et udpluk:
⁄ Sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø
⁄ Skabe en attraktiv arbejdsplads med et trygt og udviklende arbejdsmiljø
⁄ Fastholde medarbejdernes ekspertise og virksomhedens produktivitet
⁄ Forbedre virksomhedens omdømme og image
⁄ Fastholde virksomhedens produktivitet
Tal med jeres arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant
og/eller din chef, så I kan drøfte emnet i et af arbejdspladsens samarbejdsfora, eller i et mere uformelt forum,
der er naturligt på din arbejdsplads.
På HK’s hjemmeside kan du få vejledningsmateriale
om emnet. Du finder det her:
hk.dk/raadogstoette/arbejdsmiljoe/
psykisk-arbejdsmiljoe/misbrug
Bedste hilsner
June Halvorsen

KÆRE HENRIK

Du har helt ret, der er kommet nye
dagpengeregler pr. 1. juli i år. Blandt
andet har alle medlemmer, som får
dagpenge, fået en beskæftigelseskonto, som kan bruges til at forlænge
retten til dagpenge med op til 1 år.
Hver gang du har haft arbejde, og arbejdsgiveren indberetter det til Skat,
bliver de indberettede timer sat ind
på kontoen. Når din ret til dagpenge

PANELET

JUNE HALVORSEN
arbejdsmiljøkonsulent

FLEMMING FISCHER
konsulent i a-kassen

KIM JUNG OLSEN
faglig chef

HVAD ER EN BESKÆFTIGELSESKONTO?
A-kassen fortæller mig, at
jeg har fået en beskæftigelseskonto.
Men hvad er det egentlig, og hvad
skal jeg bruge kontoen til?
Hilsen
Henrik

FÅ SVAR på spørgsmål om dit arbejdsliv
af HK/Privats brevkassepanel. SKRIV til
brevkasse@hk.dk
Svarene i HK/Privatbladet kan være forkortede og vil derfor
ikke altid være 100
% fyldestgørende. Så
hvis du er i tvivl, om
et svar også gælder
for dine arbejdsvilkår,
så tjek med din lokale
HK-afdeling.
Får vi ikke spørgsmål
nok fra jer, udarbejder vi selv indlæg om
relevante emner.

er ved at udløbe, bliver du bedt
om at tage stilling til, om du vil have
forlænget din ret til dagpenge. Du
kan forlænge din dagpengeperiode
ud fra reglen om, at 1 times arbejde
giver 2 timers dagpenge. For at du
kan få forlænget din dagpengeperiode med 12 måneder, skal du have
haft 962 timers arbejde.
Venlig hilsen
Flemming Fischer

KITTY DENCKER
arbejdspsykolog

CLAUS AGØ HANSEN
uddannelseskonsulent

MORTEN SKOV
konsulent på
pensionsområdet
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FLERE EKSPERTER I BREVKASSEPANELET

NU KAN DU OGSÅ
SPØRGE KLARA,
KIRSTINE OG LOUISE
Vi udvider brevkassepanelet, så du kan spørge - og læse - om endnu flere emner
i HK/Privatbladets populære brevkasse. Fremover kan du også få gode råd
og vejledning af HK/Privats advokat, den faglige konsulent for freelancere og
selvstændige samt chefen for HK’s karrierevejledere på Karrieretelefonen

OG DU KAN STADIG SPØRGE CLAUS, FLEMMING, JUNE, KIM OG KITTY OM …

CLAUS
AGØ HANSEN

FLEMMING
FISCHER

JUNE
HALVORSEN

KIM JUNG
OLSEN

KITTY
DENCKER

Uddannelseskonsulent i
HK/Privat

Konsulent i
HK’s a-kasse

Arbejdsmiljøkonsulent i
HK/Privat

Faglig chef
i HK/Privat

Erhvervspsykolog

DU KAN SPØRGE
CLAUS OM

DU KAN SPØRGE
FLEMMING OM

DU KAN SPØRGE
JUNE OM

DU KAN SPØRGE
KIM OM

DU KAN SPØRGE
KITTY OM

⁄ Akademiuddannelser
⁄ Diplomuddannelser
⁄ Elevforhold
⁄ Erhvervsuddannelser
⁄ Kompetencefonde
⁄ Selvvalgt uddannelse
⁄ Ungdomsuddannelser
⁄ Videregående uddannelser

⁄ Dagpengeberegning
⁄ Dagpengeoptjening
⁄ Dagpengeperiode
⁄ Efterløn
⁄ EØS-regler (ved ophold
i udlandet)
⁄ Feriedagpenge
⁄ Jobbørs
⁄ Jobrettet uddannelse
⁄ Karantæne
⁄ Rådighedsforpligtelse
⁄ Rådighedssamtaler
⁄ Supplerende dagpenge
⁄ Udbetalingskortet på
mithk

⁄ Arbejdsmiljørepræsentantuddannelsen
⁄ Arbejdsmiljørepræsentantvalg
⁄ Arbejdspladsvurderinger (apv)
⁄ Forebyggende arbejdsmiljø
⁄ Fysisk og psykisk arbejdsmiljø - vejledninger
og viden
⁄ Personalepolitikker
⁄ Samarbejdsorganisation
- regler og retningslinjer

⁄ Alt vedrørende HK/
Privats overenskomster
⁄ Arbejdstid
⁄ Barsel
⁄ Forhandling
⁄ Fagretlige behandlinger
⁄ Lokalaftaler
⁄ Løn
⁄ Pension
⁄ Seniorordninger
⁄ Tillidsrepræsentanter

⁄ Forandringer på jobbet
⁄ Hverdagsdilemmaer
på arbejdspladsen
⁄ Kollegaskab
⁄ Ledelse
⁄ Stress
⁄ Teamproblemer
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- Når en sag kommer
forbi mit bord, er det
som regel, fordi den
ikke kan komme længere i det fagretligeystem, hvor ellers
langt de fleste tvister mellem en ansat
og en arbejdsplads
bliver løst, fortæller
HK/Privats advokat,
Klara Hoffritz.

KLARA HOFFRITZ
Advokat med speciale i arbejds- og ansættelsesret
JEG VAR SYG I MIN FERIE - kan jeg få en ny? Hvad indebæ-

rer en skriftlig advarsel? Skal jeg skrive under på en ansættelseskontrakt, hvor der står, at jeg ikke må søge job i
en konkurrerende virksomhed senere? Er det lovligt, at
min mandlige kollega tjener 4000 kroner mere om måneden end jeg, når vi laver det samme? Skal jeg fortælle
til jobsamtalen, at jeg er gravid?
ALT DET - OG MEGET MERE - kan du nu få svar på i HK/

Privats brevkasse. Klara Hoffritz, der er advokat i HK/
Privat, stiller fremover sin viden til rådighed i dit fagblads spalter. Hun har speciale i arbejds- og ansættelsesret. Det er hende, HK/Privats mange medarbejdere over
hele landet går til for at få rådgivning i særligt vanskelige
eller spidsfindige sager.
KORT FORTALT VED HUN, hvad der er værd at vide om lov-

givningen på og rundt om arbejdsmarkedet.
For eksempel funktionærloven, ferielovgivningen,
forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven, som
er den, der skal sørge for, at ingen bliver diskrimineret,
på grund af fx handicap, køn eller alder.
DERUDOVER HAR Klara Hoffritz alle HK/Privats sager
vedrørende elever, så du kan også spørge hende om alle
mulige problemstillinger, der kan opstå, når man er under uddannelse.
ET ANDET VIGTIGT fokusområde for Klara Hoffritz er vi-

karers forhold. Så arbejder du som vikar udsendt fra et
vikarbureau og er i tvivl om et eller andet om dine ansættelsesforhold, fx kontraktforlængelse, så skriv endelig
til brevkassen.
- Det er altid dejligt at være i direkte kontakt med jer.
På den måde får jeg et opdateret indblik i de problemstillinger, I møder i hverdagen. Så jeg glæder mig rigtig meget til at svare på jeres spørgsmål, opfordrer Klara
Hoffritz. ⁄⁄

FÅ STYR PÅ
PARAGRAFFERNE
MED KLARA

DU KAN SPØRGE KLARA OM
⁄ Advarsler
⁄ Ansættelseskontrakter (og klausuler i dem)
⁄ Bortvisninger
⁄ Brug af sociale medier i arbejdstiden
⁄ Elevrettigheder
⁄ Ferie
⁄ Ligebehandling (ligeløn, diskrimination)
⁄ Opsigelser
⁄ Sygefravær
⁄ Vikarer
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LOUISE THEIL

BLIV GUIDET
VIDERE I DIT
ARBEJDSLIV
AF LOUISE
Louise Theil er leder af
teamet bag HK’s Karrieretelefonen, hvor
medlemmer ringer
ind og får gode råd
til at tage nye skridt i
arbejdslivet. Fra næste
nummer svarer hun
også på spørgsmål
i HK/Privatbladets
populære brevkasse.

Leder af Karrieretelefonen
HVAD KAN JEG? HVAD VIL JEG?

To ret korte spørgsmål, som rigtig mange faktisk ikke
kan svare på. I hvert fald ikke præcist. Men det kan Louise
Theil hjælpe dig med at få afklaret. Hun er leder af HK’s
Karrieretelefon, og sammen med sit team af karrierevejledere guider hun hver dag medlemmer videre i arbejdslivet.
Louise Theil har talt med massevis af HK-medlemmer,
siden hun i oktober 2016 blev ansat som leder af Karrieretelefonen, HK’s stående tilbud om karriereudvikling.
MIN EGEN KARRIEREVEJ har været snørklet og alt andet
end ligeud eller op ad en stige. Men alle kan blive heldige
med vilje, hvis de blot træffer bevidste valg, mener Louise
Theil, der glæder sig til at få spørgsmål fra læserne.
Louise Theil betegner HK’ere som dygtige mennesker med en kæmpestor og kompetent faglighed, der bare
mangler at vide det selv.
- Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har hørt sætningen ”Jamen jeg er jo bare…”. Hold op med det!, udbryder
Louise Theil og opfordrer HK’erne til at turde sætte sig
selv mere i spil.
DET HÅBER HUN OGSÅ at kunne hjælpe til med i HK/Pri-

vatbladets spalter fra nu af. Som supplement til Karrieretelefonens telefoniske tilbud, hvor man kan ringe ind på
alle hverdage mellem 13 og 16, får du nemlig nu også muligheden for at få skriftligt svar i HK/Privatbladet på dine
spørgsmål om dit arbejdsliv.
Det kan for eksempel være: Hvordan skal jeg få mine
efteruddannelsesønsker igennem ved medarbejderudviklingssamtalen? Hvor finder jeg de bedste jobdatabaser?
Hvordan tackler jeg min chef, som jeg har et problematisk forhold til? Hvordan skal jeg bygge mit cv op? Hvordan skifter jeg branche?
- VI HAR EN COACHENDE TILGANG i Karrieretelefonen, hvor
vores rolle er at guide og være vejviser og sætte alt det i
spil, vi ved om, hvad der virker, og hvad der ikke virker.
Den tilgang vil jeg efter bedste evne forsøge at overføre
til HK/Privatbladets brevkasse også. Det betyder, at du
selv arbejder dig frem til den løsning og beslutning, der er
bedst for dig, siger HK’s nye brevkassepanelist på karrierefronten. ⁄⁄

DU KAN SPØRGE LOUISE OM
⁄ Cv
⁄ Efter- og videreuddannelse
⁄ Jobansøgninger
⁄ Jobsøgning
⁄ Kompetenceafklaring (hjælp til at sætte ord på din kunnen)
⁄ Mus-samtaler
⁄ Problemer med din chef
⁄ Sporskifte i dit arbejdsliv
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KIRSTINE BALOTI
Kirstine Baloti står
for HK-hjemmesiden
freelancer.dk, hvor du
kan logge ind og finde
gode råd, konkrete
salgsfif, aftaleskabeloner og meget mere.

Faglig konsulent for freelancere og selvstændige
MÅSKE HAR DU ALLEREDE mødt hende, når hun har holdt
oplæg for nye eller erfarne freelancere rundt omkring i
HK-afdelingerne landet over. Kirstine Baloti, HK/Privats faglige konsulent for freelancere og selvstændige.
Hun bruger ellers meget af sin tid på lobbyarbejde og
på at rådgive HK/Privats medarbejdere, så de også bliver specialister i at klæde medlemmer på til en tilværelse
uden fast månedsløn som lønmodtager.
Men nu får du direkte adgang via HK/Privatbladets
brevkasse til at spørge hende personligt om alt det, der
hører sig livet som fri fugl til: Hvordan starter jeg op?
Hvordan skaffer jeg nye opgaver? Hvad stiller jeg op med
kunden, der ikke betaler? Hvad skal jeg tage i timen?
DER ER SELVFØLGELIG en masse praktiske ting, man skal

sætte sig ind i, når man beslutter at starte for sig selv.
Men helt grundlæggende handler det om at gentænke sig
selv som en ydelse. Mange har haft en karriere som fastansat, så det er en stor, men ikke uoverkommelig omstilling, mener Kirstine Baloti.
Freelancerne og selvstændige i HK/Privat breder sig
ind over mange fagområder. Regnskab/bogholderi, grafisk design, it, administration, oversættelse og tolkning.
Og så er der en nyere gruppe, der er gået i luften med
virksomheder inden for livsstilsområdet - fx coaching og
mindfulness.
- Overvejer man at få egen forretning, skal man ikke
længere tænke ”jeg er uddannet som.”, men tænke
”hvilke behov ser jeg derude, som jeg kan være med til at
løse?”, konstaterer Kirstine Baloti.

FÅ FODEN
UNDER EGET
BORD MED
KIRSTINE

KIRSTINE BALOTI BRUGER OGSÅ en del af sin arbejdstid på
at gøre det nemmere for HK/Privat-medlemmer at være
freelancer eller selvstændig. Fx ved at spille ønsker ind
til lovgiverne - senest på dagpengeområdet, hvor freelancere i et kommende lovforslag vil få nemmere ved at
optjene ret til dagpenge, så de kan lægge indtægter sammen for både lønindkomst og honorar på faktura. ⁄⁄

DU KAN SPØRGE KIRSTINE OM
⁄ Aftaleret
⁄ Forretningsplan
⁄ Forsikring
⁄ Inkasso
⁄ Markedsføring
⁄ Momsregler
⁄ Ophavsret
⁄ Pension
⁄ Pligter (som lønmodtager eller selvstændig med egen virksomhed)
⁄ Prissætning
⁄ Rettigheder (barsel, ferie, ledighed, sygdom)
⁄ Salg
⁄ Selskabsformer
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KORT & GODT

TIPS TIL ET
SUNDERE ARBEJDSLIV

/ Det kan være uoverskueligt at få sig selv til at dyrke
motion i arbejdstiden. Men ved hjælp af tre simple tips kan
du let holde din krop i gang:

1. Anskaf dig en træningsbold. Den kan styrke din kropsholdning
og dine mavemuskler.
2. Spring mailen over og levér din besked personligt.
3. Sæt en alarm på din telefon, så du husker at skifte arbejdsstilling
hver time.

Kilde: dr.dk

FÅ MERE UD AF KRITIK
PÅ ARBEJDSPLADSEN
/ Alle håndterer kritik forskelligt. Men ved at lære dig
selv og dit reaktionsmønster bedre at kende kan du bruge kritikken
mere konstruktivt. De typiske reaktioner ved kritik kan inddeles i
fire:
Den empatiske - en lang række spørgsmål opstår i dit hoved,
og du forsøger at lave en mental selvransagelse for at finde på en
løsning.
Processoren - du gennemgår din arbejdsproces skridt for skridt
for at finde ud af, præcis hvor det gik galt.
Analytikeren - du har brug for beviser, der understøtter kritikkens gyldighed. Ellers mener du ikke, at den er berettiget.
Fikseren - du går ikke så meget op i detaljerne i kritikken, men
fokuserer mere på, hvordan du kan løse problemet fremadrettet.
Kilde: Væksthus for Ledelse

1 UD AF 4
AF HK/PRIVATS MEDLEMMER

FRYGTER
AT BLIVE FYRET
Kilde: Epinion for HK/Privat
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KØB DIG TIL
MERE TID
OG UNDGÅ

STRESS

/ Du har fri - måske lidt for sent - og
drøner hjem fra jobbet. Du køber ind,
henter børn, laver mad og tager af bordet.
Pludselig er aftenen gået. Og i morgen
begynder du forfra. En stresset hverdag
med mangel på tid kan give dårligere
livskvalitet, men nu er en gruppe forskere
fra University of British Columbia i Canada
kommet frem til en simpel løsning i en ny
undersøgelse - køb dig fra stress! Undersøgelsen viste nemlig, at folk, der har råd til
at købe sig fra hverdagens pligter - såsom
rengøring, indkøb og madlavning - føler, at
de har mere tid og er mere lykkelige.
Kilde: dr.dk

SPIS
med
opmærksomhed og
slip for de ekstra kilo
på sidebenene
/ De fleste kender følelsen af at have
travlt - rigtigt travlt. Det kan derfor være
fristende at droppe turen til kantinen der ofte involverer et par skridt og nogle
trappetrin - og i stedet spise frokosten
foran den firkantede pc-skærm for at
spare tid. Det kan let føre til ”uopmærksom spisning”, mener Morten Elsøe, der
er forfatter til bogen ”Slut Med Forbudt”
og cand.scient. i molekylær ernæring. Han
påpeger derfor, at det er vigtigt at være
opmærksom på kroppens signaler. Det
gælder nemlig om at spise, til man er mæt,
og ikke til tallerkenen er tom.
Kilde: sondagsavisen.dk

FREEDOM
/ Download programmet ”Freedom”;
så kan du koncentrere dig bedre, når du
arbejder på en besværlig opgave. Programmet blokerer for adgangen til blandt andet
sociale medier i en bestemt tidsperiode.
Kan også hentes som app.

⁄⁄Hvis et rodet

/ Sveriges største fagforbund, Unionen, der i parentes bemærket er HK’s
”søsterforbund”, har kåret Svensk Amerikansk Fodbold Forbund (SAFF) til den mest
LGBT-venlige arbejdsplads i Sverige. Det skyldes særligt, at forbundet som det første
idrætsforbund i verden er blevet LGBT-certificeret. - Det er vigtigt for os i SAFF at være
gode ambassadører inden for svensk idræt og påvirke de øvrige 70 idrætsforbund ved
fortsat at arbejde for LGBT, mangfoldighed og inklusion, siger Henric Hedberg, der er
ansvarlig for mangfoldighedsspørgsmål i SAFF. I Danmark uddeler fagforeningerne ikke
en lignende pris, men talsperson for LGBT Danmarks arbejdsmarkedspolitiske udvalg
Peder Holk Svendsen mener, at det ville være en god idé at gøre herhjemme. - En sådan
pris i Danmark ville helt klart betyde noget for virksomhederne, da det ville være en stor
anerkendelse af det arbejde, der bliver gjort, siger han til HK/Privatbladet.

skrivebord er et
tegn på et rodet
sind, hvad er et
tomt skrivebord så
tegn på?
Albert Einstein (1879-1955), tysk fysiker og
Nobelprismodtager

Kilde: Arbetsliv

Selv en slukket smartphone
suger din opmærksomhed
/ Gem din smartphone langt væk - gerne i et helt andet rum - hvis du skal
bruge opmærksomheden på noget eller nogen. Sådan lyder opfordringen fra en gruppe
forskere fra University of Texas og University of California, der netop har færdiggjort et
nyt studie. Her var konklusionen, at selv når smartphonen ligger roligt i bukselommen
på lydløs eller slukket i tasken i kontorhjørnet, suger den smarte genstand en del af din
opmærksomhed og reducerer dine problemløsningsevner.

⁄
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AF HK/PRIVATS MEDLEMMER
HAR OPLEVET FYRINGSRUNDER
INDEN FOR DE SENESTE TO ÅR.
Kilde: Epinion for HK/Privat

Kilde: Videnskab.dk
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LEDELSE ER VIGTIGT
- IKKE LEDEREN
Som projektleder eller teamleder er det vigtigt, at du ikke leder
dine medarbejdere ud fra din egen personprofil. I stedet skal du
lave en analyse af medarbejdernes kompetenceniveau i forhold til
deres opgaver og lede dem ud fra deres behov. Sådan lyder det fra
Ole Jacobsen, der underviser i situationsbestemt ledelse
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vis du selv har brug for
struktur og meget detaljerede
beskrivelser af alle opgaver,
vil du måske være en struktureret og instruerende leder.
Er du typen, der kan lide, at
alle ideer bliver smidt op i luften, vil du
måske være en mere ”laissez faire”-leder.
Men uanset i hvilken sammenhæng
du har lederrollen, bør ledelse ikke tage
udgangspunkt i din egen personprofil.
Sådan lyder det fra Ole Jacobsen fra L&M
Consulting, der underviser i situationsbestemt ledelse.
- Ledelse er vigtigt - ikke lederen. Så
hvis du vil have en enkelt medarbejder eller et team til at fungere og alle til at yde
optimalt, er du nødt til at udøve ledelse
efter det behov, som teamet eller medarbejderen har i forhold til løsningen af opgaven, siger han.
Han mener derfor, at situationsbestemt
ledelse bør være din bedste ven, hvis du
skal lede dine medarbejdere effektivt. Situationsbestemt Ledelse er en ledelsesmodel, der blev udviklet af Paul Hersey og
Kenneth Blanchard tilbage i 1970’erne,
og som kan bruges, uanset om du skal
lede tre eller 30 - og uanset om du leder et
projekt, der varer to uger eller fire år.
- Det er en forskningsbaseret, aner-

kendt og højst aktuel model, der i bund
og grund handler om, at man analyserer sine medarbejderes faglige kvalifikations- og motivationsniveau, og så tilpasser
du din ledelsesstil til de forskellige medarbejderes kompetenceniveauer, fortæller
Ole Jacobsen.

ANALYSER MEDARBEJDERNE
Første skridt er altså at finde ud af, hvad
ens medarbejdere kan, hvad der motiverer dem, og hvor de fagligt står henne. Ud
over at der findes helt formelle analyseværktøjer, du kan bruge, er det afgørende, at du har en løbende dialog med alle i
dit team eller din afdeling.
- Det skal ikke kun foregå ved mus-
samtalen. Du skal løbende analysere deres kompetenceniveau, så du ved, hvor
medarbejderne er henne. Og står du med
en akut opgave eller et projekt, handler
det om at få lavet en her-og-nu-vurdering.
Det kan du gøre ved at spørge medarbejderne direkte: Hvor er du henne på den
her opgave? Hvad vil du kunne byde ind
med? Hvordan vil du have det med det?
siger Ole Jacobsen.
Det altafgørende er som sagt, at du
ikke lader dig farve af din egen personlighed, når du vælger medarbejdere til
en opgave eller udøver ledelse. Hvis du

INSPIRATIONSKURSUS I SITUATIONSBESTEMT LEDELSE
Du kan få endnu en smagsprøve på situationsbestemt ledelse, når Ole Jacobsen holder oplæg
om situationsbestemt ledelse, hvor der vil være tid til øvelser, debat og erfaringsudveksling.
Du kan møde ham i København 5. september, i Odense 25. oktober, i Viborg 21. november og
i Aalborg 22. november, alle dage fra kl. 17 til 20.
Tilmeld dig på hk.dk/gratiskurser til dig.
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SÅDAN ANALYSERER
DU MEDARBEJDERNES
KOMPETENCENIVEAU I
FORHOLD TIL OPGAVER

Hav løbende en dialog med dine
medarbejdere, så du ved hjælp af
analyseværktøjer får en konkret
viden om deres faglige niveau og ved,
hvad der motiverer dem.
I forhold til en konkret opgave/projekt: Spørg dem, hvis du er i tvivl:
⁄ Kan han/hun løse opgaven?
⁄ Hvad mangler han/hun af træning,
uddannelse eller støtte for at kunne
løse opgaven?
⁄ Hvordan kan du støtte/løfte kompetenceniveauet?
⁄ Er han/hun motiveret? Hvordan
kan du skabe de mest motiverende
rammer?
Kilder: altomledelse.dk, lederweb.dk,
L&M Consulting

selv er en meget engageret person, kan
du have tendens til at vælge nogle, der udtrykker begejstring og gåpåmod.
- Men hvis den pågældende medarbejder ikke har den rette faglighed, men bare
siger begejstret ja og tænker: ”Jeg aner
ikke noget om det her, men jeg googler
mig da bare frem,” får du ikke løst opgaven tilfredsstillende. Så er det vigtigt, du
vælger den rette ledelsesstil, så du får øget
medarbejderens faglige niveau og ikke
bare lader dig besnære af motivationen,
siger Ole Jacobsen.

LÆG EN PLAN FOR DIN LEDELSESSTIL
Når du kender dine medarbejderes behov
for ledelse, er det nemt for dig at lægge en
plan for, hvordan de hver især skal ledes.
Inden for situationsbestemt ledelse taler
man om fire forskellige ledelsesstile.
En medarbejder, der kan selv, men har
brug for coaching og sparring, kræver, at
du bruger den støttende ledelsesstil, lytter og giver opmuntring. Når du står over
for en usikker medarbejder, skal du finde
ud af, hvad usikkerheden bunder i, så du
kan give den rette instruktion, støtte og
motivation. Selvstændige og selvmotiverede medarbejdere har brug for, at du delegerer opgaver til dem og stoler på deres
opgaveløsning, men du skal stadig udøve
ledelse. Og når du har en medarbejder,
der mangler viden eller skal lære at løse
en opgave på en helt ny måde, er du nødt
til at være instruerende.
GÅ ALTID TILBAGE TIL DIG SELV
Hvis medarbejderen alligevel ikke lykkes
med sin opgave, eller du har svært ved at
forstå vedkommendes personlighed, kan
det være nødvendigt, at du går tilbage til
dig selv og analyserer din ledelsesstil, mener Ole Jacobsen.
- Du kan selv være hindringen for at
udvikle dine medarbejdere. Hvis du taber

DE FIRE LEDELSESSTILE
OG DE KOMPETENCENIVEAUER, DE PASSER TIL
Den instruerende lederstil:
Til medarbejdere, der mangler viden,
erfaring eller motivation. Og til tidspressede opgaver. Tag kontrol, instruer
detaljeret, og lav kompetenceudviklingsplan. Find ud af, hvordan du øger
medarbejdernes motivation og faglige
niveau, så de kan blive mere selvstændige til næste opgave.

- Du er nødt til at lægge en detaljeret plan for, hvilke medarbejdere
der har brug for hvilken type
instruktion og opmuntring, og hvad
den enkelte opgave kræver. Hvis
du kan det, vil du straks se gode
effekter på resultatsiden, og du
og dine medarbejdere vil konstant
være i et udviklingsflow, siger
Ole Jacobsen, der underviser i
situationsbestemt ledelse.

motivationen over for medarbejdere, der
ikke er lige så motiverede som du selv, er
det dig selv, du skal arbejde med. Så må
DU til ”psykolog” og finde ud af, hvorfor
du ikke kan rumme medarbejdere, der
ikke er engagerede, siger han. ⁄⁄

Den ”sælgende” lederstil: Til
medarbejdere, som har kendskab til
opgaven og også kan være motiverede,
men mangler noget fagligt. Giv høj instruktion og høj støtte - vær forklarende og overbevisende.
Den støttende lederstil: Til
fagligt dygtige medarbejdere, som
gerne vil selv, men som stadig ønsker
sparring. Giv lav instruktion, men høj
støtte. Hav fokus på tovejskommunikation, og lad dine medarbejdere komme
på banen med egne løsninger. Stil krav
til udvikling.
Den delegerende lederstil: Til
medarbejdere med stor erfaring, faglig
dygtighed og høj motivation. Uddeleger
opgaverne, og lad løsningerne være
op til medarbejderne, der trives bedst
med frihed og ansvar. Giv lav instruktion og lav støtte. Giv anerkendelse og
belønning.

Kilder: altomledelse.dk, lederweb.dk,
L&M Consulting
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DET SKER I DIN AFDELING
• Skagen

Du kan altid ringe til HK på

70 11 45 45

• Hjørring
• Frederikshavn

HK Nordjylland
• Aalborg
• Nykøbing

Bornholm
• Rønne

• Hobro
• Viborg

• Holstebro

• Randers

HK Østjylland

HK MidtVest

grønland
• Nuuk

• Grenaa

• Hillerød

HK Hovedstaden
• roskilde
• Esbjerg

• fredericia
• kolding

HK Sydjylland
• Rødekro

Lær at tegne en stærk profil af dig selv på sociale medier,
så du bliver set, når virksomheder leder efter nye folk.
TID: Mandag 4. september kl. 8.30-16
STED: HK MidtVest, Fredericiagade 27, Holstebro
TILMELDINGSFRIST: Hurtigst muligt

⁄ NYE JOB PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

• Silkeborg
• aarhus

• herning

Se flere arrangementer i HK MidtVest
og tilmeld dig på: hk.dk/kalender

⁄ LAND DIT NÆSTE JOB MED SOCIALE MEDIER

• Thisted

• Skive

⁄ HK MIDTVEST

• københavn

HK Sjælland
• ODENSE

• slagelse

HK Midt
• Svendborg

Hør SKAT og Nævnenes Hus fortælle, hvad der kræves for at
arbejde hos dem, og hvordan du kompetenceudvikler dig.
TID: Onsdag 6. september kl. 18-21
STED: HK MidtVest, Boyesgade 3, Viborg
TILMELDINGSFRIST: 30. august

⁄ EFTERLØNSMØDE

Hør om muligheder og regler, så du trygt kan gå efterlønstiden i møde.
TID: Tirsdag 12. september kl. 19-21.30
STED: ROFI-Centret, Kirkegade 26, Ringkøbing
TILMELDINGSFRIST: 29. august

⁄ MENTAL STYRKETRÆNING
• nykøbing falster

Få redskaber til at finde dig selv, tænke positivt og fokusere på det,
du gerne vil, så du kan forandre det, du ønsker.
TID: Tirsdag 19. september kl. 19-21.30
STED: 3F’s lokaler, Birk Centerpark 4, Herning
TILMELDINGSFRIST: 12. september

⁄ HK NORDJYLLAND

⁄ HK SYDJYLLAND

⁄ SUNDHED OG LIVSKVALITET HÅND I HÅND

⁄ TEMADAG: LAND DIT NÆSTE JOB VIA SOCIALE MEDIER

Se flere arrangementer i HK Nordjylland
og tilmeld dig på: hk.dk/kalender

Ernæringsekspert Christian Bitz fortæller i dette foredrag,
hvordan du træffer beslutninger og står ved dem - uanset om
du vælger skyr, spinning eller et stykke kage i sofaen!
TID: Tirsdag 12. september 19-20.30
STED: HK Nordjylland, Gartnervej 30, Aalborg SV
TILMELDINGSFRIST: 7. september
HKTILMELD.DK/1039

⁄ DET GODE LIV

Læge Jerk W. Langer fortæller blandt andet, hvilke slankekure
der virker. Lær at leve det gode liv - 15 år længere.
TID: Onsdag 27. september 19-21
STED: HK Nordjylland, Gartnervej 30, Aalborg SV
TILMELDINGSFRIST: 21. september
HKTILMELD.DK/1040

⁄ SÅDAN KAN DU BRUGE HK JOBBØRS

Uanset om du er ledig eller blot søger nye udfordringer,
kan du bruge HK JobBørs. Hør hvordan.
TID: Mandag 11. september 18.30-20.30
STED: HK Nordjylland, Constantiavej 35, Frederikshavn
TILMELDINGSFRIST: 10. september
HKTILMELD.DK/815

4 0/

Se flere arrangementer i HK Sydjylland
og tilmeld dig på: hk.dk/kalender

Lær at lave en skarp LinkedIn-profil og skabe et netværk, der skaffer
dig drømmejobbet.
TID: Mandag 11. september kl. 9-16
STED: HK Sydjylland, Brunde Øst 16, Rødekro
TILMELDINGSFRIST: 4. september

⁄ FÅ EN SKRÆDDERSYET UDDANNELSESPLAN

Det kan være svært at navigere i det store udbud af efter- og
videreuddannelse og skabe sig overblik. Sammen med IBA
tilbyder vi gratis individuel uddannelsesvejledning.
TID: Tirsdag 26. september mellem kl. 8.30 og 16
STED: HK Sydjylland, Jupitervej 1, Kolding
TID: Torsdag 28. september mellem kl. 8.30 og 16
STED: HK Sydjylland, Brunde Øst 16, Rødekro
TILMELDINGSFRIST: Først til mølle - book en tid

⁄ SOCIALE MEDIER - HVAD MÅ JEG?

Kom og bliv klogere på, hvor grænsen går for, hvad man kan
tillade sig at sige og gøre på de sociale medier, uden at det kan
få ansættelsesretlige konsekvenser.
TID: Mandag 2. oktober kl. 19-21.30
STED: HK Sydjylland, Jupitervej 1, Kolding
TILMELDINGSFRIST: 25. september

⁄ TEMADAG: BLIV HVERDAGSMESTER I FORHANDLING
Forhandlingsteknikker kan bruges til mere end bare løn.
TID: Tirsdag 3. oktober kl. 9-15
STED: HK Sydjylland, Jupitervej 1, Kolding
TILMELDINGSFRIST: 26. september

⁄ HK ØSTJYLLAND

⁄ HK SJÆLLAND

⁄ HK JOBCAFÉ

⁄ ER DU BLEVET OPSAGT? KVIKSTART DIN JOBSØGNING

Se flere arrangementer i HK Østjylland
og tilmeld dig på: hk.dk/kalender

Ansøgningen er skrevet, cv’et ligger klar. Men så kommer
tvivlen snigende. Er det godt nok?
TID: Mandag 4. og 18. september kl. 9-12
STED: HK Østjylland, Sødalsparken 22, Brabrand
TID: Onsdag 13. september kl. 9-12
STED: HK Østjylland, Østervold 18, Randers
TILMELDINGSFRIST: Ingen, du skal bare møde op

⁄ KONFLIKTHÅNDTERING OG KOLLEGAKARMA

Foredrag med Lars Mogensen om konflikthåndtering, kommunikation,
trivsel, ny energi og måden, vi møder hinanden på.
TID: Onsdag 1. november kl. 16.30-19
STED: HK Østjylland, Sødalsparken 22, Brabrand
TILMELDINGSFRIST: 25. oktober, men først til mølle

Se flere arrangementer i HK Sjælland
og tilmeld dig på: hk.dk/kalender

Hvad virker, når du søger nyt job? Hvordan er jobmulighederne?
Kan du uddanne dig i opsigelsesperioden? Få svar på det og meget mere.
TID: Mandag 2. oktober kl. 17-19
STED: HK Sjælland, Guldborgsundcentret 6, Nykøbing F
TILMELDINGSFRIST: 27. september

⁄ FRA KORSBÆK TIL SILICON VALLEY

Er du nysgerrig på, hvad fremtidens arbejdsmarked kan indeholde,
og hvad det betyder for dine muligheder? Så kom og bliv inspireret.
TID: Lørdag 7. oktober kl. 14-16
STED: HK Sjælland, Valbyvej 65, Slagelse
TILMELDINGSFRIST: 22. september

⁄ GRATIS BILLEDE TIL DIT CV

Mangler du et billede til dit cv, så kig forbi HK Østjylland.
TID: Torsdag 14. september kl. 9.30-12
STED: HK Østjylland, Sødalsparken 22, Brabrand
TILMELDINGSFRIST: Ingen, bare mød op

⁄ ORAL KIRURGI I TANDLÆGEPRAKSIS

Arrangement for tandklinikassistenter. Specialtandlæge Jan Tagesen,
Aarhus Universitet, holder oplæg om oral kirurgi i tandlægepraksis.
TID: Torsdag 21. september kl. 17-20
STED: HK Østjylland, Sødalsparken 22, Brabrand
TILMELDINGSFRIST: 20. september

⁄ HK MIDT

Se flere arrangementer i HK Midt
og tilmeld dig på: hk.dk/kalender

⁄ FÅ EN PERSONLIG SAMTALE
OM KARRIERE OG UDDANNELSE

- med en uddannelsesvejleder fra Tietgen KompetenceCenter.
TID: Flere datoer og tider. Søg på ”Karriere & Uddannelse” i kalenderen
STED: Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 17 F (bygning 4), Odense

⁄ HK HOVEDSTADEN

⁄ WEBINAR: MIG OG FORANDRINGER

Se flere arrangementer i HK Hovedstaden
og tilmeld dig på: hk.dk/kalender

TID: Torsdag 14. september kl. 9-10
STED: Online - link sendes efter tilmelding
TILMELDINGSFRIST: 6. september

⁄ HK KVIKSTART

⁄ KLÆDT PÅ TIL OPGAVEN

Dette informationsmøde henvender sig til dig, der er sagt op
og er i en opsigelsesperiode.
TID: 29. august kl. 17-20 eller 26. september kl. 17-20
STED: HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, København S
TILMELDINGSFRIST: Ingen

⁄ HK INSPIRATION - KONFLIKTHÅNDTERING

OG KOMMUNIKATION I PRAKSIS

Et spændende, lærerigt og underholdende minikursus i
effektiv og god kommunikation og konflikthåndtering.
TID: 13. september kl. 17-20
STED: HK Hovedstaden, Milnersvej 35 B, Hillerød
TILMELDINGSFRIST: Ingen

⁄ HK JOBJAGT - ENNEAGRAMMET

HK JobJagt henvender sig til dig, som er ledig eller søger tips
og gode råd i jagten på nye muligheder.
TID: 27. september kl. 9-12
STED: HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, København S
TILMELDINGSFRIST: Ingen

⁄ STYR PÅ ØKONOMIEN PÅ DEN SJOVE MÅDE

Selv et beskedent budget kan trimmes, så der bliver til en
ekstra ferierejse om året.
TID: 6. september kl. 17-20
STED: HK Hovedstaden, Svend Aukens Plads 11, København S
TILMELDINGSFRIST: Ingen

Lær mere om dit look og din fremtoning.
TID: Mandag 25. september kl. 19-21
STED: Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 17 F (bygning 4), Odense
TILMELDINGSFRIST:15. september

⁄ RUNDVISNING I ODEON

TID: Søndag 1. oktober kl. 13-14.30
STED: Odeon, Odeons Kvarter 1, Odense
TILMELDINGSFRIST:1. september

⁄ PORTVINSSMAGNING

TID: Torsdag 5. oktober kl. 18.30-21
STED: Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 17 F (bygning 4), Odense
TILMELDINGSFRIST: 8. september

⁄ WEBINAR: DISTANCELEDELSE
OG DET FLEKSIBLE ARBEJDE

Lær at arbejde hjemmefra eller ”ude af huset”.
TID: Torsdag 12. oktober kl. 14-15
STED: Online - link sendes efter tilmelding
TILMELDINGSFRIST: 4. oktober

TILMELDING OG FLERE TILBUD

Du tilmelder dig arrangementerne og kan se endnu flere tilbud på

hk.dk/kalender
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TAG DET NÆSTE
SKRIDT I DIT
ARBEJDSLIV
PÅ
HK.DK/VELUDVIKLING
Karrieretelefonen
/ Åben hverdage kl. 13-16
3330 4460
Sparring på cv og ansøgning
/ Send og få svar inden for 24 timer
HK JobBørs
/ Bliv headhuntet til dit næste job

/

KIMS KLUMME

TAG DET NÆSTE SKRIDT
I DIT ARBEJDSLIV
til 25.000 kroner. Og en række
overenskomster, som HK Handel
og HK/Privat har forhandlet, betyder, at HK’ere kan få fuld løn,
når de tager ”aftalt uddannelse”.
Men skal vi lykkes med, at
HK’s medlemmer får de bedste forudsætninger for at klæde
sig på til et arbejdsmarked i forandring, kræver det også et
stærkt efteruddannelsessystem.
Et stærkt system er netop sigtet med trepartsforhandlingerne
om voksen-, efter- og videreuddannelse.
HK sidder med ved bordet.
Mit håb og min ambition er, at
forhandlingerne vil give bedre
værktøjer til uddannelse, gøre
det lettere at lære hele livet og resultere i et system, som er let at
finde rundt i. Lysten til at videreuddanne sig skal ikke kvæles,
fordi det er for svært at gennemskue svarene på spørgsmål som:
Hvad har jeg ret til økonomisk?
Kan jeg få orlov og penge til uddannelse? Hvilken uddannelse
passer bedst til mig?
Mit håb er også, at HK’s medlemmer finder det lige så naturligt at tale om efteruddannelse
med chefen som at tale om,
hvorfor dette års sommerferietur
til varmere himmelstrøg var fænomenal.
De fleste arbejdsgivere kan
se værdien i, at medarbejderne
uddanner sig og lærer nyt. Så
hold dig ikke tilbage, hvis du går
med tanker om at tage det næste
skridt i dit arbejdsliv. ⁄⁄

Foto Lisbeth Holten

Hvad får man ud af at tage efteruddannelse? Hvilken uddannelse er bedst for mig? Hvordan
ved jeg, om jeg har råd til det?
Medarbejderne hos HK’s Karrieretelefon får ofte opkald fra
medlemmer, der overvejer at videreuddanne sig. Og det er gode
overvejelser at tage stilling til.
Nye kompetencer kan give
dig nye arbejdsopgaver og styrke
din arbejdsglæde. De er også vejen til at sikre, at du står stærkere på et arbejdsmarked, som
er i rivende udvikling. En udvikling, som med ny teknologi
og fuld fart på digitaliseringen
får nogle opgaver til at forsvinde,
mens nye opstår.
Jeg er overbevist om, at det
betyder masser af nye, gode muligheder for HK’ere. De muligheder griber vi bedst, hvis vi
opdaterer vores faglighed løbende, så vi har redskaber i
rygsækken, der passer til nye arbejdsopgaver.
Derfor skal HK’s medlemmer
have solide rammer for at få den
rette videreuddannelse. Vi skal
kæmpe for, at HK’ere kan få fri
til at videreuddanne sig, og at det
kan hænge sammen med privatøkonomien. Det er en kernesag
for HK og et fokuspunkt, når vi
forhandler overenskomster.
HK’ere fra både HK Stat,
HK Kommunal, HK Handel
og HK/Privat kan med deres
overenskomst i hånden søge
om penge til efteruddannelse
hos kompetencefonde. Er du ansat i en kommune eller region,
kan du for eksempel søge om op
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Ja, din mening betyder meget for os. Skriv i kommentarfeltet
på vores Facebook-opslag. Vi elsker kommentarer - så meget,
at vi den 2. oktober trækker lod blandt alle kommentarer fra
september – og vinder du, får du kage til alle dine kolleger
(dog max. 600 kr.)
Følg os på Facebook ved at gå ind og like vores side:
facebook.dk/hkprivat

