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bruge mine kræf ter de næste tre år i medlemmernes tjeneste på at skabe respekt om vores medlemmers arbejde.
Det siger jeg, fordi fx administrativt ansat te i kommuner og konsulenter i COWI, Rambøll m.m. of te bliver
nedgjort. Det er der ingen som helst grund til! De udfører
vigtigt arbejde, som samfundet har brug for.
Alt for mange har også købt den gamle fortælling om,
at humaniora er en billet til arbejdsløshed. Men humanisterne er ved at indtage nye brancher, bl.a. inden for
it-området, uddannelserne er mange steder ændret, og
flere bliver iværksæt tere. Vi skal tegne en ny, succesrig
fortælling om humaniora.
På scienceområdet er der generelt et godt omdømme, og alle taler heldigvis positivt om STEM. Men
medlemmernes viden kunne bruges meget mere, når
det kommer til miljø-, klima- og trafikområdet, ligesom det er oplagt at opret te en it-havarikommission.
Scienceområdet er åbenbart heller ikke vigtigere, end at
skandalen om Niels Bohr-bygningen skal tørres økonomisk af på uddannelse og forskning.
DM har en opgave med at sikre, at viden kommer i spil,
og at der er respekt om alle uddannelser og fagligheder, så vi sammen kan kvalificere beslutninger både på
arbejdspladser og i samfundet. Der skal være et levende
demokrati med inddragelse af viden, fordi det giver de
bedste resultater.

I sidste uge meldte Københavns Universitet ud, at
der skal fjernes 1.600 studiepladser på universitetet
som følge af Folketingets af tale om udflytning eller
fjernelse af pladser. De øvrige universiteter kommer i de
kommende uger og måneder også til at lancere planer
om udflytning og nedskæring af pladser. Samtidig skal
erhvervsakademierne rundtom i landet skære ned, fordi
der skal være færre udenlandske studerende på de
uddannelser.
Det, der kendetegner den politiske af tale om udflytning, er, at der ikke var en proces, hvor politikere, organisationer og institutioner kunne lægge en plan sammen
forud for af talen. Det er ærgerligt - også demokratisk.
For demokrati er ikke skåltaler den 5. juni. Demokrati
handler om medindflydelse. Vi skal passe på vores demokrati ved at bruge det. Ellers visner det.
Det samme princip gælder på arbejdspladserne. Den
danske model er ikke kun, at de store organisationer
forhandler lønstigninger. Hjertet i modellen er samarbejdet i det daglige. I fælles respekt for de fælles interesser, men også de modsatret tede interesser, der kan være
på en arbejdsplads. Det giver de bedste resultater og
størst dedikation, hvis man giver de ansat te medindflydelse på egne forhold. Det gælder på både små og store
arbejdspladser.
Der er også en demokratisk proces i DM lige nu, hvor
der er valg til hovedbestyrelsen og sektorerne. Vores
medlemsdemokrati
er vigtigt,
ogdin
jeg bolig,
håber, at
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Redaktørens kommentar

Af: Troels Kølln

»Jeg har en tendens til at
opsnuse det dårlige«
Med knitrende ef terårssol i
ansigtet traskede jeg forleden over
slotspladsen ved Christiansborg og
langs kanalen mod Københavns
Museum. Jeg havde en let hovedpine,
måske fordi jeg var kaldt ind af museumslederen for at redegøre for
Akademikerbladets dækning af
branchens arbejdsforhold.
40 procent af de museumsansat te
arkæologer er løstansat te, skrev vi i
augustnummeret under overskrif ten
»Arkæologer er nutidens daglejere«.
I artiklen fortalte Severin om sin turbulente og usikre karriere med tidsbegrænsede kontrakter, og flere kilder
opfordrede i skarpe vendinger museerne til at komme på banen med flere
fastansæt telser. Måneden ef ter udkom vi med temaet »Mareridt på museet« om branchens mange møgsager
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med dårligt arbejdsmiljø. Den dækning ønskede Københavns Museum at
»nuancere lidt«, lød det i en mail, så jeg
vidste godt, den var gal.
Mine bekymringer forsvandt, da jeg
gik ind gennem porten til Stormgade
18 og op ad en huleagtig stentrappe, der ledte ind i museets cafe. Jeg
blev ramt af en pludselig trang til at
føre håndfladen over dørkarmen og
stikke næsen hen til træet og snuse.
Fortidens fortællinger trængte sig på
fra alle sprækker i bygningen, og mine
egne dødelige grublerier blev med ét
mindre interessante.
Nå, men her blev jeg så mødt af en
firepersoners komité bestående af
museumsleder Louise Jacobsen og
tre ansat te arkæologer i form af en
chef, en TR og en menig medarbejder.
Louise bar et gigantisk kulørt badge
med ordene BYENS BEDSTE printet i
versaler, bevisførelse for den pris, museet vandt i sommer som Københavns
bedste arkitektoniske oplevelse.
»Det er noget ensidigt, synes jeg. Vi
føler os skåret over én kam«, indledte
museets arkæologiske leder, mens jeg
nervøst slubrede termokandekaf fe, »vi
er faktisk nogle, der forsøger at gøre
noget ved det!«
For 10 år siden havde Københavns

Museum blot en enkelt eller to fastansat te, fortalte hun. I dag er de 20 – og
det er bare arkæologerne. Hvert år
forsøger man at udvide truppen med et
par ansæt telser ad gangen. Ingen kan
vide, om der er penge til det året ef ter,
men ledelsen tager chancen, og hvis
bevillingerne og projekter løber ud,
må arkæologerne gøre sig nyt tige ved
at rydde op i arkivet eller lave indhold
til de sociale medier, indtil der igen
er arkæologiske projekter at kaste sig
over. To tredjedele er i dag fastansat
på museet – noget mere end i branchen
generelt.
Som journalist har jeg en tendens
til at opsnuse alt det, der går galt.
Den indstilling blev udfordret på
Københavns Museum af mere fornuftige medlemmer, der insisterer på at
tale de gode løsninger frem og i fællesskab gøre verden bare en smule bedre.
Inspirerende.
Samtalen er fællesnævneren for
indholdet i det te blad. Vi dækker
DM’s demokratiske valg (s. 33). Vi
spørger arbejdsgiverne, hvad de
forventer af akademikere, i temaet
om ef teruddannelse til fremtidens
arbejdsmarked (s. 20). Og vores journalist har en samtale med både en
forsker og sig selv om naturen af sin
arbejdsidentitet (s. 48).
Skriv til mig på tko@dm.dk, hvis du
vil tale videre om det, du læser her i bladet eller oplever som medlem. Vi kan
kun blive klogere, og måske kan det
let te på en hovedpine.
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Boligøkonomi
bliver nemmere,
når du ejer
din bank

Som medlem af DM er du medejer af Lån & Spar og får særlige
fordele. Danmarks højeste rente på din lønkonto er en af dem.
Du får også en økonomisk helhedsrådgivning af din personlige
bankrådgiver, der har sat sig ind i arbejds- og lønvilkår for
medlemmer af DM.
Det sidste er især vigtigt, når det gælder din bolig. Uanset
om du skal købe, sælge eller leje, kan du regne med kvalificeret
rådgivning fra en, der kender din økonomi. Køb af villa, lejlighed
eller andelsbolig er nok den største økonomiske beslutning, du
kommer til at træffe, så hvorfor ikke udnytte alle dine fordele?

Skal du
handle bolig?
Ring 3378 1952,
book på lsb.dk/dm
– eller skriv til:

dm@lsb.dk

A kademikerbarn

Af: Majken Eliasen / akademikerbladet@dm.dk

Hvem:
Anna Harkes Ellermann
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Det laver
Annas forældre

Hvad:
Er 12 år og går i
7. klasse
Hvor:
Bor i Hedehusene med
sin mor, far, lillesøster og
lillebror.

Mor:
Ph.d. og underviser på
socialrådgiveruddannelsen

Aka-hvaffornoget?

Far:

Akademiker, ph.d., kommunikation. Der er mange fine ord i de
højtuddannedes hverdag, men hvad betyder de egentlig, hvis man spørger
et barn? Anna på 12 år fra Hedehusene har to akademikerforældre.
Vi har bedt hende forklare, hvad det går ud på.

Hvad laver dine forældre til daglig?
»Jeg ved i hvert fald, at min far arbejder med noget, der hedder kommunikation, og så er han også forfat ter, han
skriver nogle ting, og han er også lidt
tekst forfat ter. Min mor underviser
nogle, der skal være socialrådgivere,
og så har hun lige lavet en ph.d., og så
forsker hun i noget med, at børn har det
dårligt derhjemme«.
Du siger, at din far arbejder
med kommunikation. Hvad er det?
»Det er svært at forklare. Han har forklaret mig det for lang tid siden, så jeg
tror ikke helt, jeg kan forklare det«.
Ved du, hvad det vil sige
»at kommunikere« med nogen?
»Det betyder at tale med dem-agtigt«.
Du fortæller også, at din far er
forfat ter og tekst forfat ter.
Hvad er forskellen på de to ting?
»Forfatter er sådan hans fritidsjob-agtigt. Noget, han har som en hobby.
Tekstforfatter er en del af hans arbejde«.
Din mor underviser folk,
der skal være socialrådgivere.
Ved du, hvad en socialrådgiver er?
»Ja, det er lidt, hvis børn har det dårligt
derhjemme, så kan de ligesom rådgive.
Det er meget socialt«.

Hvad er en ph.d.?
»Jeg ved det ikke konkret, men jeg tror,
det er noget med, at hun har forsket i
noget med børn og unge, der har det
dårligt, og så har hun skrevet det ned,
og så skal det læses af nogen, der har
forstand på det, og så skal de skrive
spørgsmål til det, hun har skrevet, og
så skal hun forsvare det«.
Du var med til hendes ph.d.-forsvar.
Forstod du noget af det?
»På en måde gjorde jeg, men det var
også lidt indviklet. Jeg forstod, at
det, der hjælper børn, er sådan nogle
handleplaner, men de virkede ikke helt
på børnene, og børnene syntes ikke, at
dem, som skulle hjælpe dem, var gode
nok til at hjælpe«.
Taler du med dine venner om,
hvad deres forældre arbejder med?
»Ja, det gør jeg. Jeg ved godt, hvad
nogle af dem laver. Jeg spørger måske:
»Hvad laver dine forældre?« Det kan
godt nogle gange have en betydning«.
På hvilken måde kan det
have en betydning?
»Jeg synes, at arbejde kan beskrive,
hvordan ens forældre er«.
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Cand.mag. og journalist,
arbejder som forfatter og
kommunikationskonsulent.

Kender du ordet akademiker?
»Jeg har hørt det, men jeg ved ikke,
hvad det er«.
Hvad vil du gerne selv være,
når du bliver stor?
»Jeg har mange interesser, men jeg
vil i hvert fald rigtig gerne prøve at
arbejde med børn ligesom min mor
eller arbejde på en specialskole, hvor
man hjælper børn. Mit yndlingsfag er
dansk, jeg kan godt lide at skrive, så
jeg kunne også godt tænke mig at være
dansklærer«.
Hvorfor er dine forældres
arbejde vigtigt?
»Min mors arbejde er vigtigt, fordi hun
hjælper børn, og det er også vigtigt, at
de går på arbejde for at tjene penge«.
Når du bliver stor, vil det så
være vigtigt for dig at
tjene mange penge?
»Jeg tror, at hvis jeg bare kunne få et
hus og mad og det, man har brug for, så
tror jeg ikke, det er så vigtigt«.
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Uddannelse

Af: Pernille Siegumfeldt / psi@dm.dk • Foto: The Animation Workshop/ VIA University College

I 12 år var studerende tvunget til
at betale ulovligt studiegebyr.
Nu skal uddannelsen betale
15 millioner tilbage
Ef ter hård kritik fra tilsynsmyndighederne skal VIA tilbagebetale de penge, som
den ulovligt har opkrævet fra studerende igennem 12 år, vurderer professor.

Det kommer formentlig til at koste
cirka 15 millioner kroner, at VIA
igennem 12 år ulovligt opkrævede
2.200-2.300 kr. i obligatorisk brugerbetaling af de studerende ved TAW,
animationsskolen i Viborg.
Det står klart ef ter en tilsynsudtalelse fra Uddannelses- og
Forskningsstyrelsen, der over 21
sider ret ter hård kritik mod VIA.
Det sker, mere end et år ef ter at DM
Akademikerbladet første gang beskrev, hvordan studerende på TAW
skulle have den helt store tegnebog
frem for at læse til animationstegner
eller grafisk fortæller, selv om de gik
på en ordinært SU-beret tiget professionsuddannelse.
»Det er yderst sjældent, at en styrelse iret tesæt ter en institution på den
måde. Det er helt usædvanligt. Det
er måske også ment som en pegefinger til andre om, at der er grænser for,
hvor ublu man må være«, siger profes-

↑

Den ulovlige brugerbetaling skulle dække
de studerendes udgifter til tegneudstyr,
softwareprogrammer og computer samt
deltagelse i årlig animationsfestival. Derudover
betalte de studerende for adgang til et
bibliotek med tegneserier, svømmehal og en
indendørs sportshal.

sor i of fentlig organisation og ledelse
på Syddansk Universitet Kurt Klaudi
Klausen.
Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Aalborg
Universitet, kalder sagen om den
ulovlige brugerbetaling »i særklasse
usædvanlig« og styrelsens kritik for
klokkeklar.
»Når en of fentlig virksomhed handler ulovligt, så er forventningen, at
den af egen drif t iagt tager almindelige forvaltningsregler og genopret ter
sine fejl. Så selv om styrelsen ikke kan
pålægge VIA en tilbagebetaling, så er
forventningen klart, at det sker«, siger
Per Nikolaj Bukh.

Rektor: Jeg lægger mig fladt ned
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
fremfører i sin udtalelse også kritik af,
at der er sket en væsentlig sammenblanding af institutionens udgif ter
og de studerendes private økonomi.
Styrelsens vurdering lyder, at de studerende har ret til en delvis tilbagebetaling.
»Jeg lægger mig fladt ned. VIA har
begået en fejl, og nu er vi i gang med
at ret te op på miseren«, siger rektor
Harald Mikkelsen.
»Vi skal have af talt de præcise retningslinjer for tilbagebetalingen af de
dele af gebyret, som er uretmæssigt
opkrævet. Og de studerende, som skal
have penge tilbage, vil høre fra os hurtigst muligt«, siger Harald Mikkelsen,
der nu går i dialog med styrelsen.
Kunne have været 80 mio.
En forældelsesfrist på tre år betyder, at
studerende, der i perioden 2008-2018
ulovligt er blevet opkrævet 2.200-
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2.300 kr. om måneden, ikke vil få deres
penge igen. Det er ganske enkelt ikke
lovligt for VIA at betale mere tilbage.
Dermed skal VIA kun af med cirka
15 mio. kr. frem for de godt 80 mio.,
det ville have kostet, hvis tilbagebetalingskravet havde omfat tet alle tidligere studerende.
»Man må i VIA have læst med
koldsved på panden, indtil forældelsesfristen blev nævnt«, siger økonomiprofessor Per Nikolaj Bukh. Han påpeger, at regningen – uanset beløbets
størrelse – ikke kan undgå at lande hos
de øvrige VIA-uddannelser.
»Og det er da en kende paradoksalt,
at de i forvejen økonomisk pressede
lærer-, pædagog- og sygeplejerskeuddannelser ender med at betale for, at
man har lavet animationsuddannelse
i verdensklasse i Viborg«, påpeger Per
Nikolaj Bukh.
De penge, VIA skal tilbagebetale, tages fra likviditeten, men der skal også
findes nye penge til drif ten fremadrettet, forklarer Harald Mikkelsen.
»Jeg vil dog godt understrege her,
at de ekstra udgif ter til animationsuddannelserne ikke betyder hverken
fyringer eller ringere standarder på
VIA’s øvrige uddannelser«.

STA
TUS
QUO
SÅDAN
PLEJEDE
VI
IKKE
AT
GØRE

I 2020 udgjorde andelen af vedvarende energi i
danskernes elforbrug 80 pct. Det er lykkedes, fordi
vi har gjort, som vi ikke plejede. Svaret blæste bogstavelig talt i vinden. Udviklingen skete ikke natten

over, men ved at lægge vores praktiske erfaringer
og ny viden ovenpå hinanden – igen og igen.
Læs mere om efteruddannelser, der udfordrer
status quo på hd.cbs.dk
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Af: Lasse Højsgaard / lah@dm.dk • Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix
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Smøl eller Kafka?

Der er godt nyt til studerende, der i mangel af studiebolig slider på vennernes
sofabetræk og tålmodighed. I Socialdemokratiets boligudspil »Byer med
plads til alle« er studieboliger et af udspillets ti punkter.
S vil indføre en tag over hovedet-garanti i de fire store studiebyer, hvilket skal
garantere nye studerende
en midlertidig bolig de første måneder efter studiestart, for eksempel i form af
containerboliger, vandrehjem og beboelsesvogne på
campingpladser. Desuden
skal kommunerne sikres »de
nødvendige redskaber« til,
at der kan bygges flere ungdomsboliger. Studerende i
containere – det lyder umenneskeligt, men allerede nu
findes der på Refshaleøen i
København nogle yderst attraktive studieboliger konstrueret af containere, der er
lagt oven på hinanden. I det
hele taget er forslaget et af
de mere letkøbte. I både København og Odense findes
der nemlig allerede en tag
over hovedet-garanti for nye
studerende.

Så mange kroner brugte
Danmark i 2018 pr. heltidsstuderende på en videregående
uddannelse ifølge OECD.

Småfolk og
små folk

»Vi bliver nødt til at
aflive en myte, der er
opstået, nemlig en myte
om, at det skal være
lystbetonet at gå på
arbejde«.
Statsminister Mette Frederiksen
ved fremlæggelsen
af reformudspillet »Danmark
kan mere I«

195.000

En jurastuderende på KU
uploadede sin opgave
34 sekunder efter afleveringsfristen. Det var for
sent til, at den kunne tælle
som afleveret, men da den
alligevel blev registreret i
systemet, forhindrede det, at
hun kunne aflevere samme
opgave ved reeksamen,
for så ville hun gøre sig
skyldig i selvplagiat, skrev
Universitetsavisen. »Jurister
skaber love, der konstrueres
mhp., at jurister kan leve af
at udnytte juraens svaghed: mennesket #dkjura«,
tweetede medicinprofessor
Morten Sodemann. På DTU
har de en mere smidig tilgang, kommenterede lektor
Kristian Uldall: »Altså, det
sker ret ofte, at der bliver afleveret for sent. Vi ignorerer
det på den tidsskala. Men
ellers spørger vi it, om filen
er ændret efter tiden. Hvis
ikke, så ignorerer vi også. Og
det der med plagiat af sig
selv er noget vrøvl«.

Studerende
i containere

128.000

Noteret

Så mange kroner brugte
Storbritannien i 2018 pr.
heltidsstuderende på en videregående uddannelse
ifølge OECD.

Det går rimelig godt i Danmark, når det mest eksplosive
punkt i Folketingets åbningsdebat er en baby i hjørnet af
salen. Det var Pernille Skipper fra Enhedslisten, der
troppede op med et spædbarn på armen, selv om Mette Abildgaard (K) for to år
siden blev sendt uden for døren for nøjagtig samme brøde. Et strategisk PR-stunt fra
Skipper eller latterligt pedanteri fra tingets 2.-næstformand, Pia Kjærsgaard?
Meningerne var omtrent
delt på midten. »Jeg vidste
ikke, det ville ske. Jeg har haft
baby med før, stille i kanten
af salen uden problemer«,
tweetede Pernille. »Åhhh, du
er klog nok til at have luret,
hvad der ville ske. Jeg kalder
det kynisk brug af baby til at
få opmærksomhed«, bemærkede kommunikationsrådgiver Anne Kirstine Cramon,
hvilket Pernille kvitterede for
med et »Du er langt ude«.

Efteruddannelse

Af: Pernille Siegumfeldt / psi@dm.dk • Illustration: Gitte Skov
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Det nye jobmarked er grønt
Farvel til analytikerne og pedellerne

→
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Hvert femte akademiske jobopslag nævner
i dag den grønne omstilling – en af flere
akademiske megatrends, der er værd at
studere, før du vælger ef teruddannelse.
5 megatrends på det
akademiske arbejdsmarked
Coronapandemien har accelereret udviklingen for en
række megatrends på det akademiske arbejdsmarked.
Det kan aflæses i virksomhedernes jobopslag, hvor
hvert femte nu nævner grøn omstilling, og hvert andet
nævner digitalisering som en af arbejdsopgaverne.
Samtidig bliver stadigt flere akademikere ansat i
private virksomheder, særligt i sektorer som handel,
kultur og medicinalindustri. Og ef terspørgslen er stigende ef ter disse kompetencer:
• Tværfaglighed og samarbejdsevne
• Fleksibilitet
• Ligestilling og diversitet.
Det er konklusionen i en analyse, som konsulenthuset Damvad har gennemført for DM. Udviklingen
er ikke ny, men har fået et ordentligt spark bagi, siger
Kristina Risom Jespersen, der er lektor i økonomi på
Aarhus Universitet.
»Under pandemien har vi alle været novicer i et kollektivt læringsrum. I det rum står det endnu mere tydeligt,
hvad der i den grad er brug for på arbejdsmarkedet – for
eksempel klar kommunikation, relationsskabelse og

Fleksibilitet på
flere niveauer

Digitalisering
og automatisering
Bæredygtighed
og grøn omstilling

Fokus på tværfaglighed
og samarbejdsevne

Ligestilling
og diversitet

evnen til at etablere et godt samarbejde med mennesker
gennem digitale platforme«, forklarer hun.
Mange organisationer og virksomheder går fra at
være arbejdspladser til at blive arbejdsplat forme, og
den udvikling bliver næppe rullet tilbage igen. Det kan
derfor være fornuf tigt at se på, hvilke nye roller der
skal udfyldes, når man som DM’er skal vælge ef teruddannelse, påpeger Aarhus-lektoren.
»Når den digitale kommunikation bliver den primære, får det en kæmpe betydning, at vi kan begå os, så vi
både bevarer et nærvær med vores kolleger og forbliver
menneskelige i det digitale rum«.

Fremtidens typografer sidder ved computeren
Mens nye roller pibler frem, er tiden kommet til at
vinke farvel til andre typer af medarbejdere. Det akademiske arbejdsmarked har ikke længere brug for analytikerne og pedellerne, der drif ter. Det mener Anne
Skare, der er fremtidsforsker, forfat ter og partner i
virksomheden Universal Futurists.
»De akademikere, der sidder helt stille og bare skri-
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Grøn ef teruddannelse
Tre unge akademikere er taget på klimaakademi for at ef teruddanne
sig til den grønne omstiling. Det handler om langt mere end karrieren.
Bæredygtighed skal gennemsyre både job og privatliv.

»Jeg er ambitiøs
med de af tryk, jeg
ønsker at sæt te«

»Jeg mærker
indignationen«

»Det antropologiske blik
bliver helt vildt vigtigt«

Mari-Louise Hattesen

Anna-Kathrine Madelung Fries

Kasper Havemann

• 30 år

• 33 år

• 30 år

• Kandidat i designledelse fra SDU

• Cand.mag. i psykologi og kommunikation
fra Roskilde Universitet

• Antropolog fra Københavns Universitet

• Bosætningskoordinator i Randers
Kommune.

»Erkendelsen af mit medansvar for den grønne
omstilling er kommet til mig gradvist over tid.
De bæredygtige og grønne takter i mit liv skal
selvfølgelig også afspejle sig i mit arbejdsliv.
Jeg er ambitiøs med de aftryk, jeg ønsker
at sætte gennem karrieren, og det er afgørende, at jeg lever i overensstemmelse med
mine værdier. Det skal gå hånd i hånd – og
være bæredygtigt i bred forstand.
Da jeg snublede over Klimaakademiet, ansøgte jeg med det samme, og min chef var
enig i, at det skulle prioriteres – af hensyn til
mig og af hensyn til den grønne omstilling.
På Klimaakademiet oplever jeg et læringsmiljø med rum til fordybelse og diskussion om,
hvordan vi kan være medskabere af et bæredygtigt samfund. Alt sammen spændingsfeltet mellem dyb frustration over klimakrisen
og håb for den grønne omstilling.
I mit arbejde med bosætning i Randers
Kommune er der stor spændvidde i mine arbejdsopgaver – alt fra borgerinddragende bosætningskampagner til bæredygtig byudvikling
ved at understøtte etablering af bofællesskaber. Flere og flere viser interesse for, hvordan vi
bygger, bor og lever bæredygtigt – sammen«.

• Projektleder i Teater Hund & Co.

»Et nærværende ønske i mit arbejdsliv er at
få et ordentligt greb om, hvad vores eget bidrag til den grønne omstilling kan være som
»kulturmagere«.
Jeg begynder så småt at se min rolle mere
klart. Jeg vil som eco manager på børneog familieteatret Hund & Co. være med til at
sikre, at vi går foran i den bæredygtige udvikling. Bæredygtig scenekunst kan handle om
både det kunstneriske indhold og de samtaler, vi starter, men også om at gøre produktionerne og organisationerne så klimavenlige
som muligt.
Kulturlivet spiller en helt central rolle for
opbygningen af narrativer, men også som
medskaber af et meningsfuldt fællesskab på
flere planer.
Personligt mærker jeg indignationen over,
at så meget vigtigt arbejde i verden ikke for
længst er sat i gang. Hos mig bliver det til en
følelse af, at der er en ubalance i verden og
i vores liv. Den frustration kan være en konstruktiv drivkraft til selv at komme i gang med
at skabe de små forandringer. Og til at stille
større krav til sine omgivelser«.

• Jobsøgende.

»Det største problem i menneskehedens historie er klimaforandringerne. Det antropologiske blik på den opgave bliver helt vildt
vigtigt, og jeg kan simpelthen ikke forestille
mig, at mit professionelle virke skal handle
om noget andet.
Derfor er det selvfølgelig også fedt, at flere
og flere virksomheder efterspørger nye medarbejdere med viden om bæredygtighed. Og
jeg er blevet bevidst om, at min antropologiske vinkel skal toppes op med en indsigt i fx
teknologispørgsmål og samfundsperspektiver. Det er det, der i sidste ende vil gøre mig
interessant i en arbejdsgivers øjne.
Det fede ved klimaakademiet er, at jeg pludselig oplever at stå midt i en samtale med økonomen, psykologen, den techmindede ingeniør
og så hende fra Extinction Rebellion. Det er så
vigtigt, at vi ikke bliver fanget i osteklokker med
dem, der ser verden nøjagtigt som os selv, for
vi skal til at udvikle et fælles sprog om de udfordringer, vi står over for«.

Concitos
klimaakademi
• 3 måneders forløb for unge akademikere
• Skal uddanne forandringsagenter, der arbejder for et mere bæredygtigt samfund
• Udbydes af den grønne tænketank Concito
og organisationen Rethos Academy
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ver på deres computer, er vor tids typografer – et uddøende fag. I den omstilling af samfundet, som skal
ske i løbet af de næste 10 år, stiger ef terspørgslen til
gengæld ef ter akademikere, der kan udfylde rollerne
som sælger, træner, oversæt ter eller kurator«, siger
Anne Skare.
Det kan lyde luf tigt, men handler i stor stil om klassiske DM-kompetencer, siger hun.
»Digital kommunikation er i dag knald eller fald
for big business og noget, enhver ledelse har brug for
rådgivning i. En influencer er ikke længere bare en ung
pige på Instagram«.
Sælgeren af budskaber, idéer og produkter skal
enten selv kunne brænde igennem på en skærm eller
kunne undervise andre i det, uddyber Anne Skare.
»Oversæt terne bliver lige så nødvendige, fordi diversitet er så hamrende besværligt. Folk forstår ikke
hinanden, når de skal kommunikere på tværs af fag og
brancher, for kompleksiteten vokser hele tiden«.
De kuratorer, hun ef terspørger, skal finde indhold
og vælge dét ud til de digitale universer, som folk har
allermest brug for.

En grad af bullshit
For 30 år siden fik alle raske drenge og piger i Norge at
vide, at de skulle gå ef ter en uddannelse til olieingeniør, hvis de skulle have en gylden fremtid på arbejdsmarkedet.
For 20 år siden forudså fremtidsforskere og politikere
i Danmark, at vi i den globaliserede tidsalder skulle af
med al produktion i Danmark og derfor kun fik brug for
vidensarbejdere med lange universitetsuddannelser.
Ingen af delene har vist sig at holde stik, og derfor
skal forudsigelser om det akademiske jobmarked tages med et stort gran salt. Det advarselsflag hejser forsker i kompetenceudvikling ved Institut for Politik og
Samfund på Aalborg Universitet Mads Peter Klindt.
»Jeg vil være meget påpasselig med at definere, hvilke konkrete kompetencer, der er fremtiden. Når hvert
femte jobopslag nævner bæredygtighed, så er der også
en grad af bullshit i det. Alle virksomheder, der passer
på deres brand, forholder sig til FN’s verdensmål«,
udtaler Mads Peter Klindt.
En viden om fx den grønne omstilling og en bevidsthed hos befolkningen er selvfølgelig vigtig.
»Men den indsats, der for alvor vil batte noget, er
udvikling og implementering af nye grønne teknologier
lige fra bedre isolering af vores huse til udvikling af e-fules til biler, fly og skibe. Mit råd til de samfundsvidenskabelige og humanistiske kandidater er at gå ef ter at
opnå en vis teknologiforståelse og viden om processerne
i den grønne omstilling«, siger Aalborg-forskeren.

Virksomhedsforståelse og økonomi en mangelvare
Lektor Kristina Risom Jespersen, der bl.a. har forsket
i ef fekten af ef teruddannelser, mener, at de akademiske megatrends er gode som pejlemærker. Men det er
også vigtigt at forstå kravene i de forskellige jobopslag
korrekt, både når det gælder den grønne omstilling, og
når det gælder digitaliseringen.
»Det er de færreste akademikere, der har brug for at
lære at programmere, selv om de skal arbejde med cybersikkerhed. Det er også de færreste, der er nødt til at
vide, hvordan man konstruerer en vindmølle, hvis de
har til opgave at forhindre hacking af et lands strømproduktion«, siger Kristina Risom Jespersen.
Akademikerne skal medvirke til at forandre, lede og
innovere, og derfor skal de gå ef ter en dybere viden af
akademisk kvalitet, når de vælger kompetenceudvikling, mener hun.
»Helt konkret vil mange have virkelig god gavn af at
investere i at få en indsigt i erhvervsøkonomisk ledelse. Virksomhedsforståelse og virksomhedsøkonomi
er en udbredt mangelvare hos mange kandidater, der
forlader universitetet«, fastslår lektoren fra Aarhus
Universitet.
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Guide

Ef teruddannelse kan styrke din
faglighed, men hvordan overtaler du
chefen til at punge ud? Vi guider dig
igennem processen i tre simple trin.

1

Research
Undersøg først, hvilken ef teruddannelse der giver mening for
dig og din arbejdsplads. Tal med
dine kolleger om, hvad de har
fået af ef teruddannelse, og brug
det til inspiration. Hvis dine kolleger har positive erfaringer med
en bestemt ef teruddannelse, så
er chancerne gode for, at du kan
gøre det samme som dem.
Hvis du finder et kursus, der ser
interessant ud, kan det være en
god idé at kontakte det pågældende uddannelsessted for at
høre, hvem der typisk deltager i
kurset. Det er godt et argument,
når du senere skal tale med
din chef, hvis du kan påvise, at
mange inden for din branche har
nydt godt af kurset. Hvis du er
ansat i det of fentlige, er der måske støt temidler eller puljer til
ef teruddannelse på dit område.
Tal med din tillidsrepræsentant
eller ring til DM for at høre om
mulighederne.

Få hjælp til
karrieren
Book en karrieresamtale med
individuel rådgivning på dm.dk,
eller ring uden aftale til DM’s
karrieretelefon på 38 15 66 00.

Illustration: Shut terstock

2

Arranger et møde
Næste trin er at arrangere
et møde med din chef. Hold
dig endelig ikke tilbage.
Ef teruddannelse er altid en
relevant dagsorden at tale med
din chef om. Når det er sagt, så
er der tidspunkter, hvor det giver
særligt god mening at tage snakken. Det kan fx være til MUSsamtalen, hvor din udvikling
som medarbejder gerne skulle
være i fokus. Det kunne også
være i forbindelse med en lønforhandling, selvom ef teruddannelse selvfølgelig ikke skal være
i byt te for en mindre løncheck.
Husk, at din arbejdsplads også
får gavn af, at du udvikler dine
kompetencer.

Kilde:
Jonas Thing,
konsulent i DM
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Hav argumenterne
på plads
Når du skal argumentere for en
bestemt ef teruddannelse, så er
det altid godt at tænke på de behov, som arbejdspladsen har. Du
kan for eksempel pege på, at du
kan løse dine nuværende opgaver
bedre, hvis du får ef teruddannelse. Eller du kan fremhæve de
nye opgaver, du vil kunne hjælpe
arbejdspladsen med.Hav også
gerne to gode bud på ef teruddannelse med i stedet for et enkelt:
en dyr ef teruddannelse og en lidt
billigere. På den måde står du i
en bedre forhandlingsposition,
hvor du har et alternativ klar,
hvis det viser sig, at det ene bud
bliver for dyrt. Mist ikke modet,
hvis du ender med at få et nej.
Spørg i stedet ind til, hvad der
er afgørende for, at det ikke kan
lade sig gøre. Og indgå eventuelt
en af tale om at tales ved igen,
når der er bedre økonomi eller tid
til ef teruddannelse.
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Fremtidens
humanist er en
doven perfektionist
Erhvervslivet råber det, og politikerne stemmer i. Vi skal
være digitale! Men hvad er det egentlig, du skal kunne for
at være en højtuddannet digital superbruger?

DM
DM A kkademi
a d em i kerbla
kerbladet
d et 7/2
7/ 211
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Advokatselskabet Plesner har mødelokaler på 16.
etage i Kobbertårnet med udsigt til Københavns havnefront. Kristina Ledertoug Lissau kommer gående med en
reMarkable under armen, en digital notesblok, som kan
bruges på samme måde som en analog blok. Den store
forskel er, at alle noter bliver gemt digitalt i skyen.
Hun er Project Manager hos Plesner, hvor hun er en del af
et team, som arbejder med automatisering, digitalisering
og innovation inden for legal tech eller juridisk teknologi.
Hun blev for snart fire år siden ansat hos Plesner til at
optimere ikkejuridiske processer og har blandt andet været med til at udvikle et værktøj, der kan trække of fentligt
tilgængelige dokumenter fra mange forskellige kilder og
navngive dem automatisk.
»Vi sparer tid, minimerer fejl og kan bruge tiden på den
del af processerne, som man ikke kan digitalisere«, siger
Kristina Ledertoug Lissau, der er cand.mag. i historie
med sidefag i engelsk.
»Det er fedt, når man kan gøre ting smartere. Når jeg har
en manuel opgave, overvejer jeg altid, om den kan løses digitalt, så man ikke skal gøre det samme igen og igen«.
Den tilgang til opgaverne har ændret indholdet i jobbet. Kristina Ledertoug Lissau har fået et tæt samarbejde med it-afdelingen og er med til at udvikle værktøjer i
samarbejde med eksterne leverandører.
»Jeg har en forståelse for, hvordan man koder og programmerer, og det gør det nemmere for mig at snakke
med eksterne leverandører. Jeg fungerer som en slags
brobygger«, siger hun.

↑

Arbejdsgiverne ef terspørger Kristinas kompetencer
Kristina Ledertoug Lissau lever dermed op til regeringens og arbejdsgivernes ønsker om, at flere medarbejdere skal have digitale kompetencer.
I Dansk Erhvervs digitale politik fra september 2020
hedder det fx: »I dag står teknologien på spring for at
højne produktiviteten og kvaliteten i dansk erhvervsliv,
men den positive udvikling er truet af en massiv mangel
på medarbejdere med digitale færdigheder«.
Og det er ikke kun it-specialister, der ef terspørges.
Ifølge Dansk Erhverv er medarbejdere, der kan integrere
digital teknologi i udviklingen af nye produkter, koncepter og forretningsudvikling, en mangelvare.
En analyse fra Det Digitale Kompetencebarometer
viser, at såkaldte digitale integratorer udgjorde cirka 18
procent af virksomhedernes og myndighedernes samle-

Kristina Ledertoug Lissau er den eneste magister i sit team. Hun skiftede
branche efter en karrieresamtale i DM
og har ikke fortrudt det. »Jeg tog en ny
faglighed på mig og kom til en helt ny
kultur, nye traditioner og et nyt sprog.
Men det var det hele værd«.

de ef terspørgsel ef ter arbejdskraf t i 2019, mens ef terspørgslen ef ter digitale specialister udgjorde 6 procent.
Ef terspørgslen er vokset for begge grupper, men mest for
de digitale integratorer.

Excel var en åbenbaring
Kristina Ledertoug Lissau er drevet af en stor nysgerrighed. Allerede i folkeskolen kodede hun hjemmesider i
html og kiggede på kildekoder for at se, hvordan hjemmesiderne var bygget op.
»Det var en hemmelig verden, man ikke kunne se. Jeg
fandt ud af, at man kunne finde oplysninger i koderne,
som man ellers ikke fandt«, siger hun.
Senere fik hun som nyuddannet et administrativt fuldtidsjob. Her fik hun øje på Excel og fandt ud af, at programmet kunne bruges til at gøre opgaver meget nemmere.
»Jeg er en doven perfektionist. Jeg vil gerne have det
hele, og jeg vil gerne have, at det er rigtigt, men gider ikke
gøre det samme 100 gange. Så jeg leder altid ef ter genveje«, siger Kristina Ledertoug Lissau.
I dag kan hun bruge timer på at finde ud af, om der
findes et program, der kan løse en opgave, som juristerne
ef terspørger.
»Jeg kan bruge lang tid på at google, og jeg bruger også
LinkedIn rigtig meget. Jeg følger nogle forskellige tags
inden for legal tech og følger nogle af dem, der udvikler
den type programmer, vi har brug for. På den måde får jeg
rigtig megen viden«.
Digitalisering ændrer arbejdsopgaver grundlæggende
Christopher Gad er lektor ved Institut for Business IT på
IT-Universitetet i København, og for ham er det selvfølgeligt, at vi alle skal være digitale i en eller anden grad.
Spørgsmålet er bare hvordan, og hvad det betyder.
»Det digitale er ved at blive en del af, hvordan man er en
kompetent borger. Vi skal være digitale for at agere med
staten og of fentlige myndigheder, og folkeskolen eksperimenterer med undervisning i teknologiforståelse. Det
siger noget om, hvor bred denne samfundsdagsorden er«,
siger Christopher Gad.
Der findes ikke noget nemt svar på, hvad højtuddannede medarbejdere skal kunne for at agere på et arbejdsmarked, som har fokus på digitalisering. Hans bud er,
at der er behov for en række mere bløde, udviklingsmæssige og ledelsesmæssige kompetencer, men også at humanister og samfundsfaglige medarbejdere får større
indsigt i det tekniske.
»Når man digitaliserer noget, ændrer det grundlæggende ved, hvordan man løser en arbejdsopgave. Det er
aldrig bare en simpel forbedring. Så det er vigtigt, at man
kan deltage i at udvikle, hvordan man konkret gør ting på
arbejdspladsen«, siger han.
Det er Pernille Bjørn enig i. Hun er professor på
Datalogisk Institut på Københavns Universitet (DIKU)
og understreger, at et nyt it-system styrer, hvordan arbejdet skal udføres. Hun forklarer det med et eksempel:
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6 kompetencer, du skal mestre
i den digitale samtale
1. Forståelse for teknologiens opbygning

Forståelse for it-sikkerhed, kategorisering og workflow.
Evne til at reflektere over sammenhængen mellem egen
arbejdspraksis og brugen af teknologi.

»De kategorier, man putter
ind i et it-system, styrer og påvirker
vores arbejde«.
Pernille Bjørn, teknologiprofessor, Københavns Universitet

2. Forståelse for kategorier

Hvert eneste it-system er opbygget på sin egen måde. De
kategorier, man putter ind i systemet, styrer og påvirker
arbejdet. Det fordrer en forståelse af, hvad der er synligt
og ikke synligt i it-systemet.

3. Forståelse for arbejdsprocesser

For at kunne indgå i et godt samarbejde om at udvikle et
it-system skal du evne at forstå arbejdsprocesserne og
give forståelsen videre til udviklere.

4. Forståelse for computerens sprog

For at vide, hvad der skal bygges ind i et it-program, er du
nødt til at have en grundlæggende forståelse af, hvordan
en pc virker – at programmering er et sprog, hvor alt skal
forklares og gøres tydeligt.

5. Interesse for at skabe teknologi

Alle bør være med til at udvikle teknologi til egen
arbejdspraksis. Hvis kun ledelsen er med, ryger det kreative brugerblik.

6. Indsamling af relevant data

Det er helt grundlæggende vigtigt at vide, hvilke data det
giver mening at samle, når man taler om big data og data-tracking. Kun dem med faglig indsigt i området kan afgøre det.
Kilde: Pernille Bjørn, professor i teknologi på Københavns Universitet

»Når jeg skal udfylde en digital skabelon med en obligatorisk dropdownmenu, betyder det, at jeg skal vælge en af
kategorierne, og jeg kan ikke undgå at svare for at komme
til det næste felt i den digitale skabelon«, siger hun.
I nogle tilfælde har skabelonen ikke den valgmulighed, som brugeren er interesseret i, da kategorien ikke
indgår i dropdownmenuen.
»Det betyder, at brugeren kan være nødt til enten at
vælge en forkert kategori eller helt lade være med at
bruge it-systemet og finde sin egen måde at løse det eller
omgå det på og derved ikke opnår de fordele, it-systemet
skulle bidrage med«, siger Pernille Bjørn.

»De skal kunne give kvalificeret feedback og kunne
have meningsfulde samtaler om, hvorfor deres arbejdsplads skal have digitale løsninger, og hvad disse løsninger skal kunne opnå. De skal kunne bidrage med argumenter og indsigt«, siger Pernille Bjørn.
Kristina Ledertoug Lissau håber, at hun fremover vil
møde flere humanister i »den digitale branche«. Det er
der behov for.
»Det handler om måden, vi ser verden på. Når jeg
arbejder med projekter, tænker jeg 360 grader rundt
og overvejer alle elementer og mulige bump. Jeg stiller
spørgsmål til udviklerne, indtil jeg ved, hvad de skal bruge, og det samme gør jeg med juristerne. På den måde
forbinder jeg enderne«, siger hun.
Det viste sig at være rigtig positivt, at hun havde læst
noget andet end erhvervsjura og it, som resten af hendes
team har gjort.
»Jeg kommer med nogle andre betragtninger og går
anderledes til opgaven. Jeg tænker abstrakt på en måde,
som komplementerer mine kollegers betragtninger. Vi
ser forskellige dele af konteksten og de menneskelige
elementer, og på den måde er vi et stærkere team, fordi vi
har forskellige kompetencer«.
Det var DM’s karriererådgivning, der pegede Kristina
Ledertoug Lissau i retningen af et arbejde i den digitale
branche, som hun ellers ikke havde overvejet. Hun opfordrer derfor andre til at være nysgerrige på andre fag end
de klassiske.
»Nogle tænker: Jeg er humanist, så jeg behøver ikke
at tænke over og vide noget om teknologi. Men vores
spidskompetence er at sæt te os ind i nye ting og at tænke
abstrakt«, siger hun.
»Vi har så mange små sof twarevirksomheder, som
kan bruge os, og de kræver ikke, at man skal være en ørn
til at tale om kpi’er. De kræver bare, at man har en ide
om, hvad en forretningsplan er, og er villig til at sæt te
sig ind i et nyt område«.

Akademikere skal bidrage med argumenter og indsigt
Pernille Bjørn mener, at alle skal være med til at definere
den digitale fremtid, som er stærkt på vej.
»Ingen ved, hvor den digitale fremtid ender, og dataloger ved ikke alt om verden. Derfor har vi brug for input
fra andre fagligheder«, siger hun.
For akademikere handler det om at få kompetencer,
der gør dem i stand til at have gode drøf telser om it-systemer i samarbejde med dataloger og udviklere.
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Bliv medlem af Humanitechværket
Kristina Ledertoug Lissau har startet Humanitechværket i
DM. Et netværk for humanister, der arbejder med udvikling og implementering af digitale værktøjer.
Søg optagelse på dm.dk. Vælg Din karriere/Netværk.

Sådan har 7.817
kloge mennesker
styrket deres
karriere
De sidste 5 år har 7.817 kloge mennesker styrket deres
karriere med en faglig opdatering fra DMJX Kurser og
Videreuddannelse. Vores kurser giver viden, værktøjer og
knivskarpe vinkler til de næste mange år af dit arbejdsliv.
Nu er det din tur til at rykke dig til næste niveau i dit job.

Vores nye kursusudbud for foråret 2022
er ude nu.
Det er spækket med relevant efteruddannelse inden for
kommunikation, journalistik, ledelse, markedsføring,
grafik og sociale medier.
Gør som 7.817 andre – og gør noget godt for din karriere.

Make it
Se alle vores kurser på dmjx.dk/kurser-og-videreuddannelse
DM
DM A kkademi
a d em i kerbla
kerbladet
d et 7/2
7/ 211

20

Efteruddannelse

Af: Pernille Siegumfeldt / psi@dm.dk

Chefer: Det skal du vide, før
Skal du lade de akademiske megatrends diktere dit næste kursus eller
kun gå ef ter lyst? Vi spørger fire arbejdsgivere.

Den Globale Techvirksomhed

net i lit teraturvidenskab og ved, at
humanister gerne vil afsøge et felt
grundigt, før de træf fer beslutninger. I SAS lægger vi vægt på, at vores
medarbejdere ikke kun undersøger et
område, men også ved, hvornår der
skal træf fes en beslutning.

Q: Hvad er den bedste ef teruddannelsesinvestering, du har foretaget i en
medarbejder?
A: Det er uden tvivl et ledelseskursus
til et ungt talent, som jeg var mentor
for, og som løf tede vedkommende ind
i et mere ansvarsfuldt job.

Pernille Hertel

Q: Hvad skal dine medarbejdere for alt
i verden undgå, når de vælger ef teruddannelse?
A: De skal undgå mere af det samme.
Jeg forstår 100 pct., hvor sjovt det er
at grave sig endnu dybere ned i sit fag,
hvad enten det er psykologien eller
pædagogikken, men det må man gøre
i sin egen tid.
Jeg er stor tilhænger af løbende og
livslang læring. Der må ikke gå mange
år imellem, at man får fyldt på. Selv
bruger jeg flittigt masterclasses online.
Og så er der stor læring i at skifte job.

Q: Hvad er den værste ef teruddannelsesinvestering, du har foretaget?
A: Det er meget sjældent penge ud ad
vinduet at investere i sine medarbejdere. I SAS har vi ikke frit valg på alle
ef teruddannelseshylder. Det skal
være relevant for virksomheden. Men
timer i yoga eller et strikkekursus
kan også være ef fektivt mod stress
og derfor godt for arbejdspladsen.
Det eneste rigtige spild sker, når
uddannelsen bare understøt ter det,
som medarbejderen kan i forvejen.

som DIEH. Den etiske kompasnål og
det personlige engagement skal også
være stærkt.

ner og bæredygtighed, og hvordan vi
leder ef ter løsninger i partnerskaber
mellem kommuner, organisationer
og virksomheder. De bedste kurser er
dem, der understøtter dette og bringer
forskellige mindset og logikker sammen. Jeg er også fan af mentorforløb,
jobbytteordninger og praktikker, som
er mere hands on end kurser, der of te
mangler den praktiske dimension.

• Nordic Director for customer advisors i
den amerikanske softwarevirksomhed
SAS Institute
• Chef for 70 chefer på tværs af Norden

Q: Hvilke kompetencer kigger du især efter, når du skal ansæt te en akademiker?
A: Mange forlader universitetet med
en manglende forståelse for forretning og ledelse i den virkelige verden.
Vores kandidater skal vise, at de
hverken er bange for teknologi, jura
eller økonomi. Jeg er selv uddan-

Interesseorganisationen

Nanna Callisen Bang
Direktør hos medlemsorganisationen
Dansk Initiativ for Etisk Handel

Q: Hvilke kompetencer kigger du især efter, når du skal ansæt te en akademiker?
A: Stærke samarbejdsrelationer,
nysgerrighed og mod på at kaste
sig ud i opgaver, som vi endnu ikke
ved, hvordan vi skal løse. Det er også
vigtigt at være en holdspiller for at
passe ind i en mindre organisation

Q: Hvad skal dine medarbejdere for alt i
verden undgå, når de vælger ef teruddannelse?
A: At vælge ef teruddannelse, som
hverken er relevant for den nuværende funktion eller de drømme, de har
om deres næste job. Derudover er det
selvfølgelig vigtigt at have et åbent
sind. Ef teruddannelse kan være en
god måde at få inspiration fra andre
organisationer og mennesker på.
Q: Hvad er den bedste ef teruddannelsesinvestering, du har foretaget i en
medarbejder?
A: Hos os er det vigtigt, at nye kolleger
forstår det komplekse felt mellem
forandringer af adfærd, organisatio-
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Q: Hvad er den værste ef teruddannelsesinvestering, du har foretaget?
A: Det største spild sker, når der ikke
er et ophæng, dvs. en helt klar af tale
om, hvad ef teruddannelsen skal
bruges til. Om den skal føre til nye
opgaver eller nye ansvarsområder.
Ønsker om fx yoga eller mindfulness
er ikke noget, vi finansierer, selv om
det absolut er relevant, hvordan vi er i
verden som mennesker.
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du vælger ef teruddannelse
Startuppen

Jonathan Løw
Foredragsholder og serieiværksætter bag
en række startups såsom JumpStory, Listen
Louder og engodsag.dk

Q: Hvilke kompetencer kigger du især efter, når du skal ansæt te en akademiker?
A: Jeg kigger ef ter personligheder,
gode værdier og folk, der kan omsætte til praksis, hvad de har lært på universitetet. Som jeg fx selv gjorde, da
jeg gik fra lit teraturstudier til at blive
onlinechef for en boghandlerkæde. I
en lille startup er det helt afgørende,

Ministeriet

Morten Pedersen
Kontorchef i Miljøministeriets kontor for
vand og klimatilpasning

Q: Hvilke kompetencer kigger du især efter, når du skal ansæt te en akademiker?
A: Medarbejdere, som har en kombination af fagligheder, er i høj kurs
på en offentlig arbejdsplads som
Miljøministeriet. Derfor kan det være en
karrierefordel at bygge videre på sin kandidatuddannelse med mere instrumentelle fag som it eller kommunikation.

at viden kan bruges i en kommerciel
kontekst, for der skal kroner og øre i
kassen.
Q: Hvad skal dine medarbejdere for alt i
verden undgå, når de vælger ef teruddannelse?
A: Mine akademiske medarbejdere skal undgå at fortabe sig i store
komplekse begreber. Vi sidder ikke
i en luksushelikopter, men har helt
simple forretningsgange og ledelsesprocesser. Derfor vil et ønske om
fx et kursus i diversitet ikke være så
oplagt hos JumpStory. Et kursus skal
resultere i, at medarbejderen leverer
mere eller bedre.

vores medarbejdere fra Israel, som
har en akademisk baggrund, men ligesom så mange andre af os ikke lige
var en haj til Excel. Det gav vi ham et
kursus i, og det var en kanoninvestering for både ham og virksomheden.
Q: Hvad er den værste ef teruddannelsesinvestering, du har foretaget?
A: Vi har aldrig begået fejltagelser i
kæmpe målestok, fordi vi som sagt
ikke prioriterer ef teruddannelse højt
som en lille startup. Når vi investerer
i en medarbejder, har vi målt og vejet
hver en femøre, vi giver ud. Vi er hverken Danske Bank eller Arla, hos os er
det learning by doing.

Q: Hvad er den bedste ef teruddannelsesinvestering, du har foretaget i en
medarbejder?
A: Hvis jeg skal fremhæve en virkelig
god investering, må det være en af

Q: Hvad skal dine medarbejdere for alt i
verden undgå, når de vælger ef teruddannelse?
A: De skal undgå at hoppe på de masseuddannelser, som alle andre også
tager, for eksempel de uddannelser i
projektledelse, som folk er løbet ef ter
i årevis. De svinger utroligt meget i
kvalitet og har of te sat barren for lavt
eller for ufokuseret, fordi de vil ret te
sig mod alle. Desuden kan de fleste,
der har gennemført en videregående
uddannelse, faktisk godt finde ud af
projektledelse.
Q: Hvad er den bedste ef teruddannelsesinvestering, du har foretaget i en
medarbejder?
A: På min tidligere arbejdsplads i
Energistyrelsen sendte vi engang en
flok medarbejdere på kursus i nudging, altså hvordan man arbejder med
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forbrugeradfærd som et – dengang
– helt nyt værktøj for myndighederne.
Det løf tede området mærkbart.
Generelt er det min oplevelse, at det
giver bedst værdi at sende medarbejdere på længerevarende, strategiske
og mere dybe uddannelsesforløb. Det
kan både tage tid og være dyrt, men
det er of test en solid og langsigtet
investering.
Q: Hvad er den værste ef teruddannelsesinvestering, du har foretaget?
A: Det må være de mange korte ugekurser, der viser sig ikke at have ret
meget ef fekt, hverken for medarbejderen selv eller for arbejdspladsen.
Der er brugt mange penge på den
type af standardef teruddannelse,
som of te ligger som en fast del af et
medarbejderforløb, og som of te ikke
er blevet revideret i flere år.
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Kompetencemidler

Af: Thomas Bøttcher / tb@dm.dk

Kommunalt ansat te får flere
penge til ef teruddannelse
Som of fentligt ansat kan du fra næste år
søge op til 50.000 kr. til ef teruddannelse.
Struerboere er normalt lige så flit tige til at ef teruddanne sig som resten af Danmark, men for akademikere
i Struer Kommune kan et nybrud i OK21 måske være
anledning til at ret te op på flere års ef teruddannelsesmæssig tørke.
Ifølge overenskomstaf talen får akademikere i 2022
mulighed for at søge op til 50.000 kr. i tilskud til ef teruddannelse i en kommunal kompetencefond. Der er
afsat i alt 40 mio. kr. over tre år.
Alle 22.000 kommunalt ansat te akademikere har adgang til fonden. Det gælder også i alt 22 DM’ere i Struer.
En opgørelse, som kommunen har foretaget for DM
Akademikerbladet, viser, at kun 2 af de 22 har taget en
længere ef teruddannelse de seneste tre år. I det ene
tilfælde en ot tedages mentoruddannelse, i det andet en
diplomuddannelse påbegyndt før ansæt telsen i Struer.
»Jeg er lidt overrasket over, at det er så få. Det er ikke
noget, vi har diskuteret før, og jeg har aldrig hørt, at det
skulle være et problem at få lov. Men længere forløb kan
være svært i en lille kommune, hvor vi of te sidder én
person på opgaven«, siger AC-tillidsrepræsentant Lise
Lundsager.
At ef teruddannelse ikke er mere ef terspurgt blandt
magistrene, kan derfor hænge sammen med, at det kan
være svært for andre at overtage arbejdsopgaverne,
mens man er væk, vurderer hun. Kompetencefonden kan
under alle omstændigheder være med til at give ef teruddannelse et fornyet fokus.
»Ef teruddannelse er jo også et spørgsmål om kroner

Kompetencefonde
• Med OK21 kan regionalt og kommunalt ansatte akademikere søge midler til efteruddannelse i kompetencefonde. Statsansatte har haft muligheden siden 2018.
• Beløb: Maksimalt 25.000 kr. til efteruddannelse uden
ECTS-point, 30.000 kr. til diplomuddannelse og 50.000
kr. til masteruddannelse.
• 62 pct. af tilsagnene i statslige fonde er givet til diplom-,
master- og kandidatmoduler. »Undervisning, vejledning
og pædagogik«, »Ledelse« og »Strategi, organisation og
proces« er de mest populære emner.

Den statslige kompetencefond i tal
93,4 mio. kr. er blevet fordelt.
6.622 ansøgninger er behandlet.
79 % af ansøgningerne har fået tilsagn om støtte.

og øre, så vi skal have afdækket behovet og interessen
blandt medlemmerne og finde ud af, om fonden kan
være en hjælp. Det er helt sikkert noget, vi godt kan tage
med som et tema«, siger Lise Lundsager.

Tænkte, at det ikke var realistisk
Amanda Appel har siden 2018 været kommunikationsog udviklingskonsulent i Struer Kommune og kan godt
se perspektiver i kompetencefonden. Hun har været på
et par helt korte kurser, der var mere eller mindre obligatoriske, fx et i borgervejledning, der ikke var så relevant
for hende. Længere ef teruddannelse har hun endnu ikke
overvejet.
»Jeg vil meget gerne bygge oven på min uddannelse.
Men at få fx 30.000 kr. fra mit arbejde til et diplomkursus har jeg nok bare ikke tænkt var realistisk. Så den her
kompetencefond kan helt sikket være med til at gøre en
forskel«, forklarer hun.
Ifølge DM-formand Camilla Gregersen skal kompetencefonden være med til at give DM-medlemmerne de
bedst muligheder for at udvikle og vedligeholde deres
kompetencer.
»Det er arbejdsgivernes ansvar at sørge for, at de
ansat te udvikler og flyt ter sig, blandt andet gennem efteruddannelse, og det ansvar skal vi ikke rykke ved. Men
det er vigtigt, at der er en dialog mellem medarbejdere
og arbejdspladsen”, siger hun.
Camilla Gregersen peger samtidig på, at behovet for
ef teruddannelse er stort. Det viser erfaringerne med
den statslige kompetencefond.
»Sidst man kunne søge, var midlerne væk på under et
døgn, og det kan jeg forestille mig også vil ske på de kommunale og regionale arbejdspladser. Så der er også en
besked til arbejdsgiverne, nemlig at udviklingslysten er
stor. Jeg tror, at udvikling af ens evner i fremtiden bliver
et lige så selvfølgeligt krav som pension«.
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Er du ledig, kan
du få et gratis
uddannelsesforløb
hos DMJX
(ja, du læste rigtigt).
Hvis du er ledig formidler – fx journalist eller kommunikatør – og bor i Storkøbenhavn, kan du få et gratis
6-ugers uddannelsesforløb hos DMJX. Her kan du få
styrket din faglighed inden for strategisk kommunikation, sociale medier og projektstyring – efterspurgte
kompetencer i formidlingsbranchen.
Uddannelsesforløbene er gratis for dig, din A-kasse
og jobcenteret.

Gratis kurser for ledige formidlere:
Strategisk kommunikation i
praksis

Indhold på sociale medier

Du lærer at varetage strategisk kommuni-

af platforme og sikre den røde tråd i

Du lærer at styre medieprojekter fra

kationsplanlægning og -eksekvering.

indholdet.

start til slut.

Meld dig til på dmjx.dk

Du lærer at tænke content på tværs

Meld dig til på dmjx.dk

Projektledelse for
formidlere

Meld dig til på dmjx.dk

Picture it
Se alle vores kurser på dmjx.dk/kurser-og-videreuddannelse
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Employability

Af: Anna Dalsgaard / ada@dm.dk • Foto: Sarah Buthmann

Ville du få dit job,
hvis du søgte
det i dag?
Få styr på din markedsværdi. Det giver
friheden til at vælge en karrierevej, der
giver mening for dig.

→
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Kender du din markedsværdi, hvis du bliver
opsagt eller bare får lyst til at skif te job? Hvis ikke, er
det måske tid til at få afdækket dine kompetencer.
Det mener Jørgen Uhrbrand, der er partner i rådgivningsvirksomheden AS3 og har arbejdet med forandringsprocesser, outplacement og jobrådgivning i
mere end 20 år.
»En høj markedsværdi giver simpelthen høj handlefrihed«, siger Jørgen Uhrbrand.
Det handler om din employability, som er et udtryk
for, hvor interessant du er for din nuværende og kommende arbejdsgiver. Din selvbestemmelse over dit
eget arbejdsliv er proportional med din markedsværdi, pointerer han.
»Der er ikke noget galt i »bare« at passe sit job, men
man får ikke et guldur eller bliver skånet ved nedskæringer. Så få styr på din markedsværdi, mens tid er«.

↑

Overvej din jobsituation hvert år
Jørgen Uhrbrands erfaring er, at jo længere tid man
er i det samme job, des mindre bevidst er man om sin
markedsværdi.
»Men man skylder sig selv at sæt te sig med en kop
kaf fe en gang om året og gøre sig nogle overvejelser:
Har jeg det rigtige job, og hvilke kompetencer har jeg
udviklet og fyldt på det seneste år?«
Det var netop, hvad Annet te Højen Sørensen
gjorde, da hun for seks år siden valgte at forlade et
forskerjob og blive underviser og rådgiver i en privat
virksomhed med en mellemstation som gymnasielærer.
På det tidspunkt forskede og underviste hun i
klassisk arkæologi på Aarhus Universitet og var lige
kommet hjem fra en udgravning i Jordan.
»Min postdocansæt telse var lige udløbet, så hvad
skulle jeg nu? Skulle jeg søge penge til en ny forskerstilling, vel vidende at det ikke var inden for arkæologi, de fleste stillinger var, eller skulle jeg noget
andet?« funderede hun.
Det var sommer og solskin, så Annette Højen
Sørensen satte sig på sin terrasse med en kop kaf fe og
sit cv.
»Jeg tænkte, at det kunne være fedt at prøve noget
andet og mere stabilt end et forskerjob, og jeg kiggede
på min fødselsat test og blev enig med mig selv om, at

Som forsker har Annette Højen
Sørensen været vant til at søge sit
eget job, når hun skulle søge penge
til en ph.d. eller et forskningsprojekt. Men som privatansat konsulent
er det endnu tydeligere for hende, at
hun skal være sit job værd.

»Jeg er altid på udkig efter
at blive klogere.
Det ligger mig meget nært«.
Annet te Højen Sørensen, konsulent i MetierWestergaard

hvis jeg skulle prøve noget helt andet, var det ved at
være tid«, siger hun.
Hun kom frem til, at hun var god til at undervise og
god til at styre projekter og var glad for begge dele. Et
jobskif te var oplagt.

Du skal ud i den gule zone
Man gør sig selv en tjeneste, hvis man jævnligt tager
et kritisk kig på sit cv for at tjekke, om det har den
rigtige markedsværdi i forhold til at få nyt job. Det
mener Lilian Mogensen, der er professionelt bestyrelsesmedlem.
»Det er vigtigt at udbygge sit cv både i dybden og i
bredden. Det kan man gøre både ved at skif te job og
ved at udvikle sig internt. Man kan fx sige ja til nye
opgaver, få erfaringer via projekter og uddanne sig
inden for andre fag«, siger hun.
Lilian Mogensen har arbejdet med både teknologi,
HR og ledelse og er i dag medlem af syv bestyrelser
– blandt andet som bestyrelsesformand i kursusvirksomheden Mannaz og bestyrelsesmedlem i CBS.
Hun er en stor fortaler for at skabe sig en bred
faglighed, der kan bruges i mange sammenhænge.
Selv er hun uddannet cand.mag. i tysk med sidefag
i humanistisk datalogi og startede sin karriere som
it-udvikler. Senere tog hun endnu et sidefag i psykologi.
»Man skal være nysgerrig på bredden. Mit fundament er tysk, og der lærte jeg en metode, som jeg også
har kunnet bruge på andre områder. Da jeg senere
arbejdede med HR og ledelse, havde jeg behov for at
vide noget om folks adfærd og måder at reagere på,
og så koblede jeg psykologi på«.
Jørgen Uhrbrand mener heller ikke, det er vejen frem
at fokusere for entydigt på, at man er ekspert, og at faget er et kald. Og selv om han mener, at arbejdsgiverne
har et ansvar for at udvikle medarbejderne, har man
selv ansvaret for sin egen markedsværdi, mener han.
»Det er relevant at stille krav til opgradering, men
man skal også spørge sig selv, om man har en digital
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nysgerrighed, og om man er den, der byder sig til ved nye
opgaver, eller om man hele tiden befinder sig i den grønne tryghedszone«, siger han.
»Sig ja til de spændende opgaver, selv om du kommer
ud i den gule zone. Du udvikler både din personlighed
og dine kompetencer ved at få nye opgaver, du umiddelbart ikke ved, hvordan du skal løse«, siger Jørgen
Uhrbrand.
»De fleste er på arbejdspladser, hvor der sker forandringer, og de har let ved at tilegne sig nyt stof. Så det
handler om at se muligheder i stedet for begrænsninger,
når man får tilbudt nye opgaver«.

Fra gymnasievikariat til projektledelse
Annet te Højen Sørensen sprang ud i det og søgte et
vikariat som gymnasielærer i oldtidskundskab og historie på Haderslev Katedralskole. Rektor ringede dagen
ef ter, og selv om hun også skulle undervise i latin, som
hun egentlig ikke havde det store kendskab til, da hun
som arkæolog havde haf t fokus på græsk, sagde hun ja
til at begynde i jobbet ugen ef ter.

»Sig ja til nye opgaver, du ikke
lige ved, hvordan du skal løse.
Du udvikler både din personlighed
og dine kompetencer«.
Jørgen Uhrbrand, partner i AS3

»Det var første trin væk fra forskningen, og det gik jo
ufat teligt godt med at flyt te mig. Jeg blev vildt glad for,
at rektor valgte at satse på mig«, siger hun.
Hun nåede endnu et vikariat på det nu nedlagte
Aarhus Private Gymnasium, og mens hun underviste,
begyndte hun at tænke over at flyt te sig igen. For hun
ville aldrig kunne få en fastansæt telse på et gymnasium
uden pædagogikum.
Derfor sat te Annet te Højen Sørensen sig ned igen
med sit cv og gennemgik alle kompetencer.
»Projektledelse skilte sig meget ud, så jeg beslut tede
mig for at ef teruddanne mig i det for at blive endnu skarpere«, fortæller hun.
Det blev til et PRINCE2-kursus, så hun blev certificeret i projektledelse og ef terfølgende et PRINCE2 Agile.
»Det var megaspændende, og allerede under det første
kursus tænkte jeg, at det kunne jeg også undervise i«.
Hun beslut tede sig for at blive selvstændig inden for
projektledelse, men inden hun nåede at komme i gang, så
hun et opslag på LinkedIn fra MetierWestergaard, den
virksomhed, hun havde været på projektlederkursus hos.
»De stod og manglede en til at undervise og rådgive inden for projektledelse i Jylland, og jeg skrev på LinkedIn,
at det kunne jeg sagtens, og blev kaldt til samtale og fik
det«, siger Annet te Højen Sørensen.
»Det handlede nok om, at jeg havde opkvalificeret
mine kompetencer og var lidt modig og lidt fræk. Og selv
om læringskurven har været enorm, så havde jeg jo meget undervisning og projektledelse i forvejen«.

Altid ude ef ter at blive klogere
Som forsker har Annet te Højen Sørensen været vant
til at søge sit eget job, når hun skulle søge penge til en
ph.d. eller et forskningsprojekt. Men som privatansat
konsulent er det endnu tydeligere, at hun skal være sit
job værd.
»Jeg skal naturligvis hele tiden lave noget, der skaber
værdi for virksomheden, ellers er det jo ikke rentabelt«,
siger hun.
Samtidig har hun også haf t tid og overskud til at udvide sine kompetencer. Hun har været på kursus i facilitering, er blevet change management-træner og har fået
endnu et ben at stå på i virksomheden.
»Jeg er begyndt at arbejde med at bygge en stor del af
vores kurser som e-læring. Det er endnu en opkvalificering og sindssygt spændende. Jeg kan sæt te mig ned og
nørde med, hvordan jeg knuser opgaven, så det linker
meget til min forskningshjerne«, siger hun.
Annet te Højen Sørensen udvikler sig, fordi hun er
bevidst om, at hun skal være employable. Men det er ikke
kun derfor:
»Det er også, fordi det ligger mig så nært hele tiden at
dygtiggøre mig. Man sæt ter sig jo ikke ned og skriver en
ph.d., hvis man ikke har en stor nysgerrighed og lyst til
at lære mere. Jeg er altid på udkig ef ter at blive klogere«,
siger hun.
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Få et fagligt netværk, der
er skabt til dig

Vil du lære at lave sjove og
bæredygtige fællesskaber?

Vil du netværke med ligesindede om at sætte fart
på den grønne omstilling eller vil du udvikle din
faglighed i et karrierenetværk?

DM Netværksdanner er en gratis uddannelse i at starte
og drive netværk. Det koster kun en idé til et nyt netværk
at være med. Og du må gerne tage en makker med!
Næste forløb afholdes 27.-28. november i Horsens.

Med DM’s hjælp kan du samle dig et netværk, hvor
alle investerer tid i hinandens udvikling.
Kontakt os og få sparring på din netværksidé
på netvaerk@dm.dk

Vil du være en del af et
eksisterende netværk?
På dm.dk/netværk finder du alle eksisterende
netværk, og her kan du melde dig ind i et netværk,
som passer til netop dig.

Som noget nyt kan du deltage på inspirations
arrangementer omkring det at netværke. Du kan
deltage hvis du allerede er med i et netværk eller
overvejer at starte et netværk.
Sådan skaber du engagerede og effektive
netværksmøder med netværksekspert Line Holst
Jensen, AZENA.
Det afholdes i København den 10. november 2021.
Sådan fordeler I opgaver og ansvar i et netværk — og
skaber handlekraft.
Det afholdes online den 13. januar 2022
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Efteruddannelse

Af: Laura Skelgaard Paulsen / lsp@dm.dk

Løstansat og selvstændig:

Jeg savner mulighed for
ef teruddannelse
I Christian Eimings karriere har ef teruddannelse været en by i Rusland.
Folk i atypiske ansættelser har dårlige muligheder for ef teruddannelse og
skal prioriteres i langt højere grad, mener formand.
Hele arbejdsstyrken skal have lige
muligheder for ef teruddannelse, og
systemet for voksenuddannelse (VEU)
skal udlignes, så flere kan få ef teruddannelse. Det er nogle af
Kompetencerådets nye anbefalinger til
en ny national strategi for livslang
læring i hele arbejdsstyrken.
Og det er savnet hos de løstansat te,
selvstændige og freelancere, der oplever dårlige muligheder for ef teruddannelse. Det siger Christian Eiming, der
er selvstændig og ekstern konsulent på
Syddansk Universitet.
Som cand.mag. i kunsthistorie og
dramaturgi har hans karriere været
fyldt med løse ansæt telser, hvor ef teruddannelse ikke har været en del af ansæt telsen. Og han har oplevet at blive
valgt fra til et job, fordi han manglede
et kursus i projektledelse.
»Jeg blev superærgerlig. Jeg ville
jo meget gerne have den kompetence,
som kurset kunne give mig, men jeg
havde ikke råd til at betale den selv«,
siger 54-årige Christian Eiming.
Som selvstændig oplever han, at
kunderne ef terspørger et fyldt cv, også
i forhold til uddannelse. »Hvis jeg havde fået mere ef teruddannelse, havde
jeg haf t flere salgsargumenter. Lige
nu læner jeg mig op ad min oprindelige
uddannelse og min erfaring«, fortæller han.

Burde prioriteres
Hvis du vil ef teruddannes som selvstændig, freelancer eller løstansat, skal
du selv punge ud af både tid og penge.
Og det kan gøre det til en udfordring at
opkvalificere sine kompetencer.

»Det er sjældent, at ef teruddannelse
er skrevet ind i en arbejdsaf tale eller
kontrakt. Sådan er det, fordi ef teruddannelse of te handler om at vedligeholde den viden, der allerede er i virksomheden, og om at fastholde de gode
medarbejdere, der er fastansat«, siger
Helle Idland, formand for DM’s landsklub for selvstændige og freelancere.
Det kan have store konsekvenser for
ens karriere, hvis ikke man er fulgt med
arbejdsmarkedets udvikling. Derfor
håber Helle Idland på, at ef teruddannelse prioriteres i højere grad fra politisk side, da mulighederne lige nu er
dårlige for folk i atypiske ansæt telser.
»Man kan argumentere for, at den opdatering af viden, som ef teruddannelse giver en, er endnu vigtigere for dem,
som hele tiden skal ud og sælge sig selv.
De er i højere grad nødt til at være opdaterede, for ellers får de ikke det næste
job eller den næste opgave«, siger hun.

Savner bred løsning
Man kan søge tilskud til ef teruddannelse gennem VEU-systemet, hvis
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ikke man får løn under sit kursus, men
det er ikke altid ligetil at søge midlerne.
»Der er systemer til ef teruddannelse
på plads, men VEU-systemet er ret tet
mod grupper med kortere uddannelse. Men akademikere har også brug
for opdatering af kompetencer«, siger
Helle Idland.
Christian Eiming har brugt flere af
DM’s gratis tilbud såsom workshops
og netværk til at vedligeholde sine
kompetencer.
»Jeg løber panden mod muren, allerede når jeg skal til at søge tilskud, da det
er min fornemmelse, at det vil tage meget lang tid. Jeg er selvstændig, så jeg
bruger min tid på at sælge mig selv eller
lave mit produkt, så det handler om at
prioritere min tid rigtigt«, siger han.
Helle Idland peger på en løsning,
der skal være af generel karakter, da
fx DM’s medlemmer er spredt ud over
mange forskellige brancher: »Man kunne tænke sig en bred kompetencefond,
hvor alle havde adgang til at søge og
ikke kun i kraf t af en ansæt telse«.

Få hjælp til
efteruddannelse
DM tilbyder individuel og professionel sparring om karriere
og kompetenceudvikling. Ring til
Karrieretelefonen på tlf. 38 15 66 00,
eller tjek nogle af DM’s mange gratis kurser på dm.dk/kalender.

Efteruddannelse

Af: Martin Ejlertsen / me@dm.dk
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Ny rapport:

Der mangler en national
handleplan for ef teruddannelse
Der er brug for politisk handling, når det gælder
ef teruddannelse af arbejdsstyrken, fastslår
Kompetencerådet.

Kompetencerådets
7 anbefalinger
1. Ny national strategi for livslang læring

Den politiske debat om at udvikle arbejdsstyrkens
livslange læringsmuligheder fylder meget lidt. Det på
trods af at netop gode muligheder for kompetenceudvikling gennem hele arbejdslivet skaber store muligheder for både at styrke produktiviteten, løse komplekse problemer i samfundet og skabe et bedre
arbejdsliv.
Sådan lyder det i en ny rapport fra Kompetencerådet,
som ef ter to års arbejde netop har fremlagt syv anbefalinger til regeringen, der skal være med til at sikre en
bedre og mere strategisk indsats for videreuddannelse
af hele arbejdsstyrken.
Ud over en decideret national handleplan handler anbefalingerne om at sikre adgang til ef teruddannelse for
alle i arbejdsstyrken – også dem med de længste uddannelser, som ellers of te bliver overset.
Det påpeger Lars Qvistgaard, der er formand for
Akademikerne, som sidder med i Kompetencerådet sammen med 18 andre arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, universiteterne og erhvervsakademierne.
»Jeg undrer mig over, at der ikke er mere politisk opmærksomhed på at sikre ef teruddannelse til dem med
længere uddannelser. Det har der ikke været i hverken
den forrige eller nuværende regering. Det er enormt
vigtigt, at vi kan udvikle vores kompetencer gennem hele
livet, uanset hvilken type uddannelse man har«, siger
Lars Qvistgaard.

Livslang læring er bolværket i globaliseringen
De seneste 10 år er der sket en eksplosiv vækst i andelen
af danskere med en videregående uddannelse. Sidste
år havde 42 procent af danskerne mellem 25 og 69 år en
videregående uddannelse mod 30 procent i 2009, viser
tal fra Danmarks Statistik.
Men selv om danskere med en videregående uddannelse udgør en større og større del af arbejdsstyrken,
så overses de ifølge Akademikernes formand of te helt i
spørgsmålet om kompetenceudvikling.
»Vi har stor opmærksomhed på, at der er puljer til omstilling og ef ter- og videreuddannelse. De eksisterende
fonde og puljer er ikke åbne for dem med lange uddannelser, og det er et problem«, siger Lars Qvistgaard, der

2. Partnerskaber på sektorniveau
3. Alle i arbejdsstyrken skal have samme adgang til offentlig støtte
4. Stærkere økonomiske incitamenter for brugerne
5. Lettere adgang til videre- og efteruddannelse
6. Bedre udnyttelse af realkompetencer
7. Et styrket udbud for videregående voksen- og efteruddannelse via fx micro-credentials.

forventer nye trepartsforhandlinger om ef teruddannelse på arbejdsmarkedet.
I rapporten fra Kompetencerådet lyder det, at den politiske debat om mulighederne for at skabe bedre ef ter- og
videreuddannelse fylder »meget lidt«, selvom der er et
»åbenlyst behov for en langt stærkere prioritering for
alle i arbejdsstyrken«.
»Det er helt afgørende, at ef ter- og videreuddannelsessystemet bliver bedre gearet til at imødekomme hele
arbejdsstyrkens behov for kompetenceudvikling – lige
fra ufaglærte til medarbejdere med lange videregående
uddannelser«, siger Nadeem Farooq, adm. direktør i
Finanssektorens Arbejdsgiverforening.
En anden udfordring er, at der på området for betalings- og masteruddannelser for personer med videregående uddannelser er en del ef teruddannelser, der har
fokus på ledelse, men til gengæld meget få på de specialiserede områder.
»Det er meget svært at finde specialiseret ef teruddannelse, som kan ligge i forlængelse af universiteternes
og professionshøjskolernes uddannelser. Vi har jo ikke
rigtig nogle kortere kompetenceforløb på universiteterne, og derfor er der også mange, som ikke får en specialiseret ef teruddannelse«, siger Lars Qvistgaard.
»Skal ef ter- og videreuddannelse virkelig have en
betydning, så har vi et behov for politisk prioritering,
finansiering og en strategi, der fortæller, hvilken vej vi
skal gå for at sikre, at arbejdsstyrken sikres de bedst mulige kompetencer også i fremtiden«, tilføjer han.
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Karriereskift

Af: Laura Skelgaard Paulsen / lsp@dm.dk • Foto: Sofus Graae

Fra akademiker
til købmand
DM A k a d em i kerbla d et 7/ 2 1

31

Rikke Pape Thomsen har vendt det
akademiske arbejdsmarked ryggen.
Hun har åbnet en købmandsbutik,
og her bestemmer hun egenrådigt.
For nu.

Basal – byens landhandel
Du kan besøge Basal på Ægirsgade 19
på Nørrebro i København. Følg på
@basal_byenslandhandel på Instagram
eller på #frabondetilbybo.

Klokken syv en onsdag morgen vil
du kunne se Rikke Pape Thomsen
cykle i racerfart mod købmandsbutikken Basal på Ydre Nørrebro i
København.
Her skynder hun sig at tænde ovnen
og spæner så hjemad igen nogle numre
længere oppe ad gaden. »Så når jeg at
være lidt hyggelig med mine børn«,
siger hun.
Når det sidste barn er ude af huset,
cykler hun tilbage og sæt ter surdejsbollerne i den nu varme ovn. Borde slæbes ud på gaden. Markisen rulles ud.
Musikken tændes. Klokken ot te står
de første kunder klar til morgenkaf fen.
Morgenrutinen er ny for Rikke Pape
Thomsen, der i en alder af 47 år har gjort
et karriereskif t af tektoniske dimensioner: fra akademiker til købmand.
»Der var en dag under coronanedlukningen, hvor jeg tænkte: Nu er det nu!
Jeg havde siddet og surfet så meget på
Instagram og flippet ud over lækre varer,
og nu var det altså bare nu«, siger hun, der
nu har haft åbent i lidt over tre måneder.

Jagten på det meningsfulde arbejdsliv
Det er en blanding af cheflede, selvrealisering og en mangel på formål i
arbejdslivet, der har ledt hende til at
blive købmand.

»Jeg har haf t svært ved at bruge min
akademiske uddannelse til noget, jeg
egentlig syntes var rigtig meningsfuldt«, siger Rikke Pape Thomsen.
Før åbningen af Basal havde Rikke
Pape Thomsen været vidt omkring i
sit arbejdsliv. Forskningsformidling,
kommunikation, projektledelse og undervisning.
»Der bliver skrevet meget Times
New Roman ned på hvidt papir, som
ingen læser. Og når folk skal beslut te
noget, tager det 100 år, før det er implementeret«, siger hun om sit tidligere
arbejdsliv, der ikke passede til hendes
lune, da hun med egne ord er noget
utålmodig og helst vil følge egne ideer,
»fordi de bare er bedst«, som hun siger
med et smil på læben.
I dag er Rikke Pape Thomsen sin
egen chef, og det har aldrig været lettere at træf fe beslutninger. Nu er det
ikke en tung organisation, der sæt ter
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Engang var Rikke Pape Thomsens drøm at blive
æbleplantageejer på en lille ø, men livet kom i
vejen. Så er købmand mere realistisk. »Jeg bor
på Nørrebro og har produceret fire børn, der
absolut ikke skal ud af byen. Mit projekt er et
forsøg på at skabe en landsbyfølelse i byen«.

dagsordenen, det er kunderne og hende selv.
»Det kunne aldrig have været en
butik med noget andet end fødevarer.
Det, synes jeg, er meningsfuldt. Det
lyder lidt frelst, men verden er fuld af
ting, tøj, biler og dimser til vores hjem,
som vi kan undvære. Men fødevarer,
dem kan vi ikke undvære«.
Basal sælger kun basisvarer, deraf
navnet. Du kan få æg, mel, alskens
mælk og kål. Det hele hyperlokalt.

→
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»Hele mit arbejdsliv har
handlet om fødevarer …
Jeg ved bare ikke, hvad et
kål skal koste «.
Rikke Pape Thomsen

Varerne er dyrket eller produceret inden for en radius på 150 km.
»Det er mit krymmel at hente varerne
selv og besøge bønderne. Forstået på
den måde, at det er det, der er virkelig
interessant; at se varernes oprindelse og forstå produktionen«, forklarer
Rikke Pape Thomsen.

Ikke bare en hobby
Selvom købmandsbutikken har været
flugten fra papirnusseri og nu en kamp
for en stærkere nærmiljø, så trækker
Basal på flere af Rikke Pape Thomsens
akademiske kundskaber.
»Jeg kan klart bruge min viden om
marketing og historiefortælling fra mit
tidligere arbejdsliv. Der skal være en
skarp vinkel i det, jeg laver, og det skal
blive ved med at være skarpt«.
Før formidlede hun bøndernes historier og produkternes rejse på skrif t via
formidling om fødevare- og jordbrugsvidenskab. Nu sker det gennem snakken med kunderne.
»Jeg elsker at fortælle om entre-

prenante Thilde og Pär, der står bag
Pastafabriken, der producerer vildt
velsmagende skånsk pasta«, siger hun
og peger på poserne på købmandsreolen, »eller fortælle om Jakob, der
driver et socialøkonomisk jordbrug på
Falster, der har udsat te mennesker
ansat til at put te melet i pose. Hold
op, hvor er det fint«, siger Rikke Pape
Thomsen og peger så på en helt ny udfordring.
»Hele mit arbejdsliv har handlet om
jordbruget og fødevarer, jeg har fuldstændig styr på den del af gamet. Jeg
ved bare ikke, hvad et kålhoved skal
koste«.

Købmand for evigt?
Det har overrasket Rikke Pape
Thomsen, hvor hårdt det har været at
starte en købmandsbutik.
»Det niver mig mere, end jeg troede,
det ville, at arbejde så meget og ikke få
løn for det. Det har jeg jo aldrig prøvet
før. Jeg er vant til, at når man arbejder,
så får man også penge på sin konto. Det
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er en lillebit te smule demotiverende«,
siger hun.
Lige nu er Rikke Pape Thomsen den
eneste medarbejder i butikken. Hun er
Basal. Og selvom hun altid har været
en arbejdsnarkoman, så er det hård
kost for kroppen.
»Min hjerne er hele tiden på overarbejde, der prøver at regne den ud:
Hvordan kan det her lykkes? Hvor kan
jeg optimere? Hvad fanden skal det
næste skridt være?«
Hun har af talt med sig selv, at hun
skal lade være med at evaluere butikken hver dag. 1. januar må hun gerne
se sig selv i øjnene og tage den derfra,
men Basal skal have tid til at blive en
sund forretning.
»Det har aldrig været planen, at det
skulle være forever. Men det kommer
til at vare længere, end sjovt er, for jeg
er nødt til at bevise over for mig selv, at
jeg kan skabe en forretning, der kører
rundt. Jeg kan ikke lukke om et år uden
at have tjent en klink, for så er det jo et
hobbyprojekt«.

Valg i DM

Af: Troels Kølln / tko@dm.dk • Illustration: Sidsel Sørensen
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Du bestemmer DM’s fremtid
Det er blevet tid til at stemme til DM’s tre demokratiske
valg. Vi guider dig igennem processen, så du kan sætte
krydset med sikker hånd.
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Valg i DM

Af: William Leerbeck Meyer / akademikerbladet@dm.dk

Maya tager stilling:

Skal jeg stemme
til valget?
Er det vigtigt at stemme til valget i DM? Gør det
overhovedet en forskel? Vi har fået et nyt medlem, der intet
kendte til valget på forhånd, til at tage stilling.

Plus og minus
– ifølge Maya Lyngs

+ Valget giver mulighed for at præge
den politiske dagsorden i DM

+ Valget giver mulighed for at få re»Jeg ved absolut nada om det«,
udbryder Maya Lyngs, da DM
Akademikerbladet spørger, om hun
har lyst til at medvirke i en artikel om
valget i DM. Hun er nyuddannet
DM-medlem og førstegangsvælger ved
et valg i foreningen.
Vi forsikrer hende om, at det kun gør
hende til den perfekte case. Det er der
nemlig rigtig mange medlemmer i DM,
som heller ikke gør. Stemmeprocenten
ved sidste valg i 2018 lå på bare 6. Det
ærgrede DM’s ledelse, som siden har
arbejdet på at styrke medlemsdemokratiet, bl.a. ved at ændre stemmereglerne, så medlemmerne kan stemme
på alle opstillede kandidater, ikke bare
dem fra deres egen sektor.
Men hvorfor er det overhovedet
vigtigt for et medlem som Maya Lyngs

Det er der sket siden
sidste valg
Der er sket meget i DM siden sidste
valg i 2018. Et udpluk:
• Navneskift fra Dansk
Magisterforening til DM
• Nye stemmeregler betyder, at du nu
kan stemme på lige den kandidat,
du vil, i hovedbestyrelsen. Før var du
bundet til en bestemt sektor
• Ny struktur i DM sætter større fokus
på medlemsnetværk og demokratisk
indflydelse
• Sekretariaterne i DM, JA og DSL
lægges sammen

at stemme til valget i DM, og hvad
kan hun ændre ved at gøre det? Vi bad
Maya Lyngs om at se kandidaterne og
deres valgprogrammer igennem for at
vurdere mulighederne.

Få din dagsorden på dagsordenen
For Maya Lyngs er der overordnet to
ting, som hendes fagforening skal
kunne. Den skal yde god og relevant
rådgivning, og den skal tale hendes
sag som nyuddannet akademiker.
Hun er stadig uafklaret med, om
DM i høj nok grad lever op til forventningerne. Hun har som mange andre
nyuddannede akademikere haf t et
karriereforløb karakteriseret af midlertidige og atypiske ansæt telser, og
for tiden kombinerer hun to forskellige
deltidsansæt telser.
»Jeg oplever ikke altid, at DM er helt
gearet til en som mig, der ikke har en
fast fuldtidsstilling«, fortæller Maya
Lyngs. Hun er til gengæld positivt
overrasket over indstillingen hos de
kandidater og lister, der stiller op til
valget.
»Jeg kan se, at mange af dem netop
tager prekariatet seriøst«, siger Maya
Lyngs. Hun ser dermed valget som en
mulighed for i højere grad at få sine
interesser på DM’s dagsorden.
Repræsentative repræsentanter
Det er også vigtigt for Maya Lyngs,
at hun kan spejle sig i nogle af de
repræsentanter, der er valgt til at lede
fagforeningen. Og igen er hun positivt
overrasket.
»Jeg fandt faktisk en kandidat, hvor
jeg, når jeg læser hendes beskrivelse,
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præsentanter valgt ind, der forstår
hendes situation og udfordringer på
arbejdsmarkedet

÷ Valget kan godt virke lidt internt
klapper i hænderne og tænker: Det er
mig! Det er vigtigt, fordi hun taler ind
i nogle af de problemer, som jeg kan
genkende fra mit arbejdsliv, og fordi
jeg føler mig forstået«.
Hvis Maya Lyngs skulle stemme
i dag ud fra de oplysninger, hun kan
læse på DM’s valgside, ville krydset
derfor blive sat på denne kandidat.
Selv om Maya Lyngs er positivt overrasket over kandidaterne og listerne,
der stiller op, forstår hun også godt,
hvorfor stemmeprocenten tidligere har
været lav.
»Hvis I ikke havde bedt mig om at
læse op på valget, så havde jeg nok
aldrig vidst, hvad det handlede om.
Og på nogle punkter virker det også ret
internt – som noget, der kun er for en
lukket kreds«, forklarer hun.
»For eksempel er der flere af kandidaterne, der slet ikke har skrevet noget
om sig selv. Hvordan skal jeg kunne
tage stilling til dem, hvis jeg ikke i forvejen er politisk aktiv i DM?«
Alt i alt regner Maya Lyngs med, at
hun nu bliver et af de medlemmer, der
stemmer til valget, men hun føler sig
ikke 100 procent sikker. »Jeg er fortsat
på vippen. For det er rart at vide, at der
er folk, som taler min sag, men jeg er
ikke sikker på, hvilken indflydelse min
stemme konkret vil have«.

Valg i DM
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Din stemme i DM’s demokrati

Sådan fungerer valget
Alle medlemmer af DM har én stemme til hver af årets tre valg

1

2

3

Valget til formand

Valget til hovedbestyrelsen

Valget til sektorerne

Formanden vælges ved direkte valg
og tegner DM’s ansigt udadtil, for
eksempel ved at deltage i politiske
forhandlinger og udtale sig i
medierne.

Hovedbestyrelsen forvalter den
daglige politiske ledelse af DM –
fx ved at godkende budget og
lægge et årligt arbejdsprogram.

Sektorerne arbejder for
medlemmernes løn-, arbejdsog levevilkår på bestemte
områder, fx den private sektor

Camilla
Gregersen
er DM's nuværende
formand. Hun stiller op
uden modkandidat og er
derfor garanteret. at blive
valgt til formand for 3. gang

Kandidaterne stiller op i
valglister (”partier”). Der er i år

Der skal vælges nye
bestyrelser for DM's

11 lister med
68 kandidater

i

9 sektorer

Universitet

Studerende

Professionshøjskoler

Offentlig

Selvstændig

Privat

Kultur

Leder

Civilsamfund

Stemmesedlen
bliver sendt via mail.
Valget finder sted mellem
25. oktober - 18. november.
19. november: Optælling af
stemmer. Resultatet offentliggøres hurtigst muligt på dm.dk
1. januar 2022 – 31. december
2024: Valgperioden for de
valgte politikere

Til hovedbestyrelsen
skal der vælges

15 medlemmer
Du kan stemme på alle lister –
undtagen studerende, der kun kan
stemme på andre studerende
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Hver sektor har

ml. 5 og 16

bestyrelsesmedlemmer
I år kan du for første gang selv
vælge, hvilken sektorbestyrelse du
stemmer til - også selv om du er
tilknyttet en anden sektor
Der er desuden valg til sektionen
for pensionister.
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Her er
kandidaterne
68 kandidater kæmper om 15 pladser i DM’s
hovedbestyrelse. Vi har interviewet alle listerne, så du
kan vurdere, hvem der fortjener din stemme.

»Vi skal sikre
de løstansatte
undervisere«
DM Universitet

Kandidater (prioriteret rækkefølge)
Thomas Vils Pedersen

Janne Gleerup

Olav Wedege Bertelsen
(listefører)
Brian Arly Jacobsen

Alexandra E. Møller Holsting

Frederik Hertel

Karen Gram-Skjoldager

Kristian Lassen

Kristine Niss

Federico Jensen

Hvad er jeres vigtigste mærkesager?
For det første en styrkelse af Danmark
som videnssamfund. Stærke uddannelser og fri forskning på højt niveau

forudsæt ter øgede basisbevillinger,
bedre finansieringsformer, og at beslutninger i langt højere grad forankres i fagmiljøerne.
For det andet den gode forskerkarriere, altså gode forskerkarriereforløb
uanset køn og bedre karrierevejledning ret tet både inden for og uden for
akademia. Det te forudsæt ter et opgør
med den rå udnyt telse af folk uden fast
ansæt telse på og uden for universiteterne.
For det tredje akademikernes arbejdsliv. Styrkelse af arbejdslivskvaliteten på det akademiske arbejdsmarked gennem bedre vilkår, ligestilling,
medindflydelse og bredere forståelse i
samfundet for akademiske kompetencers betydning.
Hvad adskiller jer fra de andre lister?
Vi er en sektorliste med udgangspunkt
i universiteterne. Medlemmerne i
vores sektor uddanner fremtidens
DM’ere og bidrager til videnssamfundet gennem forskning. Vi har derfor en
særlig forpligtelse til at sikre uddannelse af fagligt stærke kandidater og
for at arbejde for et at traktivt akademisk arbejdsmarked. Vi vil forfølge
disse mål i tæt samarbejde med DM’s
øvrige sektorer.
Hvis I skal love medlemmerne at gennemføre ét konkret tiltag i valgperioden,
hvad skal det så være?
Forbedring af løstansat te underviseres vilkår. Med OK21 blev eksterne
lektorer og undervisningsassistenter
af taledækket. Nu kan vi forhandle
deres vilkår, særligt pensionsbidrag.
Ingen skal stå uden for de almindelige
ret tigheder.

»Vi bliver nødt
til at stå
sammen«
DMO – Kommuner
og Regioner

Kandidater (prioriteret rækkefølge)
Sune Bach (listefører)

Mette Sejerup Rasmussen

Anders Christian Rasmussen

Elisabeth Rafael Kreutzfeldt

Karina Heuer Bach

Hvad er jeres vigtigste mærkesager?
DM skal kæmpe for at give medarbejderne mere magt over deres hverdag.
Flere arbejdsgivere har opdaget, at
de ved at sæt te deres akademiske
medarbejdere mere fri får et bedre
output. Altså øget mulighed for selv at
styre, hvor og hvornår man arbejder.
Forhåbentlig vil vi kunne få nogle af de
erfaringer til at blive til ret tigheder for
vores medlemmer. Vi vil arbejde for,
at det ikke skal være forholdet til den
enkelte leder, som afgør, hvordan man
kan arbejde, men i stedet arbejdets karakter. Det ansvar kan vores medlemmer magte, og det er en nødvendighed
for at sikre en mere sammenhængende
hverdag for os alle.
Hvad adskiller jer fra de andre lister?
I forhold til de andre lister er vi en liste,
som har vores rødder ude som tillidsvalgte på arbejdspladser i kommuner og regioner, hvor vi også prøver at
hjælpe vores kolleger.
Hvis I skal love medlemmerne at gennemføre ét konkret tiltag i valgperioden,
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hvad skal det så være?
Vi skal prioritere en samlet fagbevægelse. Ude på de lokale arbejdspladser
arbejder vores medlemmer side om
side med folk med mange andre fagligheder. Og vi har en fælles interesse
både med de folk og med alle andre
lønmodtagere. Hvis vi i disse år skal få
forbedret vores løn- og arbejdsvilkår,
så bliver vi nødt til at stå sammen. For
at gøre det må vi også støt te de behov,
som andre grupper har, og derudover
sikre, at de forstår, hvorfor vores ønsker også er baseret på reelle behov.

»Vi lover at
hejse fanen for
ligestilling«
Lige-listen

Kandidater (prioriteret rækkefølge)
Julia Bjerre Hunt (listefører)

Sabrina Vitting-Seerup

Andreas Tang-Brock

Claudia El-Hage
Troels Broberg Carlander

Astrid Elkjær Sørensen

Jonas Hedegaard

Rikke Karen Voergård-Olesen

Hvad er jeres vigtigste mærkesager?
Det er først og fremmest ligestilling og
ligebehandling. Vi ønsker et arbejdsmarked uden forskelsbehandling i forhold til både køn, alder, funktionsnedsæt telse, etnisk oprindelse, seksuel
orientering og andet. For os hænger det
uløseligt sammen med et fokus på de
ulige forhold på arbejdsmarkedet.
Vi ved fx, at DM-kvinder er dårligere
lønnede og mere »prekære« end mændene. Vi ved også, at folk med funktionsnedsæt telser har dårligere adgang
til arbejdsmarkedet. Men det er ved
at se på overlappet i udfordringer, at
vi virkelig mener, at der kan rykkes på
noget.
Vi mener også, at arbejdsmarkedets
logikker grundlæggende har behov for at
blive nytænkt. Der skal være mere fleksibilitet i forhold til rettigheder og ydelser
og større fokus på trivsel og et bæredygtigt arbejdsliv og arbejdsmarked, hvis vi
skal lykkes ift. ligebehandling.
Hvad adskiller jer fra de andre lister?
Vi er en tværgående liste, som er forenet omkring at ville fremme et mere
lige arbejdsmarked frem for sektorbestemte løn- og arbejdsvilkår. Vi er fra
både det of fentlige og private arbejdsmarked, er fastansat te, selvstændige
og kombinatører og bor på tværs af
landet.
Vi er også i den yngre ende af skalaen
og står derfor midt i de udfordringer,
som skævhederne på arbejdsmarkedet
kan medføre if t. boliglån, barsel, ef teruddannelse og andet, som vi gerne vil
skabe synlighed om ikke er lige nemt
for alle.
Hvis I skal love medlemmerne at gennemføre ét konkret tiltag i valgperioden,
hvad skal det så være?
Vi vil love altid at hejse fanen for, at vi
forholder os til ligestilling, ligebehandling, arbejdsmarkedstilknytning og
livsfaser i vores analyser, politikker og
kommunikation.

Maria Mortensen

»Vi skal have
flere tillidsfolk og
lokale overenskomster«
DM Kultur og Medier

Kandidater (prioriteret rækkefølge)
Anders Dalsager (listefører)

Vibeke Knöchel Christensen

Katja Sønder Tuxen

Kamilla Jensen Husen

Nicklas Hilding Andersen

Carsten Ortmann

Ida Elisabeth Mørch

Casper Hennie

Kent Laursen

Lars Trap-Jensen

Hvad er jeres vigtigste mærkesager?
Vi vil et DM, der mindsker antallet
af usikre og prekære ansæt telser.
Som viser of fentligheden den værdi,
DM’ernes arbejde har for samfundet.
Og som er mere nærværende for medlemmerne på arbejdspladserne.
Derfor vil vi arbejde for, at DM sætter forstærket adgang til ef teruddannelse, barsel og fastansæt telse for
midlertidigt ansat te på dagsordenen
til overenskomst forhandlingerne.
Samtidig vil vi fastholde DM’s rolle
som en tydelig og skarp fagforening i
den of fentlige debat. DM skal sige po-

→
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litikere og erhvervsorganisationer
imod, hvis de underspiller værdien
af kultur- og medieområdet. Og DM
skal fortælle befolkningen om den
store betydning, som humanister,
scient.er og andre medlemmer har
for Danmarks økonomi, kulturliv og
uddannelser.
Endelig vil vi bruge flere ressourcer på DM’s opsøgende indsatser på
arbejdspladserne. Medlemmer og
tillidsfolk skal have stærkere støt te.
Hvad adskiller jer fra de andre lister?
Vores liste er skabt af DM’ere, der
arbejder med kultur- og medievirksomhed. Derfor har vi erfaring
med arbejdspladser med mange
usikre og midlertidige ansæt telser.
Samtidig har vi også erfaring med,
hvordan DM’ere kan skabe udvikling og nye løsninger i virksomheder
med forskellige faggrupper. Begge
dele kan vi trække på i arbejdet for
alle 60.000 DM’ere.
Hvis I skal love medlemmerne at
gennemføre ét konkret tiltag i valgperioden, hvad skal det så være?
Vi vil sikre flere tillidsfolk på arbejdspladserne og flere lokale overenskomster. Det er vigtige værktøjer
til at skabe stærke lokale fællesskaber og mere lige forhold mellem
akademikere i faste, midlertidige og
freelancestillinger.

»Medlemmerne
skal på banen som
eksperter«
Privatansattes
fællesliste – Fremtidens
arbejdsmarked

Kandidater (prioriteret rækkefølge)
Bjarke Friborg (listefører)

Lotte Bjerrum Køie

Morten Hofman Rytter

Anne-Marie Borritz
Sine Jensen

Mathias Morten Braae

på tværs af sektorer, skal vi genopfinde
og genopdage, hvordan man kan være
aktiv i og bruge sin fagforening, så DM
er relevant på nye områder.
Endelig vægter vi bæredygtighed
højt i forhold til både klima og et stadig
mere omskif teligt og accelereret arbejdsliv, hvad enten man er nyuddannet, midt i karrieren eller senior.
Hvad adskiller jer fra de andre lister?
Vi mener at have det mest helstøbte
program, der kombinerer klassisk
overenskomstarbejde og støt te til
løstansat te med fokus på grøn omstilling, digitalisering og globalisering.
Samtidig vil vi, at faglighed, netværk
og faglig udvikling skal opprioriteres.
Hvis I skal love medlemmerne at gennemføre ét konkret tiltag i valgperioden,
hvad skal det så være?
DM skal fortsat primært være optaget af
løn- og arbejdsvilkår, men også udvikle
flere forskellige medlemstilbud – herunder skal vi få medlemmerne på banen
som eksperter med videnbaserede bud på
fremtidens løsninger og som sparringspartnere, der støtter hinanden gensidigt.

Marc Grønlund

Jakob Skovgaard

Signe Ejersbo

Hvad er jeres vigtigste mærkesager?
Vores tre vigtigste sager er tidssvarende fagforeningsmetoder, at synliggøre
medlemmernes værdiskabelse på arbejdsmarkedet og bæredygtige arbejdspladser i et bæredygtigt samfund.
DM har stadigt flere medlemmer, der
er ansat uden en overenskomst, og som
arbejder uden for traditionel of fentlig
sektor og undervisning. Her skal vi
kunne rådgive alle medlemmer, også
om at udvikle sin faglighed i voksende
sektorer som it, pharma, biotek, handel, rådgivning, NGO’er mv.
Fordi hele DM-arbejdsmarkedet i
dag er ekstremt broget og mangfoldigt
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»Den
administrative
akademikers
værdi i det
offentlige skal
anerkendes«
DM Offentlig:
Statsansatte og AC-tap

Kandidater (prioriteret rækkefølge)
Anne Bisgaard Pors (listefører)

Andreas Bech

Nynne Meyn Christensen
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Hvad er jeres vigtigste mærkesager?
Akademisk arbejdskraf t fylder 40 % i
staten. Af dem er ca. 4.000 medlem af
DM. DM’s medlemmer i staten er alt
fra fuldmægtige, konsulenter, projektledere, administratorer, sagsbehandlere, rådgivere, kommunikationsmedarbejdere til AC-tap på universiteter og
professionshøjskoler. Vi vil arbejde for,
at disse medlemmers ønsker, behov
og interesser bliver hørt i DM og i den
politiske interessevaretagelse.
Hvad adskiller jer fra de andre lister?
Politisk set ønsker listen særligt at
arbejde for en bedre statslig overenskomst, mere tillidsbaseret ledelse
på de statslige arbejdspladser, bedre
vilkår for et fleksibelt arbejdsliv og
anerkendelse af den of fentligt ansat te
akademikers værdiskabelse.
I DM vil listen særligt arbejde for et
øget fokus på embedsmandsrollen og
arbejdsvilkår, øget TR-understøt telse
og kontakt til TR på de statslige arbejdspladser, nemmere adgang til at
afholde AC-arrangementer på tværs af
AC-forbund, bedre understøt telse af
AC-klubber på arbejdspladser og bedre
TR-dækning på statens arbejdspladser.
Hvis I skal love medlemmerne at gennemføre ét konkret tiltag i valgperioden,
hvad skal det så være?
Vi vil sikre indflydelse på DM’s
strategi, indsatser, overenskomst forhandlinger og politiske interessevaretagelse for ansat te i staten. Konkret
vil listen sikre, at den administrative
akademikers værdi i det of fentlige
bliver set, hørt og anerkendt – og ikke
udskældt. Og så vil vi sikre, at TR’er
og AC-klubber i staten får mere TRunderstøt telse i DM og bedre kår for at
afholde AC-arrangementer.

»Vi skal styrke den
kollektive medbestemmelse på
arbejdspladsen«
DM Undervisere

Kandidater (prioriteret rækkefølge)
Tommy Dalegaard Mad
(listefører)
Jimmy Krab

Karen Drejer

Inge Regnarsson

Jens Eistrup

Helle Juel Johansen

Anders Henning Simonsen

Lene Bejer Damgaard

Helle Waagner

Erik Lomstein

Hvad er jeres vigtigste mærkesager?
DM skal være medlemmernes fagforening, hvor medlemsdemokrati og
professionalitet går hånd i hånd til alle
medlemmers bedste.
DM skal fortsat være den foretrukne fagforening for undervisnings- og
forskningssektoren ved at have en klar
politisk kant i debat ten om uddannelsernes kvalitet og institutionernes
udvikling.
DM skal arbejde for at bedre løn- og
ansæt telsesmæssige vilkår for alle
medlemmer og på undervisnings- og
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forskningsinstitutioner særligt arbejde for, at tidsbegrænsede ansæt telser
skal erstat tes med faste ansæt telser.
Alle kan gøre krav på trygge arbejdsvilkår.
Hvad adskiller jer fra de andre lister?
Historisk har DM Undervisere hejst
flaget for, at interessevaretagelsen
skal gå på to ben: fastholde et fokus på
arbejdets indhold og kvalitet og samtidig have et konstant blik på betingelserne for arbejdet i form at kollektive
overenskomster og formulering af
stillingsindholdet.
Hvis I skal love medlemmerne at gennemføre ét konkret tiltag i valgperioden,
hvad skal det så være?
Vi har en særlig opgave de kommende
år med at støt te vores medlemmer i
kampen for bedre og mere anstændige
vilkår for at udføre arbejdet. Det er vigtigt, at vi i DM fastholder en kollektiv
tilgang til løsning af de problemer, der
er med det stigende arbejdspres. Vi
ser flere og flere eksempler på, at den
individuelle strategi på det pressede
arbejdsmiljø er, at medlemmer forlader
deres job i utide og/eller søger nedsat
tid i håbet om at kunne overleve.
En forudsætning for at forbedre
arbejdsmiljøet og øge kvaliteten af
arbejdet er, at demokratiet og medbestemmelsen på arbejdspladserne styrkes. Derfor vil vi arbejde for at fremme
den kollektivt orienterede medarbejderindflydelse og medbestemmelse på
arbejdspladserne.

→
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»Bedre adgang til
efteruddannelse
for alle«
Den fleksible arbejdsstyrke

»Vi skal
etablere en
klima-tænketank«
Den fællesskabende liste

Kandidater (prioriteret rækkefølge)
Helle Idland (listefører)

Kandidater (prioriteret rækkefølge)
Mia Vinkelman (listefører)

Susi Trolle

Charlotte Andresen Vilsholm

Henrik West
Hanne Smith Pedersen

Anne Tang Thomsen

Gitte Kristensen

Hvad er jeres vigtigste mærkessager?
Vi vil kæmpe for en større forståelse for
det brogede arbejdsliv, der er virkeligheden for flere og flere akademikere,
fra de nyuddannede til de mere garvede af slagsen. Selvvalgt eller ufrivilligt, så har mange DM’ere det til fælles,
at det almindelige sikkerhedsnet, som
er skabt til fastansat te, ikke i samme
grad kan gribe dem, når de har brug for
det. Det vil vi gerne arbejde for, at flere
bliver opmærksomme på.
Vi skal styrke DM’s stemme i debatten og arbejde aktivt for at forbedre
vilkårene. Om det drejer sig om sygedagpenge og ef teruddannelse eller om
arbejdsmiljø og ytringsfrihed for dem,
der ikke bare selv kan råbe op, fordi de
er afhængige af at få næste opgave eller
næste projektansæt telse.

Hvad er dine vigtigste mærkesager?
Listen skal bidrage til konstruktive dialoger, der samler DM. Et DM
båret af visioner om en bæredygtig
fremtid. DM skal have fokus på
det fælles bedste for mennesket
og naturen og finde løsninger på
aktuelle udfordringer på tværs af
sektorer, uddannelses- og ansættelsesformer.
Arbejdsmarkedet er under forandring, og den danske model er
udfordret. Der er brug for at forny
modellen, så den også sikrer tryg-

marked fra alle vinkler. Vi arbejder
for et DM, der kan støt te den enkelte
akademiker gennem hele arbejdslivet,
uanset om det er en erfaren selvstændig, en fastansat på overenskomst eller
den nyuddannede, der kæmper for at få
fodfæste i første job eller opgave.
Hvis I skal love medlemmerne at gennemføre ét konkret tiltag i valgperioden,
hvad skal det så være?
Bedre adgang til ef teruddannelse for
alle uanset ansæt telsesform. Det er
altafgørende for de højtuddannede
løstansat te, selvstændige og freelancere at kunne holde deres viden opdateret – for vi skal ud og »vinde« den næste
opgave, den næste projektansæt telse
hver eneste gang.

Hvad adskiller jer fra de andre lister?
Vi lægger vægt på at se og kende det
akademiske arbejdsliv og arbejds-
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hed og ef teruddannelse til atypisk
ansat te, selvstændige, kombinatører og dagpengemodtagere. Vi
skal pudse solidaritetsbegrebet af
og bruge det aktivt i debat ten om
vores fælles fremtidige arbejdsvilkår.
Hvad adskiller dig fra de andre
lister?
Den fællesskabende liste vil
arbejde for bæredygtig velstand
frem for vækst. Både i forhold til
den grønne omstilling og i forhold
til fx fleksibel arbejdstid, fordi tid
og fordybelse er en sparsom ressource. DM skal være vært for den
grønne dagsorden. Bidrage med
viden, nye løsninger og lægge pres
på for at få omsat de politiske løf ter
til handling. Bæredygtighed skal
sæt tes forrest som et pejlemærke
for det te arbejde.
Hvis du skal love medlemmerne at
gennemføre ét konkret tiltag i valgperioden, hvad skal det så være?
Den fællesskabende liste vil etablere en klimatænketank i samarbejde
med andre relevante aktører som
forskere og virksomheder samt
inddrage de unge og deres måde at
tænke på. DM’s medlemmer har en
masse at bidrage med som humanister, samfundsfaglige, cand.
scient.er, tech/it, privatansat te,
of fentligt ansat te, freelancere,
ledige, selvstændige. Hvis vi ikke
sammen kan komme med nogle
løsninger, hvem skulle så?
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»Flere DM’ere skal
være ledere«
DM Leder

Kandidater (prioriteret rækkefølge)
Anne-Mette Wehmüller

Lene M. Krabbesmark (listefører)

Hvad er jeres vigtigste mærkesager?
DM Leder arbejder for, at ledere får viden og værktøjer til at arbejde med psykologisk sikkerhed og tillid – også i en tid
med distanceledelse. Vi arbejder også
for mere diversitet i ledelse og for ligeløn
og styrkelse af lederes karrieremuligheder. I kølvandet på Covid-pandemien er
det ekstra væsentligt, at der bliver stillet
krav til fremtidens arbejdspladser og
fokuseret på, hvad god ledelse er.
Hvad adskiller jer fra de andre lister?
DM Leder har i den seneste valgperiode
arbejdet for, at ledelsesdagsordenen
konkretiserer sig aktivt i direkte medlemstilbud til DM’ere. Det er bl.a. sket
gennem udvikling af DM’s mentorordning og medlemsnetværk.
Vi har fokus på, at det også er væsentligt at sikre et godt, tillidsfuldt og
bæredygtigt arbejdsliv for ledere – og
så har vi særligt fokus på, at der også er
fokus på ligeløn og styrkelse af karrieremuligheder for ledere i DM. Vi skal både
have flere DM’ere, flere kvinder og flere
med flerkulturel baggrund i ledelse.
Vi tror på, at man med DM-baggrund
har noget særligt at tilbyde i forhold til
både at fremme tillidsbaseret ledelse
og at fremme arbejdspladser med større
mangfoldighed.
Hvis I skal love medlemmerne at gennemføre ét konkret tiltag i valgperioden, hvad
skal det så være?
Vi vil arbejde fokuseret på en større diversitet i ledelse – det vil også sige, at en
større andel med DM-baggrund bliver
ledere. Herudover vil vi gerne sikre en
fortsat styrkelse af medlemstilbud til
DM’ere i ledende stillinger eller på vej
ind i ledelse.

»DM skal
gennemsyres af
de studerendes
interesser«
DM Studerende

Kandidater (prioriteret rækkefølge)
Tom Weinreich (listefører)

Malte Kolze

Hvad er jeres vigtigste mærkesager?
For det første skal studerende tænkes
ind i alle dele af DM’s politik. Vores
vigtigste rolle er at være de studerendes stemme. Når det kommer til både
uddannelsespolitikken og arbejdsmarkedet, står vi over for en lang række
udfordringer, der ikke kan løses med
ét pennestrøg. Her skal DM levere de
gode løsninger.
For det andet skal DM være en fagforening for fremtiden. En af de store
udfordringer, som DM samlet står over
for, er, at fagbevægelsen i mange år
har haf t svært ved at gøre sig relevant
for unge og studerende. Vi skal være
modige, når det kommer til at udvikle
DM’s organisation i en retning, der giver mening for unge medlemmer.
For det tredje skal vi sikre repræsentation og faglig stolthed. Vi ser
i øjeblikket, at studerende generelt
bliver talt ned. Det sæt ter sig, at man
konstant bliver fortalt, at man ikke har
noget at byde ind med, uddanner sig til
arbejdsløshed og de andre myter, der
florerer. Vi har i DM et særligt ansvar
for at repræsentere de af vores medlemmer, der føler sig set ned på, og sige
til dem, at de kan være stolte af deres
faglighed.

Hvad adskiller jer fra de andre lister?
Vi stiller op som en samlet liste, for
selv om studerende er en stor og divers
gruppe, så har vi fælles sag, når det
kommer til at udvikle og udfordre rammerne for vores studie- og arbejdsliv.
Hvis I skal love medlemmerne at gennemføre ét konkret tiltag i valgperioden,
hvad skal det så være?
Det skal vi ikke. Vores opgave er at
arbejde for, at DM gennemsyres af de
studerendes interesser på alle områder.

Læs mere om valget
På dm.dk/valg kan du finde mere
information om valget og de opstillede kandidater til både hovedbestyrelsen og de politiske sektorer.
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Af: William Leerbeck Meyer / akademikerbladet@dm.dk • Foto: Sara Gangsted

Det er store dilemmaer, der
venter DM’s nye politikere
Et nyt hold af DM-politikere bliver snart valgt til at lede
DM sikkert ind i fremtiden. Det er ikke nogen nem opgave,
for den moderne fagforening har mange udfordringer og
dilemmaer at løse, siger to eksperter.

Arbejdsmarkedet er under forandring, og det giver nye udfordringer i
en fagforening som DM. En moderne
fagforening skal nemlig kunne meget
mere end bare at forhandle løn og
arbejdstid for sine medlemmer. Det
fortæller Jesper Jørgensen, der er
arkivar på Arbejdermuseet.
»Frem til 1960’erne var der en rimelig klar arbejdsdeling mellem fagbevægelsen og politikerne. Men især siden
den første trepartsaf tale i 1987 har
fagforeningerne udvidet deres indflydelse, så de nu har noget at sige i flere
samfundsspørgsmål«, siger han og peger på, at fagforeninger i dag varetager
medlemmernes interesser på områder
som ligestilling og klima.
Jesper Jørgensen ser desuden to
helt store historiske tendenser, der har
skabt nye udfordringer for nutidens
fagforeninger. Den ene er en stigende
individualisering, den anden er globaliseringen.
»Globaliseringen gør, at det er svært
for fagforeningerne at få indflydelse på
de områder, som er domineret af multinationale firmaer, udenlandsk arbejdskraf t eller reguleret af EU-lovgivning.
Blandt andet fordi overenskomsterne
jo er nationale, og fordi det er vanskeligt at opnå resultater i samarbejde
med fagforeninger i andre lande, hvor
fagbevægelsen typisk står svagere end
i Danmark«, siger han.
Individualiseringen i samfundet har
betydet, at fagforeninger skal arbejde
ekstra hårdt for at være relevante for
deres medlemmer.
»Forhandlingerne med arbejdsgiver
bliver i stigende grad decentraliseret,
og flere bliver atypisk ansat te. Det gør

dem også sværere at organisere, og de
atypisk ansat te har ikke nødvendigvis
samme interesser som de fastansatte«, fortæller Jesper Jørgensen.

Fra jobøkonomi til opgaveøkonomi
En anden udfordring for DM er
udviklingen i arbejdsmarkedet fra
en jobøkonomi til en opgaveøkonomi. Vi bevæger os i stigende grad
mod en økonomi, hvor man ansæt ter
og bliver ansat til at løse bestemte
opgaver frem for at blive ansat i et
fast job. Det forsker lektor Anna
Ilsøe for tiden i ved Forskningscenter
for Arbejdsmarkeds- og
Organisationsstudier på KU.
»Det er ikke noget, som lige sker fra
den ene dag til den anden. Det er en
trend, der har været i gang længe, og
som udfordrer fagforeningerne både
nu og på sigt«, siger hun.
Anna Ilsøe understreger, at selvom
trenden kan udfordre fagforeningerne,
og selvom der er usikkerheder forbundet med den for både arbejdsgivere og
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arbejdstagere, så fører den også gode
ting med sig for alle parter.
»Vi ved fra store spørgeskemaundersøgelser, at mange vælger atypisk
beskæf tigelse frivilligt, for eksempel i tidsbegrænsede stillinger som
freelancere eller som kombinatører.
Det giver dem en større fleksibilitet i
planlægning af arbejdstiden og en bedre mulighed for at trappe op eller ned i
mængden af arbejde«, siger hun.
Udfordringen for en fagforening som
DM er blandt andet at finde ud af, hvordan man forhandler overenskomster
og vilkår for den voksende gruppe af
atypisk ansat te.
»Mange atypiske ansat te får ikke
forsikret sig selv godt nok, så de pludselig står uden indkomst, hvis de bliver
syge. Eller de får måske ikke betalt nok
ind til deres pensionskasse, hvilket set
over et helt arbejdsliv kan få stor betydning for deres samlede opsparing«,
fortæller Anna Ilsøe.
Det kan også være en udfordring i
sig selv, at man som fagforening skal
organisere to forskellige typer af arbejdstagere.
»Der er dem, som har et mere traditionelt mindset og gerne vil have en fast
stilling. Og så er der dem, som gerne
glider ind og ud af faste og løse stillinger, eller som kombinerer forskellige
typer af stillinger. Det er to grupper,
som ikke altid har samme interesser.
Mange fagforeninger overvejer lige nu,
om de kan rumme begge grupper og i
så fald hvordan,« siger Anna Ilsøe.
Endelig er der også et skif t i måden
at tænke brancher på, som en fagforening som DM er nødt til at forholde
sig til, forklarer Anna Ilsøe.
»Mange arbejder i dag på tværs af
flere forskellige brancher i deres arbejdsliv – eller i løbet af deres arbejdsliv. Men den traditionelle fagforening
er bygget op omkring netop brancher
og organisationer, og den opbygning
bliver dermed udfordret«.

Valg i DM

Af: William Leerbeck Meyer / akademikerbladet@dm.dk • Foto: Rasmus Kongsgaard

Her er din nye,
gamle formand
Camilla Gregersen stiller op til formandsvalget uden
modkandidat og er derfor garanteret sit tredje valg. Vi har talt med
hende om forandringer, fællesskab og fremtidens udfordringer.
I 2018 fyldte DM 100 år, og en større
proces med at forny fagforeningen
blev sat i gang. Hvad er det vigtigste,
der er sket siden?
Vi har arbejdet meget bevidst med
at skabe større medlemsengagement, og vi kan se, at antallet af
medlemmer, der er aktive i DM, er
steget. Vi har på kort tid fået mange nye netværk overalt i landet.
Netværkene gror nedefra, og det
er en succes.
Du skriver i dit valgprogram, at DM
er nødt til at udvikle sig, så fagforeningen fortsat er relevant for alle
medlemmer. Hvordan ser du den
udvikling for dig?
Vi har en stærk organisering
omkring overenskomster, TR og
klubber på nogle arbejdspladser.
Men samtidig bliver flere og flere
ansat på arbejdspladser, hvor der
ikke er den organisering. Det er
vigtigt, at vi også er et at traktivt
fællesskab for de medlemmer, der
er ansat i den private sektor.

Du lægger vægt på ligestilling i dit
valgprogram. Hvad vil du og DM
kæmpe for i de kommende år?
Ligeløn. Når vi renser for deltid,
anciennitet, branche osv., så
tjener mandlige akademikere i
snit 5,1 procent mere end deres
kvindelige kolleger på det private
arbejdsmarked. Det handler ikke
om, at mænd skal tjene mindre,
men om at kvinderne skal løf tes.
Et vigtigt redskab er at få gjort op
med tabuet om at tale om løn.
Kvinder er underrepræsenterede på ledelsesposter. Ulige
fordeling af barslen er en årsag.
Jeg bakker op om øremærkning
af barsel, også fordi det er på tide
med ret tigheder til partneren.
Ligestilling handler også om
mangfoldighed i et bredere perspektiv. Fx om at gøre op med
aldersdiskrimination, forskelsbehandling pga. etnicitet og
respekt for personer med nedsat
arbejdsevne.
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De seneste år har været præget af den
nok største krise i Danmark siden 2.
verdenskrig. Hvordan har det ændret
DM, og kan I lære noget af krisen som
fagforening?
Vi skal indret te arbejdslivet med
mere fleksibilitet der, hvor det kan
lade sig gøre i forhold til arbejdsopgaverne. DM’s medlemmer
ef terspørger mulighed for mere
regelmæssigt at kunne arbejde på
distancen, da det kan hjælpe med
at få enderne til at gå op i en travl
hverdag. Vi skal finde løsninger,
som styrker arbejdsmiljøet og
work-life-balance.
Ved kongressen i 2019 blev det bl.a.
vedtaget, at DM skal arbejde for, at
dimit tender får en god overgang til
arbejdslivet. Hvilke udfordringer står
dimit tenderne aktuelt over for, og
hvad kan DM gøre for at hjælpe?
Aktuelt er de nyuddannede
pressede af, at politikerne skærer
deres dagpenge ned. Vi forsøger at
mindske nedskæringen.
Jeg er meget optaget af, at de
unge får en god start på arbejdslivet. Det er spild af talent og ressourcer, når de nyuddannede ikke
kommer hurtigt i gang, for de har
så meget at byde på. Studerende
bør få mulighed for at afprøve
deres faglighed gennem studenterjob, casesamarbejder mv., fordi
det gør vejen til et første job kortere. Og så håber jeg, at arbejdsgiverne vil være åbne for at ansæt te
nyuddannede med forskellige
fagligheder.
Du er medlem af Dataetisk Råd og
har bl.a. brugt kræf ter på at rådgive
om en coronaapp. Hvordan er det relevant for medlemmerne, at du bruger
tid på den form for arbejde?
I mine øjne skal DM præge den
teknologiske udvikling og implementering af digitale løsninger,
fordi det påvirker hele vores samfund. Både med smit testopappen
og med coronapasset fik jeg sikret,
at vi ikke gik på kompromis med
borgernes retssikkerhed og privatlivets fred, og det er jeg stolt af.
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Embedskvinden

Karrierekvinden

RUC’eren
Bogormen
Kulturkrigeren

Af: William Leerbeck Meyer / akademikerbladet@dm.dk • Illustration: Sidsel Sørensen

Offentligt ansatte i kommuner, regioner og stat
samt enkelte selvstændige institutioner med
ansættelsesvilkår, der
minder om offentligt
ansattes
Sektor: DM Offentlig
(10.673 medlemmer)
Uddannelse: Cand.mag.
Alder og køn: 43-årig
kvinde
Typiske jobtitler:
Fuldmægtig, akademisk
medarbejder, konsulent
Værd at vide: Hvis du er
kvinde, cand.mag. og ansat som fuldmægtig i den
offentlige sektor, er du det
mest typiske medlem af
DM overhovedet – det er
jer, der er flest af.

Privatansatte i virksomheder, som ikke arbejder inden for kultur- eller
civilsamfundsområdet
Sektor: DM Privat (5.909
medlemmer)
Uddannelse: Cand.mag.
Alder og køn: 41-årig
kvinde
Typiske jobtitler:
Konsulent, kommunikationsmedarbejder, it-udvikler, kemiker
Værd at vide: Hver fjerde
privatansatte DM’er er
cand.scient. – dobbelt så
mange som generelt.

Medlemstyperne tager udgangspunkt
i de ni nye sektorer (plus en sektion for
pensionister), der udgør DM fra årsskiftet. Oplysningerne stammer fra et
udtræk fra DM’s medlemsdatabase
lavet i september 2021.

Offentligt ansatte i kommuner, regioner og stat
samt enkelte selvstændige institutioner med
ansættelsesvilkår, der
minder om offentligt
ansattes
Sektor: DM Universitet,
Forskning og Uddannelse
(5.765 medlemmer)
Uddannelse: Cand.mag.
Alder og køn: 47-årig
mand eller kvinde
Typiske jobtitler: Adjunkt,
lektor, professor
Værd at vide: DM
Universitet er en divers
gruppe. Ikke alene er
kønsfordelingen næsten
lige, der er også en større
andel internationale medlemmer end i nogen anden gruppe i DM. Hver 10.
er uddannet i udlandet,
tre gange så mange som i
hele DM.

Ansatte i NGO’er og
andre almennyttige
organisationer
Ansatte inden for kulturområdet på både
det private og offentlige arbejdsmarked
Sektor: DM Kultur
(2.785 medlemmer)
Uddannelse: Cand.
mag.
Alder og køn: 42-årig
kvinde
Typiske jobtitler:
Museumsinspektør,
arkæolog, arkivar
Værd at vide:
Medlemmerne i DM
Kultur har nogle af
de fedeste jobtitler.
Hvem ville ikke gerne
kunne kalde sig museumsinspektør eller
arkivar?

Sektor: DM
Civilsamfund (2.185
medlemmer)
Uddannelse: Cand.
mag.
Alder og køn: 41-årig
kvinde
Typiske jobtitler:
Konsulent, projektleder, projektkonsulent
Værd at vide: Hvert
femte medlem i DM
Civilsamfund er uddannet fra RUC. I resten af foreningen er
flest uddannet fra KU.

er vi?
Jyden og fynboen

DM har rundet 60.000 medlemmer, der arbejder i et utal af
forskellige job og brancher. Så hvem er du egentlig i fagligt
fællesskab med? Vi er dykket ned i medlemskartoteket for at
finde den gennemsnitlige DM’er.

Arbejdsgiveren
Vismanden

Den frie fugl

Fremtiden

Ansatte på professionshøjskoler, erhvervsakademier og
maritime uddannelser
Sektor: DM
Professionshøjskoler,
erhvervsakademier og
maritime uddannelser
(2.339 medlemmer)
Uddannelse: Cand.
mag.
Alder og køn: 49-årig
kvinde
Typiske jobtitler: Adjunkt, lektor,
underviser
Værd at vide: De
fleste DM’ere bor
på Sjælland, særligt i hovedstaden. Men de fleste
medlemmer i DM
Professionshøjskoler
og Erhvervsakademier
bor faktisk i Jylland eller på Fyn.

Ledere, der kan ansætte og afskedige
medarbejdere
Sektor: DM Leder
(1.511 medlemmer)
Uddannelse: Cand.
mag.
Alder og køn: 50-årig
kvinde
Typiske jobtitler:
Leder, chefkonsulent,
direktør
Værd at vide: Med
en gennemsnitlig alder på 50 år er lederne DM’s mest
erfarne gruppe på
arbejdsmarkedet.

Medlemmer, hvis hovedindkomst kommer fra selvstændigt
erhverv og/eller
freelancevirksomhed.
Sektor: DM
Selvstændig
(556 medlemmer)
Uddannelse: Cand.
mag.
Alder og køn: 41-årig
kvinde
Typiske jobtitler:
Selvstændig
Værd at vide: DM’s
selvstændige og freelancere er medlem
af en relativt eksklusiv gruppe i DM. Det
er nemlig den mindste
sektor i DM.
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Studerende ved landets universiteter
Sektor: DM
Studerende (20.708
medlemmer)
Uddannelse:
Undervejs
Alder og køn: 25-årig
kvinde
Typiske jobtitler:
Studerende
Værd at vide: DM’s
fremtidige kernemedlemmer udgør en
kæmpe gruppe i fagforeningen med næsten dobbelt så mange
medlemmer som nogen anden sektor.

Pensionerede medlemmer af DM
Sektor: DM Pensionist
(2.557 medlemmer)
Uddannelse: Cand.
mag.
Alder og køn: 72-årig
mand
Værd at vide:
Pensionisterne er DM’s
mest loyale medlemmer. Mindst 189 pensionister har været
medlem af DM i mere
end 50 år!
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Spørg om pension

Har man nogen reel indflydelse?
Spørgsm ål fra medlem

Svar fra AkademikerPension

Jeg har set, at der er valg til bestyrelsen i AkademikerPension. Derfor vil
jeg høre, om man som bestyrelsesmedlem har nogen reel indflydelse?

Bestyrelsen består af 10 medlemmer. De fem bliver valgt ved direkte valg blandt vores medlemmer. To skal være særligt sagkyndige og have
erfaring fra branchen. Tre medlemmer bliver udpeget af henholdsvis Dansk Psykologforening,
Gymnasieskolernes Lærerforening og DM.
Bestyrelsen har hovedansvaret for at drive
AkademikerPension. Da pensionskassen er en finansiel virksomhed, er selskabet underlagt en
omfattende lovgivning. Derfor kan bestyrelsen
ikke beslutte hvad som helst. En af de meget vigtige ting, som bestyrelsen beslutter, er vores investeringsstrategi. Altså de overordnede rammer
for, hvordan vi investerer medlemmernes knap
150 milliarder kroner. Det er også bestyrelsen,
der står bag tilgangen til ansvarlighed. I dagligdagen arbejder direktøren og medarbejderne i
AkademikerPension efter de rammer, som bestyrelsen har fastlagt. Så der er reel indflydelse og
dermed også god grund til at stille op.
Du kan læse mere om valget på
www.akademikerpension.dk/valg2021.

Ole Jørgensen, medlem af
AkademikerPension

Kenneth Petersen,
markeds- og kundechef
i AkademikerPension
Send dit spørgsmål til
kep@akademikerpension.dk

Tænk større

Invitation til generalforsamling:

Demokratisk a-kasse
MA er Danmarks eneste akademiske a-kasse
med en direkte medlemsvalgt bestyrelse.

Oplæg: Hvad betyder
digitaliseringen for
jobmulighederne?

Mød op den 25. november kl. 17.00 til generalforsamling hos
Magistrenes A-kasse, Peter Bangs Vej 30 på Frederiksberg.
Eller vær med digitalt.

Oplev Jan Damsgaard, professor
ved Institut for Digitalisering
på CBS, når han på vanlig
levende facon giver sit bud på,
hvor job dukker op i fremtiden,
og hvor de forsvinder. Og hvad
nu, hvis man ikke lige er
uddannet datalog?

Har du forslag til dagsorden, skal du sende det til
input@ma-kasse.dk senest fire uger før. Du kan rekvirere
generalforsamlingsmaterialet tidligst 14 dage før på samme
mail. MA yder tilskud til transport til og fra generalforsamlingen
og byder ud over den formelle del på et spændende oplæg
og en lille forfriskning. Alle medlemmer er velkomne.

Tilmelding på ma-kasse.dk/gf-tilmelding-2021
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Litteratur

Litteratur

Arbejdsm arked

Selvet – Fra sjæleliv
til skolestil

Arbejdslivet i kritisk
perspektiv
– Problemstillinger
og tendenser

Bogen undersøger, hvordan
litteraturens fremstilling af den
enkeltes selv udvikler sig fra reformationen og frem mod romantikken. Gennem læsninger
optegner forskere en art selvets
litteraturhistorie for perioden.
De afdækker blandt andet en
sammenhæng mellem selvfremstilling i den europæiske
litteratur og fremkomsten af
den moderne stat i århundrederne før år 1800.
Christian Dahl og Tue Andersen Nexø

En teoretisk, en historisk
og en kulturpolitisk
forståelsesramme
Vilkårene for kulturproduktion, kulturformidling og
kulturforbrug har ændret sig
radikalt i de seneste årtier.
Det har udfordret kunstens
og kulturinstitutionernes
position som kilde til særlige
oplevelser og skabt et mere
flertydigt syn på brugerens
rolle. Kulturformidlingen har
tilsvarende ændret fokus fra,
hvad der formidles, til
hvordan der formidles; til
publikums oplevelse af
mødet med kultur og til
brugerinddragende aktiviteter. Denne bog om kulturformidling bidrager med en
teoretisk, en historisk og en
kulturpolitisk forståelsesramme, og den afdækker
nogle af de historiske og
samfundsmæssige forandringer, der aktuelt præger
feltet. Forfat teren diskuterer

kulturoplevelsen på tre
niveauer: som individets
subjektive, æstetiske
oplevelse, som kollektivt
fænomen med stedet og
deltagelsen i centrum for
oplevelsen og med fokus på,
hvordan danskerne forbruger
kultur forskelligt, og den
værdi for samfundet,
befolkningens kulturoplevelser skaber.
»Kulturformidling« kan
anvendes af studerende, der
beskæf tiger sig med kulturformidling, og indeholder arbejdsopgaver til undervisningen. Den henvender sig også
til aktivt udøvende kulturformidlere og andre, der vil
forstå, analysere og diskutere
aktuel kulturformidling.

Aarhus Universitetsforlag, 2021
278 sider, 249,95 kr.

Bogen præsenterer den nyeste forskning om, hvad forandringer i arbejdet betyder for
arbejdslivet – altså for de arbejdende mennesker. Forfatterne
indkredser og svarer løbende
på spørgsmålene: Hvordan
påvirkes arbejdslivets indhold,
former og kvalitet? Hvordan skabes, ledes og modvirkes disse
forandringer? Det ses både i et
historisk perspektiv og i forhold
til spørgsmål om mening, faglighed, teknologi, krop, kompetenceudvikling og læring.
Birger Steen Nielsen, Agnete Meldgaard Hansen, Anders Jakobsen,
Annette Kamp og Klaus T. Nielsen
(red.)
Frydenlund, 2021
272 sider, 299,00 kr.

Historie

Urtid – Historien om
Danmark fra stenalder
til vikingetid
Gennem arkæologi og historie er vi kommet tættere på
vores egen urtid – og de seneste årtiers naturvidenskabelige forskning har på mange
måder revolutioneret vores
viden om fortiden. Foruden
overblikket over vores forhistorie er det også en fortælling om menneskets udvikling
og samspil med den natur, vi
lever i, og som til alle tider har
formet vores måde at være i
verden på. I bogen har forfatteren desuden et vågent øje
for kvindernes rolle.

Medievidenska b

Sandhedsministeriet
Internettet er en potentielt demokratisk sfære, hvor alle kan
få taletid. Men de sociale platforme har stor indflydelse på
det enkelte menneskes digitale
adfærd, ligesom de kan ekskludere alt fra vaccinemodstandere til den amerikanske
præsident. Med analyser viser
forfatterne, hvordan de sociale
platforme administrerer tidens
fakta, følelser og fortællinger
og i praksis kan styre, hvad vi
opfatter som sandt og falsk

Gitte Balling

Jeanette Varberg

Camilla Mehlsen og Vincent F. Hendricks

Samfundslitteratur, 2021

Gads Forlag, 2021

Informations Forlag, 2021

184 sider, 220 kr

320 sider, 299,95 kr.

246 sider, 249,95 kr.

DM A k a d em i kerbla d et 7/ 2 1

48

Karriereudvikling

Af: Lasse Højsgaard / lah@dm.dk • Illustration: Anna Bjørn Ravn

Find din arbejdsidentitet:
Nej, du skal ikke være
cykelsmed
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Akademikerbladets journalist afprøvede en ny
arbejdsidentitetstest på sig selv og er nu klar til
at fortælle chefen, hvilke opgaver han bør have.

Kære chef.
Jeg har lært min arbejdsidentitet at
kende. Og derfor er der et par ting, du
skal vide.
Hvis du lader mig bestemme mest muligt over mine egne opgaver og lader mig
løse dem med fokus på høj faglighed og
etik, så vil du få det maksimale ud af mig
som medarbejder.
Det vil også være klogt af dig at bruge
mig til at skabe gode samarbejdsrelationer. Det er jeg nemlig en ørn til.
Til gengæld skal du ikke give mig for
mange rutineopgaver. Det løber jeg bare
sur i.
Og så skal du måske lige tage en snak
med mig om, hvorfor jeg ikke i højere
grad er »firmaets mand«. Det halter
nemlig lidt for mig der.
I øvrigt – når vi har den snak, så drop
de der managementbullshitbegreber.
Jeg arbejder bedst med et rigidt fundamentalsprog.
Med håb om fortsat godt samarbejde,
Lasse
Jeg har lært, hvem jeg er, når jeg er
på arbejde.
Altså ikke hvem jeg er personligt,
men hvem jeg er professionelt.
Og den skelnen er vigtig, siger Billy
Adamsen.
Billy Adamsen … ja, det er ham,
der engang var spindoktor for statsminister Poul Nyrup Rasmussen
og direktør for ishockeyklubben i
Rødovre. Men han har også løbende
haf t forskerstillinger forskellige steder, og i dag er han lektor på Zealand,
Sjællands Erhvervsakademi.
Her har han forsket i fænomenet arbejdsidentitet og udviklet en test, der
gør en klogere på arbejdsidentiteten –
hvor stærk den er, og hvad den består
af. I bogen »Forstå din arbejdsidentitet« beskriver han konceptet.
En af Billy Adamsens pointer er,
at ens arbejde og arbejdsidentitet
ikke nødvendigvis er et godt match.

Muligvis går man rundt i sin egen
trummerum og laver noget helt andet
end det, man ville være bedst til. Så
hvem ved, om der for mig ligger et
wakeupcall og venter i sådan et testresultat? I årevis har jeg tullet rundt i en
doven selvforståelse af, at jeg naturligvis er havnet på den rigtige hylde som
journalist. Men måske var det noget
helt andet, jeg skulle være. Cykelsmed
for eksempel – den harmoniske kombination af fysisk arbejde og teknisk
nørkleri, det uforstyrrede arbejde i
værkstedet, kundernes glæde, når
man har knust deres små mekaniske
problemer. Jeg beslut tede at vove kigget ind i min egen arbejdsidentitet og
gik i gang med testen.

249 spørgsmål
At tage arbejdsidentitetstesten er
gratis, men det kræver en brav indsats.
Der skal svares på en hulens masse
spørgsmål – 249 udsagn, hvor man
kan erklære sig mere eller mindre enig.
For eksempel: »Når jeg ser, at et
hængsel på en skabslåge er løs, så skal
jeg lave den«. Ja, sådan har jeg det faktisk. Så »meget enig« til den.
Eller: »Jeg føler, at der skal være en
fast og konstant rytme i mit arbejde«.
Jeg er lidt det, man i sportens verden
kalder en »humørspiller«. Det blev et
»meget uenig« herfra.
Hele molevit ten kommer ud som en
score målt i procenter i en række forskellige kategorier. For at tolke resultatet rigtigt er man nødt til at konsultere
testens hjemmeside – arbejdsidentitet.pro – eller læse i bogen. Jeg valgte
dog at gå til bagmanden selv.
»Du har en stærk arbejdsidentitet.
Det er godt«, fastslog Billy Adamsen,
da jeg viste ham testresultatet for
henholdsvis personlig identitet og arbejdsidentitet – 42 og 65 procent.
Det lyder lidt fat tigt, at ens personlige identitet er lavere end arbejdsidentiteten. Men i Billy Adamsens system er

DM A k a d em i kerbla d et 7/ 2 1

det en god ting. Når vi går på arbejde,
smider vi privatkasket ten og tager
arbejdskasket ten på, og sådan skal det
være.

Tingene skal skilles ad
»Vi har jo ikke kun én identitet, vi har
mange. Som kammerat, som far eller
mor, som højre back i fodboldklubben. Er jeg fodboldfan og medlem af
fangruppen Southside i Brøndby, så
forventer man en bestemt opførsel fra
mig, når jeg er til fodboldkamp. Så kan
jeg bagef ter gå hjem og være kærlig
familiefar, og så er jeg i øvrigt revisor
om mandagen. Vi agerer forskelligt alt
ef ter de sociale situationer«, forklarer
Billy Adamsen.
Så hvad ville du sige, hvis jeg havde
scoret højere på den personlige identitet
end lavere?
»Så ville jeg sige, at du mere har
fokus på dig selv end på selve jobbet.
Så kan det blive personlige relationer
og forhold mere end din faglighed, der
kommer til at styre din adfærd. I arbejdsmæssig sammenhæng bør de her
identiteter blive byt tet om«.
Det er godt at skille tingene ad. Det
er lidt samme sang, man hører fra
forskere i arbejdspsykologi, når de advarer imod det grænseløse arbejdsliv,
hvor man aldrig rigtig har fri.

→
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Karriereudvikling

Karriererådgiver:

Test er ikke sande, men gode alligevel
Man skal ikke tillægge personlighedstest for meget sandhedsværdi. Men de er fine at bruge til
både rekruttering og udvikling.
Denne lidt selvmodsigende konstatering kommer fra Mads Løkke
Rasmussen, der er karrierekonsulent i DM og har en del erfaring
med personlighedstest.
»Der findes masser af test, og
de er udbredte i både rekruttering og karriereudvikling. Men
lægger man dem under en videnskabelig lup, så kan de ikke
dokumentere hverken validitet
eller reliabilitet. Man kan sammenligne det lidt med sådan en
test, man tager i et dameblad.
Man svarer på 20 spørgsmål, og
får man over 20 point, er man én

type, og får man under 20 point,
er man en anden type. Den slags
test er måske udviklet af bladets
journalistpraktikant. Men forskellen til de rigtige personlighedstest
er ikke særlig stor«, siger Mads
Løkke Rasmussen.
Alligevel betragter han test
som et redskab, der skaber værdi.
»Hvis man i forbindelse med
jobansættelse gennemfører en
test og bruger svarene som udgangspunkt for en dialog, så synes jeg, det er en god ting. Mange
medlemmer, der skal søge job, er
meget bundet til det, de har lært
i deres uddannelse. Og her er en
test god til at få fokus over på de
personlige kompetencer: Hvem
er du som person? Hvilke ting har

Et af spørgsmålene i den kategori
handlede om, hvorvidt man ser sine kolleger som venner. Jeg vil egentlig gerne
være venner med mine kolleger. Er det
ikke o.k.?
»Jo, men det skal ikke blive for venskabeligt indspist på arbejdet. Hvis
det private kommer til at sæt te et
tydeligt præg på arbejdssituationen,
er det noget, der skaber problemer på
mange niveauer. Man ser flere tilfælde af seksuelle overgreb, krænkelser
og den slags ting. Det ser vi slet ikke i
samme omfang, når den professionelle identitet er fremherskende. Men til
det spørgsmål har du kun erklæret dig
»delvist enig«, så du er faktisk bevidst
om, at du på arbejde først og fremmest
har arbejdskasket ten på«.

du let ved? Det er et støttehjul,
der får folk til at reflektere. Det
er der, værdien ligger«.
Test kan også bruges som et
fælles udviklingsværktøj på en arbejdsplads. Det har Mads Løkke
Rasmussen selv prøvet i en tidligere stilling, og det gjorde gruppen
mere bevidst om, hvilke opgavetyper og hvilke metoder man
hver især havde det bedst med.
»Vi lå alle meget i samme ende
bortset fra Caroline, der var helt
modsat. Noget var nemt for os,
mens noget var nemt for Caroline,
for eksempel var hun god, når der
skulle rykkes lynhurtigt«.
Hans egen yndlingstestværktøj er en simpel dansk test, der
hedder »FokusProfilen«. Testen

Erfaringer med godt arbejde
Nå, så vidt balancen mellem min
personlige identitet og arbejdsidentitet. Men det, jeg selv er mest nysgerrig
ef ter, er, hvad arbejdsidentitet er.
Og det har jeg afsløret i de svar, der
handler om min »erfarede arbejdsidentitet«. Ifølge Billy Adamsen opbygger
vi en erfaring omkring vores arbejds
identitet gennem hele livet. Det handler grundlæggende om, hvad der har
fungeret godt for os.
I testen svarede jeg på en masse
spørgsmål, der sagde noget om, hvordan jeg har erfaret min kunnen inden
for adfærdsmønstrene »gøren«, »viden«, »væren«, »indlevelse«, »handlen«
og »rutine«.
Billy Adamsen konstaterer, at de tre
stærkeste og mest markante for min
arbejdsidentitet er »gøren«, »væren« og
»indlevelse«.
»Du foretrækker at gøre tingene
selv, fordi du har færdighederne. Det
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undersøger, hvor ens fokus automatisk søger hen – uden at det
nødvendigvis har noget med
kompetencer og personlighed
at gøre. Og så får man scorer
på »grunder«, »resultat«, »integration« og »udvikling«.
»Det værktøj har jeg hjulpet
utrolig mange med. Man får et
resultat, hvor man er det hele,
men noget lidt mere end andet.
Og så bliver man bevidst om, at
hvis man søger en stilling, hvor
grundighed er vigtigt, så kan
man godt gøre det, men måske
bliver det hårdt i længden, hvis
ens opmærksomhed hele tiden
skal tvinges derhen«.

er et meget karakteristisk træk i dit
arbejdsliv, og det ligger jo også i dit
erhverv som journalist. Men jeg har for
eksempel haf t ledere gennem testen,
der scorer lavt på gøren – de kan ikke
selv udføre tingene, og det er de godt
klar over«, siger han.

Vil selv
»Væren« er noget med at lyt te til sig
selv, i forhold til hvordan man løser en
opgave.
»Vi taler om, at »væren« er ens
arbejdskreativitet. Medarbejdere
i meget rigide organisationer, som
scorer højt på »væren«, kommer of te i
problemer. Du skal være et sted, hvor
der er plads til, at du kan lyt te til dig
selv og følge din intuition«, siger Billy
Adamsen.
Jeg er glad for, at han bruger et venligt ord som »arbejdskreativitet« og
ikke »primadonna« om min hang til
selv at ville bestemme.
Den sidste topscorer – »indlevelse« –
handler om social empati.
»Du stoler utrolig meget på det, du
føler og mærker hos dem, du er omgivet af – kolleger, kilder, eller hvad det
er. I arbejdsmæssig sammenhæng er
det noget, du bruger som et redskab,
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måske til at vurdere en kildes troværdighed, eller du mærker smerten, hvis
en kilde har oplevet et overgreb«.
Til gengæld er rutineopgaverne ikke
lige min kop te. Her scorer jeg lavt.
»Der skal noget variation ind. Du
skal ikke sidde på et kontor hver dag
og lave nøjagtig det samme. Der vil
du ikke kunne fungere«, siger Billy
Adamsen om min score.

Snyder jeg lidt?
At få testet sin arbejdsidentitet føles
lidt som at være hos astrolog og få lagt
sit horoskop: vædder med løve i ascendanten – modig og underholdende!
Her er det så bare ikke stjerner og
planeter, men mine egne besvarelser,
der fortæller, hvordan jeg er. Men hvor
meget kan man egentlig stole på sig
selv? Det kan jo være nemt at erklære
sig enig i et udsagn, der lyder ideelt,
men er det så også et ideal, man reelt
lever op til i virkelighedens verden? For
eksempel udsagnet »Jeg føler, at jeg er
god til at lyt te og altid lægger øre til,
når andre har behov for det«. Tja … det
synes jeg da, jeg gør. Men måske er jeg
så socialt afstumpet, at jeg overhovedet ikke ænser, hvis en kollega har brug
for at tale om noget. Måske gør jeg mig
ubevidst bedre, end jeg er?
Nå, den bias kan testen forhåbentlig
kompensere for. Videre …
Nogle af spørgsmålene afprøver,
hvordan man forholder sig til sin profession, organisationen, man er ansat
i, samarbejdet, arbejdsmetoderne og
etikken i arbejdet. I testen kategoriseres de som den »fortolkede arbejds
identitet«.
Her bonede jeg højt ud på »profession« og »samarbejde«, men lidt lavt på
»organisation«.
»Du er meget bevidst om det at være
journalist og fagets retningslinjer.
Men i forhold til organisationen er du
først og fremmest journalist, mere end
du er virksomhedens mand. Så hvis jeg
var din chef, kunne jeg ikke gå ned til
dig og sige: »Lasse, lav det lige på den
og den måde««.
Optimalt set scorer man højt på
begge.
»Hvis du har kombinationen af højt
ejerskab i professionen og også organi-

sationen, så er du et sted, som er indret tet, så du kan trives som fagmand.
Hvis jeg var leder i den her sammenhæng, ville jeg spørge, hvad der skal til,
for at vi kan øge det ejerskab. Kunne
det være nogle særlige projekter, du
skulle arbejde med?«

Ikke noget bullshit
Billy Adamsen har en kæphest, som
også får en ridetur i forbindelse med
arbejdsidentitetstesten, og det er
sproget. Nærmere bestemt hvor
henholdsvis konkret og abstrakt vi
taler. Arbejdslivet lider generelt under
et stadig mere abstrakt sprog. Det er
også et problem for arbejdsidentiteten.
»Siden 1970’erne er ledelses- og arbejdssprog blevet så abstrakt, at det er
trukket væk fra at referere til den virkelighed, både leder og medarbejder
er en del af. Det skaber helt grundlæggende problemer i forhold til at forstå,
hvad man er god til. Du overlader til
arbejdsgiveren at fortolke, hvad du
kan«, siger han.
Han nævner som eksempler, at man
of te bruger fraser som »jeg kan tænke
ud af boksen« eller »jeg har en stor
drive« uden at være klar over, hvad der
ligger i det.
Heldigvis slap jeg for skældud på den
konto. Mit sprog er nemlig overvejende
»konkret fundamentalsprog« med 62
% score på konkret rigidt sprog og kun
48 % på abstrakt sprog.
»Det betyder, at din brug af abstrakte managementbegreber er begrænset.
I arbejdsmæssig sammenhæng er du
bevidst om at anerkende et konkret arbejdssprog, der er til at forstå, og som
du kan bruge til at beskrive dig selv.
Der kommer ikke meget bullshitman
agementsprog ud af din mund«.
Brev til chefen
Jeg tror alligevel ikke, jeg skal være
cykelsmed. Ikke hvis jeg skal forholde
mig til min nyopdagede arbejdsidentitet. Jeg er åbenbart meget optaget af
den profession, jeg har. Rutinearbejde
er ikke mit store nummer, og som
cykelsmed må man nok af finde
sig med en hel del rutineopgaver.
Samarbejdsrelationerne er nok også
begrænsede i sådan et cykelværksted.
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Men hvad kan man så med sådan et
testresultat?
Billy Adamsen fortæller om en undersøgelse i en kommune, der viste,
at 59 % af de ansat te havde opgaver,
de ikke trivedes med. Spørgsmålet er,
om det kunne være anderledes, hvis de
kendte deres arbejdsidentitet?
»Ja. En arbejdsidentitetstest er konkret og operationel, så med den kunne
lederen sæt te sig ned med medarbejderen og finde nogle opgaver, der bedre
matcher det, medarbejderen har erfaring med at være god til«, siger han.
Så jeg skulle måske tage mit testresultat med og vise til min chef?
»Ja, bestemt. Hvis jeg var din chef og
så resultatet, ville jeg være opmærksom på at værne om den der arbejdsmæssige kreativitet og den individuelle frihed. Og så ville jeg snakke med dig
om, hvordan vi kunne bruge din gode
indlevelsesevne i en arbejdsmæssig
sammenhæng. Det kunne måske være
i forhold til en ny medarbejder, eller
hvis der opstod en krisesituation«.
Godt så. Jeg skriver sgu en lille arbejdsidentitetshilsen til chefen.

Sygeplejest
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Strejke

Af: Thomas Bøttcher / tb@dm.dk • Foto: Ritzau/Scanpix
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En spildt konflikt?
Kørt efter bogen?
Få indblik, og varm op til OK24

→ 19. JUNI—

Problemet

28. AUGUST

Tillid, fællesskab, kompromis, styrkeprøver og politiske
indgreb. Den danske aftalemodel har det hele, men er den
kørt fast? Sygeplejerskerne fik ingenting ud af 71 dages strejke,
og resultatet var givet på forhånd, mener kritikere.

På den anden side

→

Den danske aftalemodel på det
offentlige arbejdsmarked er udfordret, mener nogle kritikere. Stramme
offentlige budgetter har ført til krav
om effektiviseringer, også via overenskomsterne. Det fører til konflikter, der ikke giver holdbare løsninger.
Lærerlockouten i 2013 er det mest berygtede eksempel. Den handlede dybest set om at få flere timer ud af
lærerne til samme pris. Og på statens område havde S-regeringen
helt åbent i en resultatkontrakt pålagt Moderniseringsstyrelsen at skabe
økonomiske effektiviseringer via overenskomsterne. Regeringen fik sin vilje,
men regeringsindgrebet skabte splid
og mistillid.

→

Svensk hygge
→

En løsning kunne være at justere
forhandlingssystemet. Skabe større
armslængde mellem politikernes besparelsesdagsorden og arbejdsgiverne, der er interesseret i at skabe
aftaler, som alle kan leve med. Det er
tilfældet i Sverige, hvor konflikterne
er færre. Her forhandler det politisk
uafhængige Arbetsgivarverket overenskomster i staten, mens det uafhængige Medlingsinstitutets analyser
af lønudviklingen ligger til grund for
forhandlingerne. En sådan afpolitisering af forhandlingerne kan måske
medføre større realisme og dæmpe
opskruede forventninger.
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Måske er Moderniseringsstyrelsen
i dag et andet sted end under Bjarne
Corydon eller for den sags skyld
Sophie Løhde. De gik efter at udvide
ledelsesrummet og gøre løn og arbejdstid til udgiftspolitik, sagde man.
Men da Mette Frederiksen blev statsminister, splittede hun styrelsen op
og placerede personaledelen under
Skatteministeriet. Hun har også beskyldt styrelsen for at være skyld i
det tumultariske forløb under OK18.
Spørgsmålet er så, i hvilken grad den
gamle sparedagsorden fortsat kommer til at være styrende.

Var klar til at betale
→

Sat på spidsen kan man hævde,
at det ikke var arbejdsgiverne, der
var skyld i sygeplejestrejken. I hvert
fald hvis man skal tro deres forhandler, socialdemokraten Anders Kühnau.
»Under overenskomstforhandlingerne
foreslog vi et væsentligt lønløft til sygeplejerskerne. Men det kunne vi ikke
komme igennem med, da der ikke var
enighed blandt lønmodtagerorganisationerne om, at sygeplejerskerne så
skulle have meget mere end de andre.
Den samlede fagbevægelse sagde
nej«, har han sagt til Information.

Skrabet strejke
→

De dyrt købte erfaringer fra
2008 blev brugt i 2021. Dengang
strejkede op mod 25.000 sygeplejersker. I år maks. 6.500, da
det gik vildest for sig.

Alternative veje for Dansk
Sygeplejeråd (DSR)

Historien i ring

Kronestigninger
frem for procentuelle stigninger

Nej, det vil gavne FOA
og ikke forbedre DSR’s
placering i det interne
lønhierarki.

Opgive strejkevåbnet og blive
tjenestemænd

Næppe en vej at gå på et
moderne arbejdsmarked.

Forhandle for
sig selv

Det har DSR prøvet før, i
1995, hvor man brød ud af
KTO-forhandlingerne. Det
hjalp ikke.

→

Sygeplejerskerne har det med
at strejke for højere løn. Det gjorde
de i 1995 (politisk indgreb efter 4
uger), 1999 (indgreb efter 1 uge) og
2008 (forlig efter 2 måneder). Læren
er, at det er enormt svært at opnå
noget ved at gå solo. Kun i 2008
resulterede konflikten i en marginal lønforbedring, men her strejkede hele Sundhedskartellet, FOA og
BUPL. Og det var dyrt. 650 mio. kostede strejken DSR, og det er medlemmerne, der betaler regningen.

Lønkomite
Dårlig timing

→

DSR fik i sidste time en »lønstrukturkomite«, der skal kigge på ligelønsproblematikken. Men dens mandat er
elastisk, for den skal kigge på både de
ansattes opgaver, ansvar og uddannelse. Det giver mulighed for, at alle fra
FOA til Akademikerne kan sætte deres præg på komiteens arbejde. Med
andre ord kan de indbyrdes forskellige
interesser og strategier blandt fagforeningerne blive en spændetrøje for komiteen. På den anden side har Mette
Frederiksen tydeligt signaleret, at hun
forventer, at der kommer noget konkret
ud af arbejdet.
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→

I april, maj og juni 2020 diskuterede
fagbevægelsen seriøst, om OK21 skulle
udskydes på grund af usikkerhederne
forbundet med corona. BUPL afslog (rygterne lyder, at DSR gjorde det samme).
Og sygeplejerskernes strejke kom i sidste
ende til at konkurrere med sommerferie,
EM og OL. I bagklogskabens lys kan man
hævde, at en udskydelse havde været en
fordel. I samme optik kan man spørge,
om det strategisk var smart, at DSR den
8. marts – to dage efter at OK-forliget
var godkendt af kongressen, men ikke af
medlemmerne – lancerede kampagnen
»Lønløftet«, der krævede et politisk opgør
med sygeplejerskernes uligeløn. Pustede
DSR selv til ilden?

Kilder: Laust Høgedahl (AAU), Mikkel Mailand (FAOS) samt »Forligsmagere og Forumshoppere« (FAOS 2009) og »Reform af det offentlige overenskomstsystem« (Mandag Morgen, 1999)
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Seniorliv

Af: Laura Skelgaard Paulsen / lsp@dm.dk • Foto: Sara Galbiati

Akademikere
forlænger
arbejdslivet
Akademikerne har udskudt pensionen med
to år siden 2008. Knud Søndergaard gik
først på pension som 66-årig.
DM A k a d em i kerbla d et 7/ 2 1
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Før Knud Søndergaard fik en
senioraf tale som 63-årig, arbejdede
han mere end 50 timer om ugen.
»Hvis jeg skulle blive ved med at gå
på arbejde, skulle det være på en anden
måde. Jeg kørte af sted kl. 6.45 om
morgenen og kom hjem mellem kl. 17
og 18 for så at arbejde videre derhjemme«, siger han.
Ef ter en snak med sin chef fik Knud
Søndergaard en senioraf tale. Her gik
han fra at være ansvarlig for en afdeling på 30 medarbejdere til en afdeling
på 10 mand.
»Jeg fik større arbejdsglæde, for
det blev mere overskueligt. Jeg kom
tæt tere på det faglige i mine sidste år
på arbejdet«, siger Knud Søndergaard,
der gik fra at være en mere overordnet
og strategisk leder til fagleder.
Og netop andre arbejdsgange kan
være en af årsagerne til, hvorfor flere
venter med pensionen, siger etnolog med speciale i pensions- og aldringsstudier ved Saxo-Institut tet på
Københavns Universitet Aske Juul
Lassen.
»Tendensen er, at hvis man er ved
godt helbred og kan have mulighed for
at arbejde mere fleksibelt, så fortsætter man«, siger han.
Siden 2008 er levealderen steget,
ef terlønnen er næsten udfaset og pensionsalderen sat op. Det er også mulige
grunde til, at flere udskyder pensionen, pointerer Aske Juul Lassen.

»Jeg elskede jobbet, men jeg ønsker ikke
at arbejde, til jeg er 70 år. Jeg skal have tid
til at finde et andet livsindhold, fordi mit
job har fyldt så meget i mit liv«.
Knud Søndergaard, pensionist

hvorfor netop akademikere forlænger
arbejdslivet, mener Aske Juul Lassen.
»Som akademiker er man of te smeltet sammen med sit arbejde. Ens profession bliver en del af ens identitet«,
siger han og pointerer, at akademikere
generelt har mindre slidsomme job, der
kan gøre det muligt at arbejde længere.
Knud Søndergaard har da heller
ikke lagt arbejdet helt på hylden. Han
er i bestyrelsen for en forening, der vil
udvikle forholdene for mountainbike
i Faaborg-området. Her står han for
samarbejdet med kommunen om den
række tilladelser, det kræver. Det er
langt hen ad vejen lovgivning, han selv
tidligere har været ansvarlig for.
»Nu sidder jeg bare på den anden
side af skrivebordet«, siger han og oplever, at kommunen ser det som en stor
fordel, at han kender procedurerne.

Fremtidens seniorarbejdsmarked
For mange seniorer på arbejdsmarkedet er det mest almindelige stadig en

Job som identitet
For Knud Søndergaard var det vigtigt,
at hans senioraf tale havde en slutdato.
»Jeg elskede jobbet, men jeg ønsker
ikke at arbejde, til jeg er 70 år. Jeg skal
have tid til at finde et andet livsindhold, fordi mit job har fyldt så meget i
mit liv«, forklarer Knud Søndergaard,
der blandt andet nu har fået mere tid til
at cykle på mountainbike.
Den ærekærhed, Knud Søndergaard
har haf t over for sit job, forklarer også,

↑

Knud Søndergaard og hans kone
har haft får siden 1998. I starten
fik de navne, men børnene havde
lidt svært ved at spise Mads, så det
stoppede de med. I dag, når de to
moderfår læmmer, er det en familiebegivenhed. Knud Søndergaards
kone er læge og datteren
jordemoder.
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brat overgang fra arbejdsliv til pensionist tilværelsen. Men flere begynder at
ef terspørge en mere glidende overgang.
»Tendensen er, at grænsen mellem
pension og job i højere grad bliver flydende. Det kan være med til at udskyde pensionsalderen«, siger Aske Juul
Lassen.
Hos AkademikerPension ser de positivt på udviklingen. De ser gerne, at
flere seniorer vælger deltidspension.
»Du kan ende med at være på pension, lige så lang tid som du er på
arbejdsmarkedet. Akademikerne
lever længere end gennemsnit tet;
hvis du skal have rigeligt til et langt
liv, er det vigtigt, at du har nok penge«,
siger Vibeke Thinggaard Aagaard fra
AkademikerPension.
I Faaborg får Knud Søndergaard en
masse for hånden i sit seniorliv.
Han har fået mere tid til at cykle på
mountainbike og fiske. Børnebørnene
bliver også set en del. Og når man bor
på et landsted med bindingsværk og
har et par får græssende, så er der altid
noget at lave.

Arrangementer,
inspiraton og kurser i DM
Medlemsmøder

Workshops

For ledige

STEM i det hele
25. oktober 2021 — Online

LinkedIn-webinar:
Brug LinkedIn til at lande dit
næste job
27. oktober 2021 — Online

How to write a compelling
CV and a convincing job
application
25. oktober 2021 — Online

Karriereskift — afklaring,
beslutning, handling
Opstart 9. november — Online

Trivsel og handlekraft
29. oktober 2021 — Online

Cancel culture
26. oktober 2021 — Online
Bæredygtighed og verdensmål
27. oktober 2021 — Online
Mød Eske Willerslev
27. oktober 2021 — Online
Ambitioner og faldskærme
27. oktober 2021 — Aarhus
Podcast — hvad skal der til?
27. oktober 2021 — Online
Kierkegaard — Spurvens trang
og længslens gave
28. oktober 2021 — København
Investering for begyndere
28. oktober 2021 — Online
Hybridmøder — god teknik og
mødeledelse
29. oktober 2021 — Online
Webinarrække: Styrk dig i
rollen som sparringspartner
for din ledelse
9. november 2021 — Online
Fremtidens Rådgiver 2021
11. november 2021 — København
Hvordan redder vi
biodiversiteten?
16. november 2021 — København

Skaf projektfinansiering via
fonde og puljer
28. oktober 2021 — Online
Skaf projektfinansiering via
fonde og puljer
28. oktober 2021 — Online
22. november 2021 — Online
Fra akademiker til
iværksætter — start en
demokratisk virksomhed
1. november 2021 — København
How do you use your PhD in
negotiations?
2. november 2021 — Online
Afklar dine lederambitioner
3. november 2021 — Online

Office365
28. oktober 2021 — Online
Selvstændig/freelancer på
dagpenge?
3. november 2021 — Online
Excel grundkursus
3. november 2021 — København
Lav din egen videopræsentation
af cv eller ansøgning
5. november 2021 — København
Bliv klogere på dine
kompetencer
8. november 2021 — Online
Sådan får du JA!
10. november 2021 — Online

Karriereskift — afklaring,
beslutning, handling
9. november 2021 — Online

Rollen som den interne
konsulent — et voksende
arbejdsmarked
11.-12. nov. 2021 — København

Power pitching — den stærke
elevatortale
12. november 2021 — Online

Excel udvidet kursus
17. november 2021 — Online

Praktisk konflikthåndtering
18. november 2021 — København
25. november 2021 — Online

Den faciliterende projektleder
24.-25. november 2021 — Aarhus
Bæredygtighed og FN’s
verdensmål
29.-30. november 2021
— København

Som medlem af DM har du
adgang til inspiration, ny viden
og efteruddannelse.
Her kan du se et udvalg
af arrangementer i den
kommende tid.
Den fulde liste finder du altid
på dm.dk/kalender

For unge

Målrettede arrangementer

Abdel Aziz Mahmoud: Sociale
Medier, Shitstorms og Digital
Dannelse
27. oktober 2021 — København

For freelancere og
selvstændige
Psykologisk ilt i arbejdslivet
som selvstændig og freelancer
8. november 2021 — København

For ledere
Børsen Executive Club:
En pioner i danskernes
medieforbrug
2. november 2021 — Online

Opgaver for offentlige kunder
— sådan får du foden indenfor!
10. november 2021 — København

Årsdag for ledere 2021: Ledelse
af ’The New Normal’
5. november 2021 — Online /
København

Online jobsøgningsforløb
1. november 2021 — Online
Værktøjskursus: Pivottabeller
og analyse af større data
1. november 2021 — Online
Værktøjskursus:
Brug Photoshop kreativt
2. november 2021 — Online
Løn og rettigheder i dit
første job
26. oktober 2021 — Aarhus
2. november 2021 — København
18. november 2021 — Online
Sund Snak — Mad til hjernen
4. november 2021 — Online

Værktøjskursus: GIF
animerede billeder
10. november 2021 — Online
Sund Snak — Yin Yoga hos NOR
10. november 2021 — København
Sådan bliver du ph.d.studerende
16. november 2021 — København

For seniorer
Respekt for naturen
3. november 2021 — Aarhus
Nonsens, matematik og Alice
3. november 2021 — Odense
Generalforsamling i DM
-Seniorer Øst
8. november 2021 — København
Skal Dansk Sprognævn
forsvare vores sprog?
24. november 2021 — Odense
Foredrag: Lille land hva’ nu og
generalforsamling
1. december 2021 — Aarhus
Meningen med velfærdsstaten?
1. december 2021 — København

Sektorskifte — Tænker du på at
skifte fra det offentlige til det
private eller omvendt?
8. november 2021 — Online
Ledernetværk
16. november 2021 — Aarhus
24. november 2021 — København
Børsen Executive Club:
Lederdyder i en postpandemisk tid
14. december 2021 — Online
For tillidsvalgte
TR-/AMR-Årsmøde 2021
10.-11. november 2021 — Kolding
Intro til TR-rollen
17.-18. november 2021
— Middelfart
Forhandling og løn
1.-2. december 2021
— Middelfart

Din akademiske fagforening

HR som karrierevej
10. november 2021 — Online

Effektive arbejdsdage — sådan!
11. november 2021 — Online
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Nyt job

Praktikstedet ringede:

Fra »udkanten af
arbejdsmarkedet«
til museumsleder
Christian Tof tgaard er blevet
museumsinspektør og daglig leder
af privatmuseet Sea War Museum
Jutland i Thyborøn.

Af: Lasse Højsgaard / lah@dm.dk • Foto: Privat

Det er svært at forestille sig i dag, men
et af verdens største søslag – nogle mener det største – fandt sted få kilometer fra Danmarks kyst. Søslaget ved
Jylland mellem den tyske og britiske
flåde i 1916 omfattede i alt 44 slagskibe
og en sværm af mindre fartøjer. 25 skibe
gik ned, og mere end 8.500 mand mistede livet.
Det historiske slag er hovedtemaet på
det private museum Sea War Museum
Jutland, som blev stiftet af erhvervsdykker og virksomhedsejer Gert Normann
Andersen i 2015. Den daglige ledelse
af museet ligger dog i hænderne på
30-årige Christian Toftgaard, der for nylig blev ansat om museumsinspektør.
Han er uddannet cand.mag. i historie
ved Aalborg Universitet, og stillingen er
hans første fastansættelse.
»Tilbage i 2018 fik jeg lov til at komme
og være praktikant på museet, og jeg
har også været sommerafløser for den
tidligere leder. Så da hun skulle gå på
pension, ringede de og spurgte, om
jeg havde lyst til at overtage hendes
job. Ellers har jeg kun haft deltidsstillinger forskellige steder, så jeg er nærmest

Nyt job
Flere gange om ugen opdateres magisterjob.dk
med nye og relevante akademikerjobs. Vi har
udvalgt et par af de nyeste her og du kan gå ind
på hjemmesiden og indtaste quicknummeret i
søgefeltet for at læse mere om stillingerne.

gået fra at stå i udkanten af arbejdsmarkedet til at være museumsleder«, siger Christian Toftgaard.
Museet har kun 4 medarbejdere, men
dertil kommer en arbejdsstyrke på omkring 35 frivillige, der på forskellige måder hjælper til med samlingen og ved
arrangementer. At passe på den ressource er en væsentlig del af hans
opgave.
»Det er vigtigt, at de skal have lyst til
at være her. Vi har mange frivillige over
60 år, og så kan det ikke nytte noget med
en masse krav og forpligtelser. Så jager man dem bare væk. De skal føle,
at de er en del af et fællesskab, for så
har de lyst til at gøre en indsats«, siger
Christian Toftgaard og nævner som eksempel journalisten og forfatteren Knud
Jakobsen, der har skrevet størstedelen af
udstillingsteksterne på museet.
»Sådan en mand som ham er jo alfa
og omega for, at museet kan hænge
sammen«.
Det faglige ansvar ligger dog i sidste
ende hos Christian Toftgaard, der også
har opgaverne med formidling til omverdenen og markedsføring af museet.

Udvalgte jobs
Er du den nye forskningsleder i vores
sundhedsteknologiske satsning?
Aalborg
Professionshøjskolen UCN
Ansøgningsfrist: 31/10-2021

Når du alligevel er på magisterjob.dk så tag et kig
Videnskabelig assistent ved Institut
på de mange andre spændende jobs der ligger
for Kulturvidenskaber
der og husk også at oprette en jobagent. Så får du
automatisk besked næste gang der er et job som er Odense
Syddansk Universitet
særligt relevant for dig.
Ansøgningsfrist: 01/11-2021

Brug for en ny kollega?
Så husk at DM tilbyder en række forskellige
jobløsninger. Du kan f.eks. annoncere i
DM Akademikerbladet og herved komme i kontakt
med de 59.000 læsere (ifl. Gallup) eller du kan
indrykke en annonce på magisterjob.dk som hver
måned besøges af 25.000 brugere.
Send os en mail på ajob@dmfnet.dk eller
ring 7022 4088 for at høre mere om dine
muligheder.

Quicknr.: 82723568

Quicknr.: 82752301

Dekan til Københavns Universitets
Sundhedsvidenskabelige Fakultet
København N
Københavns Universitet
Ansøgningsfrist: 10/11-2021

Quicknr.: 82729442

Aarhus University is seeking a Head of
Operation for a new Novo Nordisk
Foundation CO2 Research Center
Aarhus
Aarhus Universitet
Ansøgningsfrist: 14/11-2021

Quicknr.: 82765003

Et forsikringsfællesskab
for medlemmer af DM
Som medlem af DM kan du forsikre din bolig, dit indbo, cykel, bil, dig selv og din familie hos
Lærerstandens Brandforsikring.
Lærerstandens Brandforsikring er et medlemsejet forsikringsfællesskab. Det betyder, at pengene alene arbejder for vores medlemmer for at sikre de bedste priser og de bedste dækninger til
medlemmerne.
Og hvert år udbetaler vi loyalitetsrabat til medlemmer, der har haft deres indboforsikring hos os i
mindst 3 år.
Læs mere om forsikringerne og beregn din pris på lb.dk eller ring til os på 33 48 51 07
Vores forsikringer er flere gange blevet hædret
af Forbrugerrådet Tænks magasin Penge.
Senest er vores forsikring til elbiler blevet kåret Bedst i Test
af Forbrugerrådet.

Lærerstandens Brandforsikring – en del af LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, Amerika Plads 15, DK-2100 København Ø

Vil du have en stol?
BESTYRELSESVALG I AKADEMIKERPENSION

Vær med til at udvikle Danmarks mest ansvarlige pensionskasse
Der er to ledige pladser i bestyrelsen. Som kandidat skal du være medlem
i AkademikerPension og have mindst 15 stillere i ryggen. Du skal
melde dit kandidatur senest den 1. november 2021 kl. 12.
Læs mere på akademikerpension.dk/valg2021

akademikerpension.dk

